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Az egyetemisták kezdték:

Azonnal tárgyalni kell a szovjet csapatok kivonásáról

A magyar kormány felmondta 
a varsói szerződést és kinyilvánította 

Magyarország semlegességét

Nagy Imre rádIóbeszéde

Nagy Imre miniszterelnök csü-
törtök este a következő rádiónyi-
latkozatot tette:

A magyar nemzeti kormány 
a magyar nép és a történelem 
előtti mély felelősségérzettől 
áthatva, a magyar nép millió-
inak osztatlan akaratát kife-
jezve, kinyilvánítja a Magyar 
Népköztársaság semlegességéi.

A magyar nép a független-
ség és az egyenjogúság alapján, 
az ENSZ alapokmánya szelle-
mének megfelelően igaz barát-
ságban kíván élni szomszédai-
val, a Szovjetunióval és a világ 
valamennyi népével. A nemzeti 
forradalom vívmányainak meg-

szilárdítását 
és további 
fe j lesztését 
óhajtja anél-
kül, hogy 
b á r m e l y i k 
hatalmi cso-
portosuláshoz 
c s a t l a k o z -
nék. A ma-
gyar nép év-
százados álma valósul meg ezzel. 
A forradalmi harc, amelyet 
a magyar múlt  és a jelen hősei 
vívtak, végre győzelemre vit-
te a szabadság, a függetlenség 
ügyét. Ez a hősi küzdelem tette 
lehetővé, hogy népünk államkö-

zi kapcsolataiban törvényesíti 
alapvető nemzeti érdekét, a sem-
legességet. Felhívással fordulunk 
szomszédainkhoz, közeli és távo-
li országokhoz, hogy tartsák tisz-
teletben népünk megmásíthatat-
lan elhatározását. Most valóban 
igaz az a szó, hogy népünk olyan 
egységes ebben az elhatárolásá-
ban, mínt történelme során talán 
még soha. Magyarország dolgo-
zó milliói! Védjetek és erősítsétek 
forradalmi elszántsággal, önfel-
áldozó munkával, a rend megszi-
lárdításával hazánkat, a szabad, 
független, demokratikus és sem-
leges Magyarországot.

A Budapesti Mű
szaki Egyetem fia
taljai keddre vir
radó éjszaka fel hí
vással járták végig 
a főváros üzemeit 
és gyárait: A felhí
vás »Munkások, pa
rasztok, diákok, ma
gyar ifjúság« meg
szólítással kezdődött 
és tartalmazta azt 
a hat pontot, amely
nek jelszavával ked
den délután felvonul
tak. (...)

Budán, a Műszaki 
Egyetemnél rövi
desen megalakult 
a fiatalok sokezres 
menete, amelynek 
élén az egyetem 
diákbizottságának 
ko szo rúját vitték. 

Nemzetiszínű zász
lókkal, néma csend
ben vonultak fel 
a hallgatók. A budai 
dunaparton, végig 
a Bem József térig 
sokan csatlakoztak 
a menethez, amely
nek a rendőrség 
motorosai biztosí
tottak szabad utat. 
Az útvonalon végig 
a fiatalok szétosz
tották sokszorosí
tott röplapjaikat, 
amelyeket a járó
kelők nagy érdek
lődéssel, csoportok
ban olvastak. 

(…) A budai duna
parton a Műszaki 
Egyetem hallgatói, 
az Agrártudományi 
Egyetem fiataljai, 

a Testnevelési Főis
kolások és sokan 
mások tartottak 
a Bem-szobor felé. 
A kabátokra felke
rült a nemzeti színű 
szalag s a menet élé
re teherautókról 
osztogatták a nem
zeti színű zászló
kat. A Lánchídról 
és a Margithídról 
egyre újabb és újabb 
csoportok csatla
koztak a felvonulók
hoz. A fiatalokhoz 
csatlakoztak a nép
hadsereg tisztjei is, 
csaknem 800 tiszt 
egy csoportban vo
nult fel. Bem József 
tábornok szobrát sok 
tízezres tömeg vette 
körül. • október 24. 

Az alkotmányos rend és fegyelem  
megőrzése a célunk — mondotta  

Nagy Imre az Országház előtt

A budapesti fiatalok 
hatalmas tüntetése

Liszt, só 
és friss hús 

érkezett 
a Bocskay útra

Telefonon jelentik: Rétságról 
megérkezett egy teherautón 
több zsák liszt, nagy mennyiségű 
só és egy élő borjú. A Fehérvári 
úti szakorvosi rendelőintézet 
is jelentkezett telefonon, kö
zölte, hogy több vidéki teher-
autó a rendelőintézet előtt állt 
meg élelmiszerekkel megra-
kottan: hová irányítsák őket. 
Megkapták az utasítást: az autók 
rakják le terhüket a XI. kerületi 
Tanácsháznál.

58 teherautó 
Dunaföldvárról 

a Kelenföldi 
pályaudvarnál

Dunaföldvárról 58 teherau
tóval szállítottak ajándék élel
miszereket, amelyeket az I., II., 
III., IX. és XI: kerület lakói között 
osztanak szét. A szolnoki nyolc 
teherautó rakomány élelmi
szer az V. és VII. kerületbe jut el. 
A Kelenföldi pályaudvarról 13 va
gon élelmiszert szállítottak a kü
lönböző kerületekbe. Újpestnek 
jutott a Biharnagybajomról érke
zett 15 métermázsa liszt, 15 mázsa 
burgonya, 2 mázsa cukor, másfél 
mázsa bab, s nagy mennyiségű 
szalonna, zöldség. • október 31.

rendkívüli kiadás

Nagy Imre és a szovjet nagykövet tárgyalása
A Magyar Távirati Iroda  

jelenti: Nagy Imre, a Minisz
ter tanács elnöke és megbí
zott külügyminisztere ma, 
november 1-én délelőtt ma
gához kérette Andropov urat, 
a Szovjetunió magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetét. Közölte vele, 
hogy a Magyar Népköztársaság 
kormányához hiteles értesülé
sek érkeztek újabb szovjet ka
tonai alakulatoknak Magyar-
országra való bevonulásáról. 
Követelte ezeknek a szovjet 
katonai alakulatoknak hala
déktalan, azonnali visszavo
nását. Kijelentette a szovjet 
nagykövetnek, hogy a magyar 
kormány a varsói szerződést 
azonnal felmondja, egyidejűleg 
kinyilatkoztatja Magyarország 
semlegességét, az Egyesült 
Nem zetek Szervezetéhez for
dul és az ország semlegességé

nek védelmére a négy nagyha
talom segítségét kéri. 

A szovjet nagykövet tudo
másul vette a Minisztertanács 
elnökének és megbízott kül
ügyminiszterének tiltakozását 
és megígérte, hogy haladékta
lanul választ kér kormányától. 

A Minisztertanács elnöke 
a budapesti szovjet nagykö
vettel folytatott tárgyalásáról 
szóbeli jegyzékben tájékoztat
ta a Budapesten akkreditált 
összes diplomáciai képviselet 
vezetőjét. Ugyanakkor táv
iratilag értesítette az ENSZ 
főtitkárát az eseményekről  
és a magyar kormány elha
tározásáról, s kérte, hogy az  
Egyesült Nemzetek Szervezete 
most megnyíló közgyűlé
sének napirendjére a kér
dés tárgyalását soron kívül  
tűzze ki. • november 3.

Újabb  összecsapások 
a   Körtér környékén

Több harckocsi megsemmisült  —  Molotov koktélok 
repülnek  —  beszámolók mindkét oldalról

LapzártáNkkor érkezett:

Ez történt eddig a Körtérnél:  Október 25. A Móricz 
Zsigmond körtéren a felkelők barikádokat emelnek – 
a páncélosok szétkergetik őket —, utána újra összejön
nek, és folytatják. Létszámuk ismeretlen — jelentették 
a kerületi pártközpontból. Október 26. Az egész környé
ket ellenforradalmi erők tartják megszállva, fegyverrel, 
kézigránátokkal jól fel vannak szerelve, a házakat ők 
tartják kézben — számolt be a pártközpont egy munka
társa. — Parancsot adtak, hogy a kapukat tartsák meg
szállva és nyitva, a háztetőkön megfigyelőállásokat lé
tesítettek. Bizonyos időközönként egy-egy tank áthalad 
a környéken, de ez őket nem zavarja.

Lapzártánkkor (november 4.) érkeztek a következő 
beszámolók: Két T-34-es harckocsit felállítottak a kör
téren, egyiket a Villányi út sarkán, a másikat a Gomba 
alatt, a Gellért-hegy Duna-part felőli irányába helyez
ték el. Két könnyű légvédelmi ágyút is szereztek a hon
védségtől. Az egyik ágyú egy nagytétényi hizlaldából 
került ide — mesélte el egy szemtanú —, ahol egy kato

natiszt néhány fegyveressel kényszerített egy kocsist, 
hogy lovas fogattal vontassa a körtérre a fegyvert.

(...) A Móricz Zsigmond körtér közepén hatalmas rob
banás rázta meg a harckocsit, egyik géppuskánk megsé
rült, ettől vagy a közelben lévő föld alatti WC-ből ránk 
dobált benzines üvegektől a harckocsink kigyulladt — 
számolt be egy a szovjetek oldalán harcoló rendőr őr
nagy. — A harcot azonban tovább folytattuk, sikerült át
verekednünk magunkat a körtéren, és a Bartók Béla út 
— Móricz Zsigmond körtér — Gellért tér találkozásán túl 
most már két tűz közé került a Móricz Zsigmond körtér. 
Azonban fogytán volt a lövedékünk, és hogy a Fehérvári 
út és a Verpeléti út irányából ránk zúduló tűz elől védjük 
magunkat, a Bartók Béla út, a Verpeléti út és a Móricz 
Zsigmond körtér találkozásánál lévő épület védelmébe 
húzódtunk. Néhány másodperc múlva mégis hatalmas 
robbanás rázta meg a tankot. A jelzett épületből valami 
gyúlékony folyadékot öntöttek ránk, és az egész páncé
los lángba borult.

Nagy Imre

Egy elpusztított szovjet páncélos maradványai a Villányi út és a Himfy utca sarkán

UJ BUDA
forradalmi különszám
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Megkezdték  
az idényt a BEAC 

kosarasai

Életjáradék-
programtól 

lakásügynökségig

5

Akik meghúzták  
az oroszlán bajszát 
– interjú Eörsi László 
történésszel

Budai srácok,
1956

A mi szakmánk 
csapatmunka

Múltról és jelenről,  
széthúzásról és összetar-
tásról beszélt lapunknak 
Szurdi Miklós rendező 15

Hogyan bővülhet  
az önkormányzat  
lakásállománya?

Covid-ubi  
és mechanikus 
narancs

November elsejéig  
látható a Bikás parkban 
az ARC kiállítás
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A Beloiannisz-gyárban 
a pártszervezet, a szakszervezet 
és a DISZ munkásőrsége ügyel 
a gépekre és berendezésekre. 
Tegnap éjjel az őrség egyik tagja 
telefonon jelentette, hogy a gyár 
munkára készen áll, rendel
keznek az induláshoz szükséges 
anyaggal és félkész termékkel. 
Ugyanakkor közölte: a Móricz 
Zsigmond körtéren még mindig 
golyók záporoznak és akadá
lyozzák az élet megindulását. 
Az Egyesült Izzóban tizenöt 
tagú ideiglenes munkástanács 
irányítja már a gyár védelmét. 
Jónéhányan — köztük az üzemi 

bizottság elnöke — a hét eleje óta 
nem hagyták el az üzemet. Csü
törtök délig dolgoztak itt, hiszen 
az üveggyárat lelkiismeretesen, 
fokozatosan állították le. Ugyan
így lelkiismeretesen, jól előké
szítve szeretnének minél előbb 
munkához kezdeni. Éppen ezért 
várják már türelmetlenül a mi
nisztériumtól az utasításokat. • 
október 29. 

Lágymányosi Dohánygyár. 
A munkástanácsot megala
kították. A gyár vezetői he
lyet kaptak a munkástanács
ban, úgyszintén az üb-elnök is. 

Száz munkás dolgozott ma. 
A munkástanács a munkások
kal együtt csatlakozik a MOM 
felhívásához. A lakosság do
hányszükségletét biztosítani kí
vánják. • október 30. 

Kelenföldi Tejüzem. Ma vá
lasztják meg a munkástanácsot. 
A választást a szakszervezet 
készíti elő. Problémájuk, hogy 
az üb-elnök súlyosan megbete
gedett. Hétfőn egy műszak dol
gozott. Kiadtak egy vagon vajat, 
félvagon sajtot, 120 000 liter tejet 
a lakosság számára. • október 30.

Az Országos 
Mentőszolgálat 

felhívása
Mindenki előtt ismeretes, hogy 

a fővárosban folyó fegyveres har
cokban számos sebesülés törté
nik. Az Országos Mentőszolgálat 
az emberiesség alapvető elvétől 
vezéreltetve, a lehetőségek sze
rint igyekszik segélyben részesí
teni, illetve kórházba szállítani 
a sebesülteket. Az emberiesség 
nevében felhívunk mindenkit, ne 
gátolja, hanem minden erővel se
gítse elő, hogy a mentők jól felis
merhető jelzésekkel ellátott gép
kocsijai, az orvosok és az ápolók 
késedelem nélkül eljuthassanak 
a sérültekhez, megmenthessék so
kak életét. • október 25.

A Magyar  
Vöröskereszt  

Budapest népéhez 
A Magyar Vöröskereszt felhí

vással fordult a főváros lakossá
gához, amelyben többek között 
a következőket mondja:

A mélységes humanizmus 
és emberszeretet nevében fordu-
lunk hozzátok, azzal a felhívás-
sal, hogy ne engedjétek emberi 
életek pusztítását, fővárosunk 
rombolását. Ne engedjétek, hogy 
fiaitok, lányaitok, férjeitek ál-
dozatai legyenek a rettenetes, 
az emberi életet veszélyeztető 
bűnös tetteknek. Egyetlen be-
csületes magyar sem kívánhatja 
a sebesültek, halottak és rokkan-
tak számát szaporítani. Ne kés-
lekedjünk — mondja továbbá —, 
ne engedjük tovább egy pillanatig 
sem a vérontást. Teremtsünk bé-
két és nyugalmat, haladéktalanul 
fogjunk hozzá a sebek begyógyí-
tásához. Erre hív a Magyar Vö-
röskereszt! • október 25.

az sztk-táppéNzek  
szerdáN már 
feLvehetők

A budapesti SZTK-központ 
közli, hogy az igényjogosultak 
a készpénzsegélyeket — táppénz, 
szülési segély, házassági segély 
stb. — a budapesti SZTK alköz
pontban, illetve a munkahelyi 
kifizetőhelyeken szerdán már 
felvehetik. • október 30.

Tárgyalások 
a SZOT elnöksége 
és a Diákbizottság 

között
A szakszervezetek, az Egyetemi 

Forradalmi Diáktanács és a Magyar 
Írók Szövetsége közös akcióprogram
jának végrehajtásáról hétfőn tárgya
lás indult a SZOT elnöksége és a Di
áktanács küldöttei között. A kedvező 
mederben folyó megbeszélásek ked
den folytatódnak, s azután nyilvános
ságra hozzák azok végeredményét. • 
október 30.

A Móricz Zsigmond körtér környékén tegnap 
egész nap kis csoportok beszélgettek a kapuk 
alatt. Sok ember cédulát tartott a kezében, amely
re felírta az új kormány névsorát. Általában he
lyesléssel fogadták e névsort, sokan kifejezték azt 
a véleményüket, hogy jó a kormány összetétele, 
mert sokféle réteget képvisel, s mert kibuktak 
a kormányból a leginkább exponált emberek. Er
refelé sok építőipari szakember lakik, ők elsősor
ban azt helyeslik — azon kívül természetesen, hogy 
Nagy Imre lett a miniszterelnök —, hogy Szíjártó 
Lajos helyett Apró Antal lett az ő miniszterük. 
Bíznak abban is, hogy most már hamarosan ren
dezik az építőipari munkások bérét, mert enélkül 
nagyon nehezen lehetne majd helyreállítani a ro
mokat, s nem lehetne tovább folytatni megfelelő 
ütemben az építőmunkát.

Sokan emlegetik Kiss Árpádot, bíznak benne, mert 
— mint egy ismerőse személyes élmények alapján is 
tanúja — nagyon jó szakember, megfontolt, komoly 
vezető.

Általában nagy megelégedéssel fogadták Piros 
László belügyminiszter leváltását. A katonák he
lyeslésével találkozott Bata István honvédelmi mi
niszter leváltása is.

Lukács György, Babits Antal nevét különösen 
az értelmiségiek emlegetik gyakran. Gyenes Antal

ról, a népi kollégiumok egykori vezetőjéről, az új be
gyűjtési miniszterről is sok szó esik, nagyon dicsérik 
műveltségét, s elmondják, mennyire ismeri a nép, 
a parasztság helyzetét, gondjait.

Bízunk abban — mondja az egyik férfi —, hogy ez 
a kormány megállja a nép bizalmát, s úgy fog dolgoz
ni, ahogyan a nép követeli.

A beszélgetések során aggodalmaikat is elmondják 
egymásnak az emberek. Nyíltan azt mondják: hisz 
becsapták a magyar népet a Rákosi-klikk emberei, 
most már nem olyan könnyű hinni. Vannak, akik 
nem tudják biztosan: helyükön vannak-e a minisz
terek. Münnich Ferenc — akinek megválasztását na
gyon sokan helyeslik —, vajon hazajött-e Belgrádból, 
ahol eddig követ volt? (Hazajött, Budapesten tartóz
kodik.) Jó lenne — mondják —, ha az új miniszterek 
a rádióban szólnának néhány szót a lakossághoz, ha 
általában mielőbb megnyugtató választ kapnának 
kételyeikre.

Ezen a környéken tehát az az általános vélemény, 
hogy helyes a kormány összetétele, valóban nem
zeti kormány ez, bár vannak, akik egy-egy nevet 
fenntartással fogadnak. Egészében azt remélik, hogy 
a kormány jól fog dolgozni, csak most már az kelle
ne, hogy valóban dolgozni lehessen, hogy rend és nyu
galom legyen, hogy véget érjen a szörnyű, tragikus 
harc. • október 28.

Körkép Kelenföldről

Vasárnap délutáni jelentések 
Budapest ellátásáról

Munkára kész a Belioannisz  
és az Egyesült Izzó

A XI. kerületben 186 kisebb-nagyobb KÖZÉRT-üzlet 
van. Ezek közül naponta átlag 80—100 nyitott ki. Miu
tán a Százados úti kenyérgyárból a hídon át nem tud
ják a kenyeret a budai részre biztosítani, így Siófok
ról 34 mázsa kenyér érkezett elosztásra. Burgonyát, 
élőhalat, valamint a budafoki baromfifeldolgozóból 200 

kg vágott baromfit szállítottak a boltokba. A Kelenföl
di-pályaudvaról 50 000 db tojást hoztak be és továbbí
tottak kisebb-nagyobb KÖZÉRT üzletekbe — eladásra. 
A lakosságot igen megnyugtatta a nagy mennyiségű 
élelmiszer elosztása. A sorbanálló vásárlók igen fe
gyelmezetten viselkedtek. • október 29.

doháNygyár és tejüzem

Megnyitnak több fürdőt
November 1-től megnyitják 

a következő fürdőket: a Gellért, 
a Széchenyi, a Lukács, a Rudas, 
a Kun és a Dandár utcai, valamint 
a pesterzsébeti fürdőt. A rendkí
vüli helyzetben a fürdők törülkö
zőt és lepedőt nem tudnak adni. 
Nyitvatartási idő: 9.00—14.30. 
• november 1.

Száznegyvenezer négyzetméter 
ablaküveg áll rendelkezésre
A Város- és Községgazdálkodási 

Minisztérium jelenti: A Budapest 
lakosságát ért üvegkárok gyors 
pótlása érdekében közöljük:  
140 000 négyzetméter ablaküveg áll 
rendelkezésünkre jelen pillanatban. 
Jelentkezni a kerületi nemze
ti bizottságoknál, vagy a kerületi 
Ingatlankezelő Válla latoknál lehet. 
A jelentkezés alapján az épületel
látó vállalatok raktáraiban levő 
ablaküveget a lakosság rendelkezé
sére bocsátják. A gyors helyreállí
tás érdekében egyelőre egysoro
san lehet az ablakokat beüvegezni.  
• november 1.

Napirenden 
a „sztálintalanítás”

A Fővárosi Tanács napirend-
re tűzte a Sztálin híd, a Sztálin 
tér és a Sztálin út nevének meg-
változtatását. Visszaállítják a régi 
bástyakapus, oroszlános fővárosi 
címer használatát is. Helyesléssel 
találkozik az a javaslat is, hogy 
a városi közigazgatás vezetőit a ta
nácsi elnök elnevezés helyett ismét 
a polgármester cím illesse meg.  
• október 30.

A nyugdíjakat  
postára adták

Az országos nyugdíjintézet közli, 
hogy az esedékes nyugdíjakat csü
törtök reggel mindenkinek pos
tára adták. A nyugdíjasok tehát 
rendben megkapják nyugdíjukat.  
• október 26.

A Magyar 
Szociáldemokrata 

Párt kerületi 
szervezeteinek címei

I. kerület: Attila utca 49. II. ke
rület: Kapás utca 53. Telefon: 352–
764; Bem József rakpart 44. III. 
kerület: Selmeci utca 14–16. V. ke
rület: Október 6. utca 8. VI. kerület: 
Ifjúság útja 6. Telefon: 313–771. VII. 
kerület: Dohány utca 76. VIII. ke
rület: József körút 48., Népszínház 
utca 10. IX. kerület: Ráday utca 29. 
X. kerület: Tüzér utca 13., Gergely 
utca és Szlávi utca sarok, XI. ke
rület: Bartók Béla út 46., Telefon: 
259–733; XII. ker.: Alkotás utca 13. 
XIII. ker.: Lomb utca 32., Váci út 
46., Róbert Károly körút 73. XIV. 
kerület: Uzsoki u. és Thököly 
út 80. XVI. kerület: (Sashalom): 
Janovics Margit utca. XVII. ke
rület: Szilágyi utca 36. XXII. ke
rület (Budafok): Temető utca 10.  
• november 2.

A Beloiannisz 
Híradástechnikai 

Gyárban 
pénteken mintegy félezer dolgozó tar

tózkodott. Szombatra még több munkás 
megjelenésére számítanak, s megkezdik 
a munkát. Amint a munkástanács egyik 
tagja közölte: csak akkor tudnak majd 
teljes kapacitással dolgozni, ha megindul 
a közlekedés. • november 3.

November 1. csütörtök
Nap kel 6.16, nyugszik 16,41
Hold kel 20.23, nyugszik 11,10
MA: MARIANNA
HOLNAP: ACHILLES, TóBIÁS

Tart a nappali enyheség
Várható időjárás csütörtök estig: vál

tozó felhőzet, több helyen még kisebb eső. 
A magasabb hegyeken havaseső, havazás. 
Mérsékelt, helyenként élénkebb északke
letikeleti szél. A hőmérséklet fokozato
san csökken, várható hőmérséklet csütör
tökön napközben 4—7 fok között. 

II.1956. október–november A XI. kerületi újság

A Goldberger Textílművek 
kelenföldi telepén hétfőn reggel indulnak meg egy műszak

kal. A munkástanács elnökének véleménye szerint az üzem na
gyon sok dolgozója látja, hogy az országnak most már szüksége 
van a rendszeres termelésre. (Meg kell azonban jegyezni, hogy 
a szovjet csapatok jelenléte Magyarországon, csapatmozdulata
ik, amelyek ellen a nemzeti kormány helyesen tiltakozott, nyug
talanságot kelt, a dolgozók között.) Egyébként azért határozták 
el, hogy csak hétfőn kezdik a munkát, mert szombaton és vasár
nap az előkészítő munkákat végzik el. Egyebek között előkészítik 
az energiatelep beindítását. • november 3.

Alakulnak 
a Kisgazdapárt  

helyi szervezetei
Az ország városaiban és községeiben megalakultak a párt újraala

kuló gyűlései. Budapesten az I., XI. és XIV. kerületben alakult meg 
a Kisgazdapárt helyi szervezete. Miskolcon a Független Kisgazdapárt 
helyi szervezete felhívást adott ki, hogy az újjászervezési munkát azon
nal kezdjék meg a megyében. Szerdán a Szabolcs megyei szervezet 
zászlóbontó nagygyűlést tartott Nyíregyházán. Zalaegerszegen is újra
alakult a Kisgazdapárt. • november 1.

Forradalmi hirdetmény a Villányi úti bankfióknál
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Újbudán hagyományosan a BEAC színeiben  
kosaraznak a lányok, míg a férfiak 
a MAFC-ban küzdenek. Az NB I-ben játszó  
ELTE BEAC Újbuda női csapatát látogattuk 

meg a szezon kezdetekor.

Az előző időszak nem úgy sikerült a BEAC-ban 
kosárlabdázó lányoknak, ahogy szerették vol-

na. A bajnokság java még hátra volt, amikor 
a Covid-19 járvány miatt le kellett áll-

ni. Sokkolta a csapatot a bejelentés, de 
egy kényszerpihenő után folytatták 

az edzéseket. A csonka idény-
ben nem lett kieső, hivatalos 
eredmény sem született, az új 
idénynek ugyanazok a részt-

vevők vághatnak neki, ame-
lyek tavaly is küzdöttek  

az NB I-ben.
– A tavalyi gárdából 

nyolc játékos maradt – 
tudtuk meg Szabó 
Dóra csapatkapitány-
tól, aki elmondta, arra 

edzenek, hogy nagyon 
kellemetlen stílusú ellenfél 

legyen az ELTE BEAC Újbu-
da, amely komoly meglepetéseket tud 
okozni a náluk erősebbeknek. Érkeztek 
új játékosok is, így az elmúlt hónapok 

az összeállásról szóltak.

4

Prioritások: 
az egészségügy 
és a kerületiek védelme  
– interjú László Imre 
polgármesterrel

Egy hosszú,  
nehéz év 
mérlege

8
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Az aradi vértanúkra emlékezett Újbuda

Folytatta az építési szabályzat módosítását a képviselő-testület

Megmarad a krízistámogatás 
az állásnélkülieknek

Az interneten  
köszöntötték 
Újbuda időseit

Harminc esztendeje nyilvánította az ENSZ közgyűlése 
október 1-jét az idősek világnapjává. Az ünneplésnek 
Újbudán évtizedes hagyománya van, ezt a járvány 
sem szakította meg, csak máshová terelte.

Idén a koronavírus-járvány miatt online ünnepelte meg Újbuda Önkor-
mányzata az Idősek Világnapját. Az Újbuda Televízió adásában és a vi-
lághálón a kerület polgármestere köszöntötte a hatvan évnél idősebb 
kerületi lakosokat. László Imre aktív időskorra biztatta hallgatóságát, 
hangsúlyozva, hogy új ismereteket elsajátítani, a megszokott életmódon 
változtatni, eddig nem látott dolgokat felfedezni a szenioroknak is bár-
mikor lehet, sőt, kifejezetten érdemes.

– Újbuda vezetőségének elsődleges céljai között szerepel a minőségi 
időskor biztosítása – mondta a polgármester, utalva a kerületben 2008 
óta futó, példaértékű 60+ programra, amely sok érintettet vett rá arra, 
hogy nyugdíjas éveit aktívan töltse, életét szebbé, tartalmasabbá tegye. 
Újbuda nemcsak szociális ellátottként gondol a nyugdíjasokra, hanem 
a közösségekben tettvággyal segíteni kész partnerekként számít rájuk, 
akik tapasztalataikat, évtizedes tudásukat megosztják a fiatalabbakkal.

– Az önkormányzat a jövőben is azért dolgozik, hogy az Újbudán élő 
közel 42 ezer 60 fölöttinek méltó időskort tegyen lehetővé – tette hozzá 
László Imre. A polgármester megragadta a lehetőséget arra is, hogy fi-
gyelmeztesse a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartozókat a maszk-
viselés fontosságára, emellett kérte, ne menjenek nagyobb társaságba, 
gyakran mossák meg, fertőtlenítsék a kezüket.

A közvetítésben a polgármester Bakai-Nagy Zita idősügyi területért 
felelős alpolgármesterrel közösen adta át az Újbuda időseiért elismerő 
címet Táborszky Andrea Judit önkéntes segítőnek, valamint Prim Zsolt-
nénak, az Újbudai Idősek Háza gondozójának.

Újbuda

Negyvenegy napirendi 
pontban döntöttek a képvi-
selők az önkormányzat szep-
tember 24-én tartott testületi 
ülésén. Napirend előtt Jáger 
István, a XI. kerületi rendőrka-
pitányság vezetője tájékoztatta 
az egybegyűlteket a kerület 
közbiztonsági és rendészeti 
helyzetéről, valamint a kerü-
letben hatósági karanténban 
lévők ellenőrzéséről.

A többórás tanácskozáson harminchárom 
napirendi pontot nyílt ülésen tárgyaltak 
a képviselők. Először a Duna folyam–ke-
rülethatár–Budaörsi út–Ferencváros–Ke-
lenföld-vasútvonal által határolt terület 
kerületi építési szabályzatának 2. ütemére 
vonatkozó határozat- és rendeletmódosí-
tásokról döntöttek. A Gellérthegy, Szent-
imreváros, Lágymányos városrészeket 
magába foglaló tervezet annak a több esz-
tendeje folyó munkának a részeként készült 

el, amelynek célja, hogy Újbuda teljes 
közigazgatási területén új építési szabály-
zatok váltsák fel az elavultakat. Az építési 
szabályzattal és a településrendezési szer-
ződéssel összefüggő rendeleteket és hatá-
rozatokat a képviselő-testület hosszas tár-
gyalás után elfogadta.

Ezen az ülésen módosította az önkor-
mányzat a fás szárú növények védelméről 
szóló rendeletet is. Építkezésnél a megtar-
tandó fák esetében a lombkorona vetületén 
belül magas- és mélyépítés, valamint a fel-
szín alatt 30 centinél mélyebb földmunka 
nem végezhető, a fa törzse körül egy mé-
teren belül semmilyen burkolat nem léte-
síthető. Az építési területeken tájékoztató 
táblát kell kitenni, aki ezt elmulasztja vagy 
illegálisan vág ki fát, az közigazgatási bír-
sággal sújtható.

Ugyancsak elfogadták a képviselők 
a gyógyszertámogatás jövedelemhatá-
rának, valamint összegének emelését, 
és a jövőben gyógyászati segédeszköz be-
szerzéséhez is lehet ilyet kérni. Az állásu-
kat elvesztő újbudaiak továbbra is számít-
hatnak anyagi segítségre, az önkormányzat 

ugyanis fenntartja a járványhelyzet miatt 
tavasszal elkülönített, krízistámogatásra 
szánt forrást. 

Megtárgyalták, és főként az újbudai Fi-
desz-frakció által kezdeményezett heves 
vita után a korábbi évekhez hasonlóan el 
is fogadták a képviselők a polgármester-
nek adható céljutalmat. László Imre, Újbu-

da polgármestere a megszavazott jutalmat 
teljes egészében jótékony célra ajánlotta fel 
a VICUS XI. Közalapítvány javára. 

A tanácskozás végén a képviselők zárt 
ülésen szociális ügyeket bíráltak el, majd 
döntöttek a kerületi kitüntetések és elisme-
rő címek odaítéléséről is.

T. E.

Bárczy István-díjat adott 
át két újbudai peda-
gógusnak Karácsony 
Gergely főpolgármester. 
A fővárosi önkor-
mányzat elismerését 
a Budapesten működő 
közoktatási és gyermek-
védelmi intézmények 
munkatársai kaphatják 
meg a helyi önkor-
mányzatok pályázatai 
alapján. Idén a XI. kerü-
letből Khoórné Rápolthy 
Beáta, az Albertfalvai 
Óvoda vezetője, vala-
mint Salamon Péterné, 
az Újbudai Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanára 
és igazgatóhelyettese 
vehette át a kitüntetést.
Salamon Péterné 
korábban az újbudai 
Jövő pedagógusa 
kiíráson első helyezést 
és különdíjat is szerzett, 
robotprogramozással, 
digitális eszközök hasz-
nálatával teszi hatéko-
nyabbá az oktatást. 

Fővárosi díjat kaptak pedagógusaink

Szóba került a legnagyobb cégek iparűzési adójának megemelése

Erősen meghúzza 
a nadrágszíjat  
a főváros
Mintegy 69 milliárd 
forintos lyukat ütött 
a járvány a főváros 
önkormányzatának 
idei 300 milliárdos 
költségvetésében – 
közölte Karácsony 
Gergely főpolgár-
mester a Fővárosi 
Érdekegyeztető Tanács 
múlt heti ülésén. A hiány 
oka elsősorban a bevé-
telek csökkenése, amit 
a koronavírus-járvány 
okozott. 

Iparűzési adóból a tervezettnél 35 
milliárddal kevesebb, 139 milli-
árd forint folyhat be, a közösségi 
közlekedés bevételkiesése nagyjá-
ból 20 milliárd forint (ebben nagy 
szerepet játszott az idegenforgalom 
összeomlása). Hárommilliárd fo-
rinttal kevesebb érkezett a kasz-
szába olyan intézményektől, mint 
a gyógyfürdők, a múzeumok, 
könyvtárak vagy az állatkert, emel-
lett a tervezettől egy-egy milliárd-

dal elmaradtak az értékesítésekből 
származó, illetve az osztalékbevé-
telek. A szolidaritási hozzájárulás 
évközi emelése – amiről a kor-
mány döntött – további 12 milliárd 
forint terhet jelent. 

A főváros tavasszal 65 mil-
liárd forintot zárolt 
a válság hatása-
inak kivédésére, 
most ennek közel 
felét végrehajtják, 
30 milliárd forint 
értékben törölnek 
a költségvetésben szereplő beru-
házásokat, feladatokat. Emellett 
átstrukturálják 10 milliárd forint 
értékben az Európai Beruházási 
Banktól (EIB) idén lehívható hi-
telkeretet, és 29 milliárd forintnyi 
értékpapírt adnak el. A következő 
években Budapest a saját, fejlesz-
tésekre tervezett forrásait a mű-
ködési kiadásokra használja fel, 
a fejlesztéseket pedig hitelből, tá-
mogatásokból, közvetlen uniós for-
rásokból finanszírozza majd.

– Nagyjából 2023-ig szűk esz-
tendők várnak ránk – idézte Kará-
csony Gergelyt a telex.hu. Budapest 
előtt két út áll: az egyik, hogy fel-

éli a pénzügyi tartalékát, de akkor 
csődbe kerülhet. A másik, hogy 
törölnek szinte minden fejlesztést, 
és visszavágják a működést. Eb-
ben a stratégiában nincs lehetőség 
béremelésre. Elbocsátásokat nem 

terveznek, kivéve a gyógyfür-
dőket, ahol 10 szá-

zalékos csoportos 
leépítés lesz.

A helyzet megol-
dásában a kormány 
is segíthetne. Ennek 
egyik útja az lenne, 

ha sikerülne megegyezni a köz-
ponti költségvetésbe befizetendő 
szolidaritási hozzájárulás csökken-
téséről (az idei 12 milliárd után ez 
jövőre 16 milliárd lesz). A közgyű-
lés felhatalmazta a városvezetést, 
hogy erről tárgyaljon a közfejlesz-
tési tanács ülésén. Korábban a fő-
polgármester emlékeztetett arra – 
írta a hvg.hu –, hogy a fővárosban 
termelődik az ország GDP-jének 
közel 40 százaléka, aminek a töre-
déke marad helyben, a szolidaritási 
hozzájárulás felemelése óta pedig 
Budapest a központi költségvetés 
nettó befizetője. – Egy másik le-
hetőség lenne az újraindítási adó 
– mondta a főpolgármester. Ez 
az iparűzési adó 0,5 százalékpon-
tos ideiglenes emelését jelentené 
egyes szektorokban, évi 5 milliárd 
forint árbevétel fölött. Karácsony 
Gergely szerint a válság minden-
kit sújt, de a fővárosban is vannak 
olyan szektorok, amelyeket kevés-
bé, tőlük lehet több hozzájárulást 
kérni. Ezt  csak a kormány együtt-
működésével lehet megtenni, a fő-
város nem változtathat az iparűzési 
adó szabályain. 

Schweidel József hon-
védtábornok emlék-
táblájánál tisztelgett 
az 1849. október 6-án 
Aradon kivégzett hősök 
előtt Újbuda Önkor-
mányzata. Az esemé-
nyen részt vett a vértanú 
tábornok két szépunoká-
ja, Kirtsch Annamária 
és Szabóné Kircsfalusi 
Katalin is.

László Imre polgár-
mester beszédében 
kiemelte: az aradi vér-
tanúk mindegyike vi-
tathatatlanul hős, ne-
héz időkben találták 
meg a helyes utat. Önfeláldozásuk nél-
kül soha nem jutott volna el az ország 
a később Deák Ferenc által megalapo-
zott nagyívű gazdasági és kulturális 
fejlődéshez. A koszorúzás alkalmával 

az önkormányzat vezetői mellett a tábor-
nok leszármazottai és a Schweidel utca 
11. képviselője is elhelyezték az emléke-
zés virágait. 

Újbuda

A tervezett újraindítási adóval érintett szek-
torok: a feldolgozóipar; villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás: szennyvíz 
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennye-
ződésmentesítés; kereskedelem, gépjárműjavítás; 
szállítás, raktározás; információ, kommunikáció; 
pénzügyi, biztosítási tevékenység; szakmai, tudomá-
nyos, műszaki tevékenység; adminisztratív és szolgál-
tatást támogató tevékenység.

Újbuda

KELENFÖLD ....................................................................................OKTÓBER 26–30.
LÁGYMÁNYOS ..........................................................................NOVEMBER 2–4.
GELLÉRTHEGY ............................................................................NOVEMBER 5–6.
SZENTIMREVÁROS ..............................................................NOVEMBER 9–11.
ALBERTFALVA .............................................................................NOVEMBER 12–17.
ŐRMEZŐ, DOBOGÓ ...........................................................NOVEMBER 18–23.
KELENVÖLGY, PÉTERHEGY.........................................NOVEMBER 24–26.
PÉTERHEGY, KŐÉRBEREK–TÓVÁROS ............NOVEMBER 26–27.
GAZDAGRÉT ................................................................................NOV. 30–DECEMBER 2.
SASAD, SASHEGY .................................................................DECEMBER 3–4.

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. idén is megszervezi őszi nagytakarítási programját a kerület 
közterületein.  A kerületi lakosok az előző évekhez hasonlóan 
továbbra is igényelhetnek zöldhulladék-gyűjtő zsákokat. A megtelt 
zsákokat az FKF Zrt. ingyene sen szállítja el, kérjük, egyszerűen 
csak helyezzék el a szemetes edények mellett.

Zsákok átvétele: H-CS 9-16 óra, Hamzsabégi út 60. Információ: +36 1  372 7698

Helyszínek:

ELŐKERÜLT 
AZ ELLOPOTT 
ROBOGÓ
Az újbudai rendőrkapitányság 
járőrei szeptember 27-én éjsza-
ka egy szokatlan helyen letá-
masztott robogóra figyeltek fel 
a kerület külső részén. Az oda 
érkező személyt igazoltatták, 
a járművet pedig alvázszám 
alapján ellenőrizték a körözé-
si rendszerben, ami találatot 
jelzett. A megtalált robogót 
idén júniusban lopták el a XI. 
kerületből, alvázszámát látha-
tóan megpróbálták 
megvá l toz t a t n i , 
a rendőrök ezért 
több kombinációt 
is megvizsgáltak 
a nyilvántartás-
ban. A járművet 
lefoglalták, a férfit 
lopás elkövetésének 
gyanúja miatt hall-
gatták ki az újbudai 
nyomozók.

RENDŐRKÉZEN  
A KIFOSZTÓ
Szeptember 27-én hajnalban 
civil ruhás rendőrök gyanús 
személyre lettek figyelmesek 
a Karinthy Frigyes úton közle-
kedő 6-os villamoson. L. Adol-
fot a Széll Kálmán téren fogták 

el az újbudai rendőrök, miután 
a gyanú szerint egy alvó utast 
zsebelt ki, elő is került tőle 
a sértett telefonja. A rend őrei 
lefoglalták a villamos kame-
rafelvételeit, amelyek nagy-
ban segítik a bűncselekmény 
bizonyítását. A büntetőeljárást 
az illetékes BRFK II. kerületi 
Rendőrkapitányság folytatja le.

KERÉKPÁROSOK 
ELLENŐRZÉSE
A BRFK Közlekedésrendésze-
ti Főosztálya által szervezett 

balesetmegelőzési el-
lenőrzés az egész 

főváros területén, 
több ütemben 
zajlott le. A XI. 
kerületi egyenru-
hások szeptember 
29-én tartottak fi-
gyelemfelhívó el-
lenőrzést a Móricz 
Zsigmond körtéren. 

Tapasztalatok sze-
rint elsősorban a járdán 

biciklizéssel és a tiloson át-
haladás szabályainak betartá-
sával van a legtöbb probléma, 
és a legtöbb balesetveszélyes 
szituáció is ezekből származik. 
A rendőrök ellenőrizték a ke-
rékpárok kötelező tartozékait, 
és törekedtek a lopott járművek 
kiszűrésére is.

kék hírek
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Az, hogy Újbuda népszerű kerület, 
az ingatlanok értékén is látszik. De nem 
mindenki engedheti meg magának, 
hogy saját lakást vásároljon, akad, 
akinek még albérleti díjra sem telik. 
Nekik tartja fenn Újbuda az önkor-
mányzati lakásokat, szám szerint 
1325-öt, ezeknek 98 százaléka jelenleg 
is bérbe van adva. Túlnyomó többsé-
gükben (62 százalék) szociálisan rászo-
ruló bérlők laknak, három lakást piaci 
alapon bérelnek, 496-ot pedig költség-
elven, azaz a felújítási költség átválla-
lásával vehettek birtokba a lakók.  

– Az önkormányzathoz éves szinten 150–200 kér-
vényt nyújtanak be szociális bérlakások pályázatára, 
ebből nagyjából 30 családnak tudunk segíteni – me-
sélte Bakai-Nagy Zita alpolgármester. – A legnehe-
zebb az, amikor olyan családok kérnek segítséget, 
amelyeknek hirtelen változott meg az élete, és gyors 
megoldásra volna szükségük. Fordultak már hozzánk 
olyanok, akik elveszítették munkájukat, többgyere-
kesek, akik nem tudták fizetni az albérletet, voltak, 
akik betegség miatt váltak munkaképtelenné. Megint 
másoknak leégett az otthona, és sajnos több olyan 
igénylő is nyújtott be pályázatot, aki bántalmazott-
ként az erőszaktevőtől szeretett volna elmenekülni. 
Ezeknek a példáknak mindegyike egy-egy személyes 
sorstragédia, és bármennyire szeretnénk mindenkinek 

otthont biztosítani, egyszerűen a jelenlegi lakásál-
lomány kevés erre – fogalmazott Bakai-Nagy Zita. 
Ahhoz, hogy valaki ilyen bérleményhez juthasson, 
rengeteg feltételnek kell megfelelnie. Fontos, hogy ne 
legyen sem az ő, sem a vele együtt költöző hozzátarto-
zója nevén olyan ingatlan vagy ingó vagyon, melynek 
értéke eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének háromszázszorosát (ez most 8 550 000 
forint), ne legyen tulajdonukban, haszonélvezetükben 
másik beköltözhető lakás. Hasonló módon veszik fi-
gyelembe az egy főre jutó összjövedelmet is: akinél ez 
idén magasabb 85 500 forintnál, annak sikertelen lesz 
a pályázata. Amennyiben minden feltételnek megfelel, 
úgy az igénylő felkerül a várólistára, de még ez sem 

jelenti azt, hogy biztosan lakáshoz jut. – Tudunk olyan 
családról is, amely egy évtizede minden évben bead-
ja az igénylését, a kritériumnak megfelel, de mégsem 
jut bérlakáshoz, ugyanis a rendeletünknek megfelelő 
szobaszámú lakást kell adnunk nekik, de abból kevés 
van. Egyedülálló kérvényezőnk pedig nagyon sok van 
ma is, ők a kérvényezői létszám miatt jutnak lassabban 
lakáshoz – tette hozzá. 

A legideálisabb és legkézenfekvőbb megoldás 
az önkormányzati tulajdonú lakásállomány bővítése, 
a bérlakásházak létesítése lenne, de ezt állami, illetve 
európai uniós támogatás nélkül Újbuda nem tudja be-
vállalni. A racionális megoldások közé tartozhat, hogy 
az önkormányzat bizonyos adás-vételek esetében él 
az elővásárlási jogával, és megvásárolja az ingatlano-
kat, illetve az Életjáradék lakásért program is az állo-
mány bővülésével járhat. Ez utóbbi lényege, hogy 65 
évnél idősebb lakástulajdonosok, akik egyedül, nehéz 
anyagi körülmények között élnek, átruházzák az in-
gatlan tulajdonjogát az önkormányzatra. Cserébe elő-
ször a lakás értékének 10 százalékát kapják meg, majd 
havonta életjáradékot folyósít számukra a kerület úgy, 
hogy életük végéig az otthonukban maradhatnak. 

– A kerületi lakáskoncepció másik fontos eleme 
lehet az Önkormányzati Szociális Lakásügynökség 
modelljének bevezetése, amelynek lényege, hogy sok 
magyar tulajdonos lakása üresen áll, mert nem tudják 
kiadni, miközben mások hiába bérelnének, nem tud-
ják megfizetni a piaci árat. Őket kötné össze a kerület. 
A program csökkenti a felek piaci kockázatait, a tu-
lajdonosok esetében ez elsősorban a nemfizetés, állag-
romlás és a lakás üresen állásának veszélyét jelenti, 
a bérlő számára pedig a rövid távú, bizonytalan és ki-
szolgáltatott bérlői pozíció kockázatait. Annak érde-
kében, hogy a lakástulajdonosok elegendő bevételhez, 
a rászorulók pedig megfizethető lakhatáshoz jussanak, 
meg kell teremteni a megfelelő támogatási rendszert, 
amelynek a kidolgozása a mi feladatunk– fogalma-
zott Bakai-Nagy Zita. Hozzáfűzte: a lakásügynökség 
megvalósulásával a kerület lakásállománya nem bő-
vül, a lakhatási problémákra viszont gyors megoldást 
jelenthet. 

K. A.

A járványhelyzet miatt 
szűk körben tartották 
meg a 20. ARC Kiállítás 
megnyitóját a Bikás 
parkban október 2-án 
Karácsony Gergely 
főpolgármester, László 
Imre, Újbuda polgármes-
tere, Barabás Richárd 
alpolgármester, vala-
mint az ARC alapítói, 
szervezői részvéte-
lével. Az óriásplakátok 
egy hónapig lesznek 
láthatóak. 

Idén 766 pályamű érkezett 
az ARC pályázatára, húsztagú 
zsűri választotta ki azt a nyolcva-
nat, amely óriásplakát-méretben 
november 1-jéig látható a Bikás 
parkban, a metrómegálló köze-
lében. A zsűri tagja volt többek 
között az Újbudán élő fotós, Ku-
dász Gábor Arion; Földes András 
videós újságíró; Erdély Mátyás 
operatőr; Oltai Kata művészet-
történész, kurátor; Závada Péter 
költő, zenész; valamint Nyáry 

Luca író, slammer, aki a megnyi-
tó közönségével is megosztotta 
tapasztalatait.

Az első díjat Elter Zsolt Szere-
lem a korona idején című plakátja 
nyerte el, a második helyezett pe-
dig az Újbuda TV-nek dolgozó Si-
pos Zoltán operatőr-vágó Az utol-
só kapcsolja le című, az Index 
portál sorsára reflektáló műve 
lett. Harmadik helyre került Sző-
ke Dávid Hello, ubik című mun-
kája, a leginkább kedélyborzoló 
alkotásért járó Borz-díjat pedig 
Mel Szalkai Lölölandje kapta. 

A tárlat tematikája idén így 
szólt: Hova tovább? A pályázók 
sokféle társadalmi kérdést érin-
tettek, a koronavírus-járvány 
különösen nagy hangsúlyt ka-

aktuálisaktuális

Megnyílt a Bikás parkban az ARC-kiállítás

Kollégánk is a díjazottak között
A Média 11 Kft. 
munkatársa, 
Sipos Zoltán 
operatőr-vágó 
a második helyen 
végzett Az utolsó 
kapcsolja le! című 
alkotásával. – 
Az egykori Index, 
illetve a szabad 
sajtó melletti 
tüntetés után nem 
sokkal jött szembe 
a Facebookon, 
hogy már csak 
három nap van 

az idei nevezési határidőig. Ha szavakban akarnám megfogalmazni, mit akartam 
elmondani a Hova tovább címmel meghirdetett témában, az valahogy így szólna: 
hiteles, a mindenkori kormánytól és pártoktól független sajtó nélkül nagyon sötét 
hely lenne/lesz Magyarország. Az a kis ékezet pedig már csak pislákol. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1) Budapest, XI. Bartók Béla út 136. fszt. 9. Alapterület: 25 m2 1 szoba

2) Budapest, XI. Bocskai út 14. II. 2. Alapterület: 43 m2 1 szoba

3) Budapest, XI. Fehérvári út 48. I. 14. Alapterület: 32 m2 1 szoba

4) Budapest, XI. Kisköre tér 9. fszt. 3. Alapterület: 35 m2 1 szoba

5) Budapest, XI. Kruspér utca 6–8. III. 58/A Alapterület: 21 m2 1 szoba

ÜRES ÉS ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN 
TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA II. – 2020.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának  
polgármestere (továbbiakban: Polgármester) az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé.

Pályázat célja: 
Az önkormányzat pályázati úton kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló,  

felújításra váró lakásingatlanokat, melyek a Rendelet 11. § (3) bekezdésének megfelelően  
csak pályázat alapján adhatók bérbe.

A pályázatra kiírt lakások: 

Pályázat célközönsége: 
A pályázaton részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig  
a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált,  
és a pályázó a pályázat megjelenésének időpontjában Budapest XI. kerület közigazgatási területén  
lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy igazoltan öt évnél hosszabb ideje közfeladatot  
ellátó alkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik a XI. kerületben.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakás saját költségen történő felújítását 1 éven belül,  
a pályázatban előírt módon, melyet az önkormányzat a pályázatban meghatározott költségen bérbeszámítással megtérít.

A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, a felújítási munkák idejére 1 év, a felújítási munkák átadás-átvétele után további 15 év.

A PÁLyÁZAT BENyÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2020. oKTóBER 26.
A pályázatok beszerzésének lehetőségei: 

A részletes pályázati kiírás és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz. alatt a portán, valamint 
Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39–41. sz. alatt a recepción) vehető át, vagy az önkormányzat internetes oldaláról (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/

hirdetotabla-palyazatok) letölthető. Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2020. szeptember 28. 
dr. László Imre

polgármester s. k.

Életjáradék-programtól 
lakásügynökségig
Hogyan bővülhet az önkormányzat lakásállománya?

A tavaly piacra dobott kedvező állami kötvények hatá-
sára a befektetői kedv alábbhagyott az ingatlanpiacon, 

a koronavírus helyzet továbbcsökkentette a vásárlói kedvet. 
Ennek is köszönhető többek között, hogy a korábbi években 
tapasztalható ingatlanár-növekedés jelentősen lefékeződött. 
De vajon mennyit ér jelenleg az ingatlanunk? Melyek a legnép-
szerűbb városrészek? Milyen hatással lehet az ingatlanpiacra 
a kormány által bejelentett áfamódosítás? Következő lapszá-
munkban ezt a témát járjuk körbe.

Covid-ubi és 
mechanikus narancs

pott. A Hammer Agency külön-
díját Szücs János ilyen témájú 
alkotása, a Noé/Noah 2020 vitte 
el. A közönségdíjról a látogatók 
dönthetnek, ha a nekik tetsző 
plakátok alatti QR-kódra irá-
nyítják okostelefonjukat, vagy 
az ARC weboldalán 2020. no-
vember 1-jéig szavaznak ked-
vencükre.

lálhatják az elgondolkodtató tár-
lat nézői. A kerület polgármestere 
köszönetet mondott a szervezők-
nek, és elmondta, Újbuda veze-
tése komoly küzdelmet folytatott 
azért, hogy a Bikás parkba hozza 
ezt az eseményt.

– Önkritikával és humorral 
tanít a szabad gondolkodásra 
az ARC – emelte ki Barabás 

Richárd kultúráért felelős al-
polgármester. – Nagyon fon-
tos, hogy van ARC, és ezért 
vagyok büszke arra, hogy most 
itt, Újbudán, Budapest egyik 
kulturális területen élenjáró ke-
rületében tekinthetik meg az ér-

deklődők. Hiszek abban, hogy 
ha egy olyan országot építünk, 
ahol a parázs viták mellett tisz-
teletben tudjuk tartani egymást, 
akkor egy felszabadult Magyar-
országon élhetünk majd – mond-
ta az alpolgármester.

Az ARC alapítói közé tartozó 
Geszti Péter reklámszakember, 
előadóművész szerint nagyon 
megváltozott a világ az első ki-
állítás óta. Ma már az óriáspla-
kátok egy régi világ lenyomatai, 
ami nem az online térben törté-
nik, az „avíttnak, oldschoolnak” 
hat. Jó érzés tudni, hogy ennek 
ellenére évről évre még mindig 
több tízezer ember gondolkodik 
el az ARC kapcsán a világról.

Bakos Gábor főszervező, alapító 
kiemelte: a világ már húsz éve is 
tele volt olyan intézményekkel, cé-
gekkel, amelyek jelentős befolyás-
sal bírnak az emberek véleményé-
re. Az ARC nemcsak a profiknak, 
hanem mindenkinek teret szeretett 
volna adni arra, hogy képi formá-
ba öntve elmondhassa véleményét. 
Bakos Gábor hisz abban, hogy 
az ARC kiállítás plakátjai a való-
ságot mutatják be, és az igazságot 
keresik. D. B. S.

A megnyitón elsőként a főpol-
gármester méltatta az ARC-ot, 
amely a leglátogatottabb köztéri 
kiállítás lett Magyarországon. – 
Az ARC bizonyította, hogy a mű-
vészet és a kreativitás a legjobb 
eszköz arra, hogy megbeszéljék 
az emberek, milyen világot él-
nek – mondta Karácsony Ger-
gely. – Idén több kerület is pályá-
zott a rendezésre – emlékeztetett 
a főpolgármester, aki megköszön-
te Újbudának, hogy méltó helyet 
adott az ARC-nak.

Újbuda polgármestere Hofi 
Gézától idézett – „ugatni még sza-
bad” –, majd folytatta a művész 
Kiöregedett vadászkutya című 
dalának idevágó sorait: „az igaz-
ságról ellopták az I-t”. László 
Imre szerint ezt az I betűt megta-
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További információ 
és médiaajánlat:  
marketing@ujbuda.hu

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

XXX. évfolyam 8. szám    I    2020. április 22.    I    ujbuda.hu

maradj otthon!

Kríziscsomag
A kerület rendkívüli juttatással  

is segít az állásukat elvesztőkön

IDŐS, BETEG, SEGÍTSÉGRE SZORUL?

+36 1 372 4566

Steril környezetben  

a legkisebbek

Ügyeleti üzemmódban az újbudai 

bölcsödék és óvodák

4

5

Kríziskezelés 

számokban

Egyszerű otthoni megoldások 

varrással és varrás nélkül

Hogyan készítsünk

maszkot

11

A kézmosás és  

a higiénia fontossága  

meglepően  
újkeletű  
találmány

Kézenfekvő 
megoldás

15

Nem csökkennek a szociális juttatások  I  Tesztelik az idősotthon lakóit  I  

Folytatódik az élelmiszercsomagok kiszállítása   

I  Felépülőben az őrmezői háziorvosok  I  Kötelező maszk a piacokon

A járványügyi veszélyhely-

zetben máris nagyon sokan 

maradtak állás, állandó jöve-

delem nélkül az újbudai lakosok 

közül is, és táboruk várhatóan 

csak növekedni fog a közel-

jövőben. Számukra új támo-

gatási formákat dolgozott ki 

a kerület vezetése – a korábban 

meglévők megtartása mellett.

Az újbudai veszélyhelyzeti krízistámo-

gatást azok vehetik igénybe, akik a jár-

ványügyi veszélyhelyzet nyomán elvesz-

tették állásukat vagy nem tudják folytatni 

korábbi kereső tevékenységüket. A jo-

gosultsági jövedelemhatár egy főre havi 

nettó 85 600 forint; ha a kérelmező egy-

személyes háztartásban él, és legfeljebb 

ennyi a jövedelme, akkor legalább 45 ezer 

forint krízistámogatást kaphat. Legfeljebb 

53 500 forintos havi nettó mellett leg alább 

60 ezer forint a támogatás összege. Csa-

ládban élő kérelmezők – ugyanekkora egy 

főre jutó havi nettók mellett – leg alább 70 

ezer, illetve 85 ezer forintra számíthat-

nak. A támogatások maximális értéke 100 

ezer forint.
Az önkormányzat bevezeti az újbu-

dai rendszeres élelmiszer-támogatást is 

– tartós élelmiszercsomag formájában –, 

azok számára, akiknél az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem haladja meg 

az 53 500 forintot, és legalább egy kiskorú 

gyermeket tartanak el. Azok is kérhetik 

az élelmiszer-támogatást, akik családjá-

ban fogyatékkal élő személy vagy tartósan 

beteg gyermek van, valamint akik egyedül 

élnek és nyugdíjszerű ellátásban, rokkant-

sági vagy rehabilitációs ellátásban, illetve 

nyugdíj előtti álláskeresési járadékban 

részesülnek. A rendkívüli támogatáso-

kat annak ellenére is bevezeti Újbuda, 

hogy a kormány a veszélyhelyzet március 

11-i kihirdetése után rendeleti úton újabb 

és újabb feladatokat hárított az önkor-

mányzatokra. Ezeket azóta is saját forrás-

ból, jelentős többletkiadások árán, köz-

ponti támogatás nélkül látják el, miközben 

kormányzati döntések alapján rendkívüli 

forrásmegvonásokkal kellett szembesülni-

ük. Újbuda Önkormányzatának is az ápri-

lis elején létrehozott Járványügyi Alapba 

kell befizetnie meghatározott tételeket, 

mint például a 2020. évi gépjárműadó 53 

százalékát. Emellett a XI. kerületben is 

komoly bevételkiesést jelent a közterületi 

parkolás április 6-ától érvényes ingyenes-

sé tétele, az iparűzési adó várható vissza-

esése, az idegenforgalmi adó év végéig 

szóló felfüggesztése, vagy a bezárt, eset-

leg szüneteltetett vállalkozásoktól befolyó 

egyéb bevételek megszűnése. 
Folytatás a 2–3. oldalon

Az újbudai  
intézkedések  

legfontosabb  

adatai
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Maszkban a piacon

Az önkormányzat mindenkinek biztosítja a tesztet, akit hazaküldtek

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

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

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

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

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

ronavírus felütötte a fejét továbbá 
az anyagcsereosztályon, a kardio-

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

kezeltek több mint 40 százalékánál mu-

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

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

Folytatás a 2. oldalon

Otthonápolási 
támogatás

Kötelező maszkok, 
új biciklisávok

Sohasem  
az áldozat a hibás

Az oltások 
története

50 ezer forint egyszeri juttatás 
a hazaküldött betegeknek

Huszonöt kilométerrel bővül 
a fővárosi kerékpárhálózat

A családtagok összezártsága  
kiélezheti a konfliktushelyzeteket

2 15

Az orvostudomány  
legnagyobb ered-

ményei között 
szerepelnek 

a védőoltások

4 5

Országos enyhítések,  
marad a szigor Budapesten

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

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

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

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

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

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

Az igazi  
angol  
beteg

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

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

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

Folytatás az 5. oldalon

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

+36 1 372 4566

ÚJBUDAI INFORMÁCIÓS VONAL:

TARTSD BE A SZABÁLYOKAT!

1,5 m
Tartsuk meg a biztonságos 

másfél méteres távolságot!

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

14+

MARADJÓVATOS!

aktuálisaktuális

Megjelent a Pont 
magazin októberi 
száma
Komolyabbik arcát mutatja egy fiatal szí-
nész a Pont magazin legújabb számának 
címlapján, és a vele készült interjúban is 
megismerhetjük a tévésorozatokban nép-
szerűvé vált Jaskó Bálint komolyabbik 
énjét (is). Egy visszatérő szereplő pedig 
új arcát mutatja meg: Szüts Miklós fes-
tőművész – akinek lapunk megjelenésé-
nek napján nyílik kiállítása a B32-ben –, 
íróként lép színre önéletrajzi kötetével.

Friss arcnak számítanak a magyar 
művészeti szcénában és a Pontban is 
a streetfotósok, a régiek közül pedig a rá-
dióamatőröké került most új megvilágításba, ahogy ez megtörtént 
hobbijukkal is a karantén idején. A múzeumok – köztük budapestiek is 
– pedig már a járvány emlékké nemesülésére is gondoltak, amikor kitö-
rése pillanatától fogva gyűjteni kezdték a vele kapcsolatos relikviákat.

Sok nyitott arc is néz az olvasóra a Pont lapjairól. Például Jahan 
Matboo iráni fazekasművészé és Merényi Dávid festőé, akik egy kö-
zös pincében alkotnak a kerületben, vagy Hidas Judité, aki elmondta, 
miért alakítanak érdekvédelmi csoportot a nőírók. És  magazinunknak 
mesélte el először a Pont Facebook-videóinak operatőre, Sipos Zoltán, 
hogy miként született meg az a pályaműve, amellyel második díjat ka-
pott az idei ARC kiállításon. Amely most egy kicsit Újbuda arca is, hi-
szen a Magyarország mindenkori közérzetét tükröző prezentáció idén 
a Bikás parkban talált otthonra.

Abban a kerületben, ahonnan 2002-ben egy hasonlóan nagyszabá-
sú kulturális kezdeményezés, a Magyar Festészet Napja indult útjára; 
a mára országossá vált eseménysorozat tervezett programjait is megta-
lálhatják a Pont magazinban. Keressék a kerületi közösségi házakban, 
galériákban, kávézókban – mindenhol, ahol adnak a kultúrára!

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  Telefon: +36 1 787 00 39 •• E-mail: b32@ujbuda.hu  
b32.jegy.hu •• www.b32kulturter.hu www.facebook.com/B32kulturter

Megtekinthető: 2020. szeptember 16-tól október 9-ig minden hétköznap 10–18 óráig.  

Vigyázzunk egymásra és viseljünk szájmaszkot! A belépés díjtalan!

Támogató: Újbuda Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap

Valami történt  útközbenLajta Gábor festőművész kiállítása 

V. évf. 8. szám | 2020. október

Felhúzódik, működik,  és néha leáll  Jaskó Bálint
én most így emlékszem interjú Szüts miklós festőművésszela kép az utcán hever megragadni és bemutatni a város életétaz éterben mindenki barát Rádióamatőrök reneszánsza

Albertfalvi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Gyékényes u. 
45–47.

 
Október 14. 19.00
Ne félj a komolyzenétől! – Ora-
vecz György zongoraművész 
és Dúlfalvy Éva hegedűművész 
koncertje
A koronavírustól tartva óvakodunk 
nagy hangversenytermekbe járni, 
Albertfalván viszont kis közösség-
ben vehetünk részt élő kamarakon-
certen. Ezen az estén Mozart, Bee-
thoven, Schubert, Liszt, Debussy 
és Massenet művei szólalnak meg. 
Regisztráció a 204-6788-as tele-
fonszámon vagy az akh@ujbuda.
hu címen. Belépő: 700 Ft

Október 19. 18.00 Női Sarok 
– Szóvivők Roadshow
Szabó Gabi Mici A Szóvivők című 
könyve a nagy generációt mutat-
ta be. Idén jelent meg folytatása, 
a Szóvivők újratöltve, amely több 
szállal kötődik az első könyvhöz. 
Most élőben hangzanak el a részt-
vevők izgalmas, humoros sztorijai, 
és archív felvételek is előkerülnek. 
Regisztráció a 204-6788-as tele-
fonszámon vagy az akh@ujbuda.
hu címen. A részvétel ingyenes

Október 20. 17.00
Még mindent lehet – Merza 
Gábor könyvének  
bemutatója A kötetben vidám 
történetek szólnak az elmúlásról 
és az élet értelméről: barátokról, 
nőkről, kocsmákról

Október 20. 18.00
1 festő, 1 festmény
A Kályha Galéria a Magyar Fes-
tészet Napja alkalmából bemutat-

ja Szacsvay Varga Ferenc Merza, 
a családalapító című festményét.

Látogatható november 13-áig, 
hétköznapokon 10–19 óráig

 
Október 24. 18.00
„Szép vagy, gyönyörű vagy ma-
gyarország…” – az AKH Opera- 
és Dalstúdió koncertje a magyar 
nép forradalmaira emlékezve
Részt vesznek a stúdió énekesei, 
a műsorvezető Csák József ope-
raénekes, zongorán közreműkö-
dik Hegedűs Valér. Regisztráció 
a 204-6788-as telefonszámon vagy 
az akh@ujbuda.hu címen. Belépő: 
700 Ft

 
Október 27. 18.00
Etele Helytörténeti Kör – Hú-
széves az Albertfalvi Közösségi 
Ház
Kerekasztal-beszélgetés a közössé-
gi ház jelenlegi és volt munkatár-
saival az intézmény két évtizedes 
történetéről. A részvétel ingyenes, 
előzetes regisztráció ajánlott

Gazdagréti  
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató u. 9.

Október 24. 18.00
Operett- és zenés 
színház  
– magyar filmslágerek
A Kacsóh Pongrác Színház évek 
óta tart nagy sikerű előadásokat 
a GKH-ban. Most olyan magyar 
film slágereket hoz el, amelyek 
mindenkinek ismerősen csenge-
nek. A járványügyi helyzet miatt 
csak a tavasszal megváltott bérle-
tekkel látogatható az előadás!

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest, 
Kardhegy u. 2. 

Október 16. 
18.00 A Skicc csoport  
kiállításának megnyitója 
Kiállító művészek: Bellák Ica, Teo-
dora Pop, Kecskés Róbert, Szenog-
rádi Szabina, Négyesi Ádám, Pats 
József, Pats Dániel. A tárlat meg-
tekinthető november 4-éig, hét-
köznap 10–16 óráig, a programok 
függvényében

Őrmezei  
Közösségi 
Ház
1112 Budapest, 
Cirmos u. 8.

Október 16. 16.30 
„Hétperbé”
Nemes-Takách László tárlatának 
megnyitója. Megnyitja: Holakovsz-
ki István, közreműködnek Kónya 
Attila Levente és Kiss Enikő. Meg-
tekinthető: november 10-éig nyit-
vatartási időben. A belépés díjtalan

Október 16. 18.00
Tánc a szerelemért  
– Rómeó és Júlia
A Favorite Dance School hiphop-
csoport táncszínházi bemutatója. 
Belépő: 700 Ft/diák, 900 Ft/felnőtt

Október 17. 16.00
Családi Matiné – utazás a szem-
pillám mögött
Zenés mesejáték a Zichy Szín-Mű-
hely előadásában, egy felvonásban, 
ötéves kortól ajánlott. Belépő: 900 
Ft, családi jegy: 2500 Ft/3 fő/, 3300 
Ft/4 fő

Kulturális ajánló

A Földön élni ünnepély

Klímaváltozás  
gyerekszemmel
Sok ötletük van a környezetvédelemre az újbudai gyerekeknek
Idén 872 pályázat érkezett be az Újbudai 
Pedagógiai Iroda (ÚPI) Föld Napja pályá-
zatára. óvodások és iskolások küldtek be 
rajzokat, festményeket, illetve írásokat, 
prezentációkat, hogy felhívják a figyelmet 
környezetünk szépségeire, küzdjenek 
a környezetkárosító folyamatok és a klíma-
változás ellen. 

A Föld Napja pályázaton induló diákok legjobb alkotásait 
az önkormányzat tanácstermében állították ki, ahol a ko-
ronavírus-járvány miatt idén jelképes díjátadót tartottak 
a szervezők. Az eseményre a két első helyezett, Domosz-
lai Zóra és Jamal Dávid kapott meghívást, ők az összes 

díjazottat képviselve vehették át jutalmukat. A többieknek 
az oktatási intézményeken keresztül juttatja el majd az ÚPI 
az oklevelet és a könyvjutalmat.

Domoszlai Zóra be is mutatta a terem kivetítőjén A kék 
bolygó című prezentációját, amely a klímaváltozás jelensé-
geit részletezi. A nyolcadikos tanuló a szelektív hulladék-
gyűjtést, az alternatív közlekedési módok népszerűsítését 

tartja a legfontosabbnak a Föld bioszférá-
jának megmentése érdekében. Jamal Dá-
vid hat munkát is beküldött a pályázatra, 
melynek díjkiosztójára rollerrel érkezett. 
A kilencedikes diák a Kis-Balatonról, 
a környezetbarát utazási megoldásokról 
készített tanulmányokat, és példaképé-
nek, Ürge-Vorsatz Diánának munkássá-
gát is bemutatta.

– Újbuda nagyon elhivatott a környe-
zeti neveléssel kapcsolatban. Ez a pá-
lyázat már 15 éve segít érzékenyíteni. 
Nemcsak a jövő generációira hat, ha-
nem a gyerekeknek segítő szülőknél is 
tapasztalható a szemléletformálás pozi-
tív eredménye – mondta az eseményen 
lapunknak Bakai-Nagy Zita. Az alpol-
gármester hozzátette: az önkormányzat 
Környezetvédelmi Osztályával együtt-
működve szeretnék bővíteni azokat az eseményeket, ame-
lyek hasznos információkat adnak a kerületben élőknek 
ahhoz, hogy hatékonyan léphessenek fel a környezet vé-
delme érdekében.

Hégli Imre, a Környezetvédelmi Osztály vezetője kol-
légáival együtt több pályaművet is olvasott; örültek az új, 
inspiráló ötleteknek, de annak is, hogy a gyerekek sok 
olyan környezetvédelmi megoldást éreztek fontosnak, 
amely már megvalósult a kerületben.

Az aprítékolás, a komposztálás támogatása mellett ke-
rékpártámaszok kihelyezésével is segít az önkormányzat 
a környezetért tenni akaróknak, a gyerekek körében pedig 

folytatódik az érzékenyítés. Októberben az Állatok Világ-
napja kapcsán hirdettek meg új pályázatot az ÚPI segítsé-
gével.

Gyurcsó Zsuzsanna, az ÚPI vezetője kiemelte: az idei 
Föld Napja pályázatra a szokottnál több pályaművet küld-
tek be, köztük fantasztikus alkotásokat. A pályázat kap-
csolódott a Fekete István-évhez is, a regényeiben szereplő 
állatokról vártak illusztrált tanulmányokat. – A klímavál-
tozás hatásainak tematikája nagyon megmozgatta a tanuló-
kat, számtalan jó ötlet érkezett például a túlfogyasztással 
kapcsolatban – tette hozzá. 

Újbuda

Az óvodások 
alkotásaiból hamarosan 
az Albertfalvi Közösségi 
Házban rendeznek kiállítást

Október 14-én lesz a B32 Galéri-
ában Szüts Miklós A Földön élni 
ünnepély című kiállításának 
megnyitója és azonos című 
könyvének bemutatója.

A tárlatot rendhagyó mó-
don a művész távollétében, 
film vetítéssel nyitják meg, a ben-
ne látható beszélgetés résztvevői: 

Szüts Miklós festőművész, Kar-
sai György klasszika-filológus, 

egyetemi tanár, a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem 
Doktori Iskolájának veze-
tője, Parti Nagy Lajos költő, 

a kötet szerkesztője. A vetíté-
sek időpontja: október 14. 17.30, 
18.30 és 19.30

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Bakai-Nagy Zita 
A járvány teljesen új helyzet elé állította a frissen választott önkormányzati 
vezetést. Nemcsak a kerület átvétele várt ránk, hanem egyebek mellett a szo-
ciális és pénzügyi problémákat is kezelnünk kellett. 
A kormány megszorító intézkedései közepette is 
fontosnak tartottuk, hogy lehetőségeinkhez 
képest idén is támogassuk a sportegyesülete-
ket (50 millió forint), a civil szervezeteket 
(10 millió forint), valamint a környezet-
védelmi célú projektek megvalósulását. 
Rendeletmódosítással megnöveltük 
a gyógyszertámogatás összegét, és újabb 
20 készüléket vásároltunk a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtáshoz. A felújí-
tási pályázat részeként több mint 101 mil-
lió forintot adtunk a társasházaknak, ezen 
kívül a Zöld sziget pályázat keretében támo-
gattuk a XI. kerületben élők környezetépítő te-
vékenységét. Folytatjuk a munkát a gondoskodó, 
zöld, sportos Újbudáért.

Nem volt egyszerű évünk. Átvenni 
egy város vezetését sosem egysze-
rű feladat, hát még egy világjár-
vány és gazdasági világválság 
kellős közepén… Az új vá-
rosvezetés azonban kiemelt 
helyen kezeli a kultúrát: 
a terület alpolgármesteri 
szintre emelésével komoly 
figyelmet kapott, és a jelen-
tős elvonások ellenére sem 
csökkent a támogatottsága. Le-
hetőséget teremtettünk a járvány 
által komolyan érintett szolgáltatók 
bérleti díjának mérséklésére, valamint 
egy újfajta pályázati rendszeren keresztül több 
mint 70 szervezet kulturális programját tudtuk 
támogatni. A kultúra nem luxus, hanem közös 
összetartó erőnk, amelyre még nagyobb szük-

ség van a gazdasági, lelki és pszi-
chés megpróbáltatások közepette. 

Ezért álltak át a kerület intéz-
ményei az online programok-

ra, műsorokra, és tették ezen 
tartalmakat ingyenesen 
elérhetővé. Kiálltunk szim-
bolikus ügyek mellett, mert 
meggyőződésünk, hogy 

a kerület minden lakójának 
joga van a boldogsághoz, bol-

doguláshoz. Létrehoztuk a Bar-
tók Kerekasztalt, amivel a már 

meglévő pezsgő belvárosi kulturális 
életet szeretnénk továbbfokozni. Ezen kívül 

pedig elhoztuk a Bikás parkba az ingyen meg-
tekinthető ARC kiállítást, amivel egy országos 
szintű rendezvényt élvezhetnek a város lakói 
itthon, Újbudán.

Barabás Richárd

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata az Innovációs  
és Technológiai Minisztériummal együttműködve a 2021. évre kiírja a

BURSA HUNGARICA  
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNyZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLyÁZATOT
„A” típusú pályázatot a felsőoktatási hallgatók számára
és „B” típusú pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat 

megkezdeni kívánó fiatalok számára.
A részletes pályázati felhívás és tájékoztató beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban  

az Ügyfélszolgálati Irodákon (1113 Bp., Bocskai út 39–41. és 1113 Bp., Zsombolyai u. 4.),  
valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.ujbuda.hu 

További információ kérhető a +36/1/372-3470-es telefonszámon.
A pályázat benyújtása

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési  
Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

http://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
A pályázatokat kizárólag az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon,  

a pályázó által aláírva, egy példányban, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán 

(1113 Bp., Zsombolyai u. 4.), az általános ügyfélfogadási időben hétfőn 13–18, szerdán 8–16  
és pénteken 8–12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az Újbuda Polgármesteri Hivatalának  

Humánszolgálati Igazgatósága (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) címére.

A PÁLyÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  
2020. NOVEMBER 5.

pályázat

Hintsch György
A kerület csaknem harminc bölcsődéjében és óvodá-
jában a pedagógusok, illetve nevelők elkötelezettsé-
gének köszönhetően a gyerekek ellátása folyamatos 
volt, nem történt tömeges megbetegedés, amihez 
hozzájárult minden dolgozó többszöri 
tesztelése, a protokollok kidolgozása, 
illetve hogy az önkormányzat folya-
matosan biztosította a fertőtlení-
tőszereket, védőfelszereléseket, 
maszkokat.  A Ménesi úti Pöttöm 
Bölcsőde egy, a Fonyód utcai Bó-
bita Bölcsőde két csoportszobá-
val bővül még idén, így januártól 
több mint harminc kisgyerekkel 
többet várnak a kerület bölcsődéi.

A túlépítettség fékezése érdeké-
ben felülvizsgáltuk és szigorítottuk 
Szentimreváros, Lágymányos, Gellért-
hegy építési szabályzatát, 40 százalékkal 
csökkentettük a Buda Gardens telek beépíthetősé-
gét, változtatási tilalmat rendeltünk el két madár-
hegyi telek esetében. További felülvizsgálat indul el 
a Duna-part túlépítettséggel leginkább érintett térsé-
geiben. Célunk, hogy észszerű léptékű beruházások 
párosuljanak megfelelő infrastrukturális fejleszté-
sekkel. Hamarosan lezárul a kelenvölgyi építési sza-
bályzat régóta húzódó felülvizsgálata. 

A Galvani híd nemcsak Újbuda, hanem a főváros 
egyik legfontosabb fejlesztése a következő években. 
Tárgyalásokat kezdeményeztünk a kormánnyal an-
nak érdekében, hogy a XI. kerületi lakók érdekeit 
érvényesítsük a beruházás során, például a Du-
na-part rehabilitációjával, P+R parkolók építésével, 
a zaj- és porvédelem biztosításával, zöld felületek 
fejlesztésével. 

Átfogó tanulmánnyal alapoztuk meg a jövőbeni ke-
rékpáros fejlesztéseket. Célunk az, hogy a gyalogos, 
a közösségi és az autós közlekedés ne egymást kizá-

ró, hanem egymást kiegészítő közlekedési módok 
legyenek, biztonságosan és kényelmesen 

juthasson el bármelyik kerületi csa-
lád a piacra, munka helyre, iskolába, 

óvodába. Első lépésként szerviz-
pontokat és kerékpártámaszokat 
helyezünk ki, biztonságosan ke-
rékpározható útszakaszokat jelö-
lünk ki, és újakat tervezünk.

A kerület számára nagyon 
fontos értéket képviselő, a vírus 

miatt bajba jutott intézményeket 
támogatunk számukra jelentős té-

telekkel. A magánbölcsődék támo-
gatásáról szóló nyáron kiírt pályázat 

szerződéskötései jelenleg folynak. Szep-
temberben jelent meg a kerületi szakkollégiumok 
támogatásáról szóló kiírás, 23 szakkollégiumból 14 
pályázott támogatásra. 

Elkezdődött Újbuda Településfejlesztési Kon-
cepciójának megújítása (a legutóbbi 2005-ben 
készült). A tervezőmunka a következő fél év-
ben fog zajlani, utolsó hónapjaiban kerül sor 
a társadalmi egyeztetésére. A megújítás körül-
ményei elismerést váltottak ki szakmai körök-
ben: a kerület vezetése felkészülten, konkrét el-
képzelésekkel érkezett, ezek mentén alakítják ki 
a tervezők a koncepció tartalmát. Szakemberek 
széles spektrumát hívtuk meg egy munkaindító 
műhelybeszélgetésre, hogy a koncepció a legmo-
dernebb szakmai elképzelések mentén valósul-
hasson meg. 

Orosz Anna
„Vannak jó szelek s persze rosszak is,...” akár 
a Quimby refrénje jeligénk lehetett volna 
az elmúlt 1 évben.

Sok mindent terveztünk, kigon-
doltunk, megálmodtunk, de ter-
mészetesen minden megváltozott 
a COVID-19 járvány világrengető 
megérkezésével. Ugyanakkor nem le-
het ezt sem kifogásként, sem hivatko-
zásként említeni folyton, ha arról be-
szélünk, mit tettünk az elmúlt 1 évben.

Mert azt tudjuk, hogy "semmilyen szél 
nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikö-
tőbe tart."

Mindenféle válságtól, gazdasági nehézségtől, kormányzati elvonás-
tól függetlenül a kötelességünk változatlanul ugyanaz: dolgozni egy 
tiszta, élhető, biztonságos kerületért!

A kerület mintegy 1.200.000 nm zöldfelületének és parkjának, 80 ját-
szóterének karbantartása önmagában is jelentős költség számunkra. De 
kell, hogy folyamatosan fordítsunk felújításokra: 1583 nm járda, 7100 
nm útkarbantartás, 4922 nm útpálya felújítás történt az elmúlt évben. 
A kihelyezett 2500 db szemétgyűjtő ürítését új QR-kód rendszerrel el-
lenőrizzük. Ebben nagyon fontos azonban a társadalmi felleősség-vál-
lalás. A lakosság legyen partner abban, hogy ami rendezett, tiszta az az 
is maradjon! Bízom abban is, hogy egyre többen találkoznak majd 
a közterület-felügyelőkkel és parkőrökkel. Munkájukat a kerületben 
121 db térfigyelő kamera egészíti ki, ezek bővítése mobil kamerákkal 
folytatódik. Az Önkormányzat saját céget hozott létre a parkolás fel-
ügyeletére, mely július 1-jétől működik. Az Újbuda app felületen min-
den fontos eseményről tájékoztatunk, gyors és kényelmes információs 
felület bárki számára.

Törődünk az itt élők problémáival, meghallgatjuk a hozzánk fordu-
lókat és mindent megteszünk azért, hogy ezt a munkát érezzék a min-
dennapokban.

Az első év Kerületünk négy alpolgármestere a ciklus  
első 365 napjának eredményeiről és kihívásairól

Halloween 
buli  

október 30-án!
Ne felejtsd otthon a maszkodat  
- belépés csak jelmezben!

Puzzle Kamaraerdei  
Kerekerdő Óvoda  

és Általános Iskola  
az LCF Kids Club  

Budaörs-sel  
karöltve!

Kamaraerdőn  
az IfjúságI ParK területén

Belépődíj: 2000 ft
további információ:  

kidsclub.budaors@gmail.com 
+3670/368-3527

 ügyességi játékok
 akadálypálya
 töklámpás  

  szépségverseny
 nyeremények 

 tombola



9 | 2020. október 14. |   | 2020. október 14. | 8 

1,9 milliárdból. Majd az illetékes 
helyettes államtitkár közölte, hogy 
a maradék 1,2 milliárd forintot nem 
folyósítják, azt kérjük a főpolgár-
mestertől. De a fővárosnak ehhez 
nincs köze, ez csak politikai húzás 
egy ellenzéki vezetésű kerület el-
len. Amikor nyilvánosságra került 
mindez, akkor a főváros fejleszté-
séért felelős államtitkár felhívott, 
és közölte, folyósítják az erre járó 
pénzt. Így továbbépül, és 2023-ra 
meg tud nyílni a központ.

 �Örökölt probléma a Buda Gar-
dens a Diószegi útnál. A lakók 
azt kérték, hogy miután már 
nem lebontható ott a korábbi 
létesítmény, legyen park a Fe-
neketlen-tó közelében lévő terü-
letből.

Jó lett volna. Ám az ingatlan állami 
tulajdonú volt, ahogy az ott műkö-
dő cég is. Amikor az önkormány-
zati választások előtt ezt eladták, 
vizsgálat kezdődött, mert fennállt 
a gyanú, hogy áron alul szabadul-
tak meg tőle. Mégis, az állam elad-
ta egy beruházónak, ő a jogszerű 
birtokos. Az önkormányzatnak 
ebben semmi szerep nem jutott. 
A botrány akkor tört ki, amikor 
kiderült, hogy 350 lakásos, 500 
parkolóhelyes épületegyüttest hoz-
nának ott létre, szokásos módon 
az infrastruktúra fejlesztése nélkül. 
A környékbeliek tiltakozásának 
hatására is változtatási tilalmat 
rendeltek el, ami éppen most jár le. 
Az önkormányzat a szentimrevá-
rosiakkal és a beruházókkal leült 
egyeztetni, különben az eredeti 
terv valósult volna meg. A szentim-
revárosiakkal együtt sikerült elér-
ni, hogy a beruházók megnövelték 
a zöld terület arányát, a játszótértől 
messzebbre kerül az épület, és így 
nem veszélyeztetik a környék jel-
legét meghatározó régi fákat sem. 
De ami a legfontosabb, nem laká-
sok, hanem irodák lesznek ott, 500 
helyett 250 parkolóhellyel. Ez volt 
a maximum, amit el lehetett érni.

 �Ha már parkok. Hányszor lát-
juk, hogy kiömlik a szemét a ku-
kákból, a zöld területeket pedig 
hajléktalanok szállták meg.

A kerület határain belül olyan lé-
nyeges helyek, mint a Szent Gel-

lért tér, a Móricz Zsigmond körtér 
az Etele tér vagy a Feneketlen-tó 
környéke fővárosi kezelésben áll-
nak, vagyis ezeket a fővárosnak 
és intézményeinek kell rendben 
tartania. A busz- és villamosmeg-
állók a BKK fennhatósága alá 
tartoznak. Ennek ellenére kutya 
kötelességünk, hogy kikényszerít-
sük a rendet. Összehívtam az ügy-
ben érintett kerületi szervezeteket, 
és közöltem: ha valaki nem teljesíti 
feladatát, megcsináltatjuk más-
sal, és a költségeket ráterheljük 
arra a cégre, amelyiknek a dolga 
lett volna. A hajléktalanok ügyét 
a kerület nem tudja egymaga meg-
oldani, ezért is fordultam közös 
fellépésért Karácsony Gergely fő-
polgármesterhez. Addig is rend-
őrök, közterület-felügyelők, pol-
gárőrök, szociális munkások járják 
Újbudát, és próbálják rávenni a haj-
léktalanokat, hogy vegyék igénybe 
azokat a helyeket, ahol menedéket 
lelhetnek. Mindig akadnak, akik 
ezt visszautasítják. A főpolgármes-
terrel közösen remélhetőleg sikerül 
csökkenteni az utcán élők számát, 
de naivság abban bízni, hogy telje-
sen eltűnnek onnan.

 � A Bartók Béla úton évekkel 
ezelőtt kezdett kialakulni egy 
kulturális negyed. Mennyire 
kívánják folytatni ennek a fej-
lesztését?

Nyilván fel kell állítani sorren-
det, különösen ebben a gazdasági 
helyzetben, ám én ma is azt mon-
dom, amit egy éve a kampány-
ban: az egészségügy és a kultúra 
a legfontosabb. A Bartók Boulevard 
program 2007 környékén indult el, 
Molnár Gyula polgármestersége 
idején. Később lelassult a fejlesztés, 
de most felgyorsítjuk. Ha sétálóut-
cává nem is lehet a Bartók Béla utat 
alakítani a jelentős forgalom miatt, 
de galériák, kis kávézók, bisztrók 
létrejöttét lehet ösztönözni, az oda 
vezető kis utcák közül egyik-má-
sikat le lehet zárni az átmenő for-
galom elől. Az Európai Uniótól 
a kerület több mint másfél milli-
árd forintot nyert kulturális célok-
ra, idén pedig Újbuda ad otthont 
az egyik leglátogatottabb budapesti 
kulturális eseménynek, az ARC 
kiállításnak, amely október elején 
nyílt meg a Bikás parkban. 

 � Újbuda emblematikus helye  
a Karinthy Színház. Mi lesz 
vele? 

A tavaly elhunyt alapító, Karinthy  
Márton közismerten sokat tett azért, 
hogy legyen Budának, Újbudának 
állandó kőszínháza, fontos, hogy 
ez továbbélhessen. A Magyar Teát-
rumi Társaság alelnöke, Oberfrank 
Pál felvázolt egy nagyon kívánatos 
tervet. Abban a háztömbben, tehát 
nemcsak a jelenlegi színházban, 
kulturális központot alakítanának 
ki, benne egy jobb adottságú ját-
szóhellyel, kiállítótérrel.

 � A Teátrumi Társaságnak elég 
jók a kormányzati kapcsolatai 
ahhoz, hogy pénzt kapjanak eh-
hez...

Valóban. A célunk nekünk is 
az, hogy a Karinthy Színház tovább 
tudjon működni.

 � A kerületbe három autósztráda 
és a körgyűrű önti a forgalmat, 
jelentős területen fizetni kell a 
parkolásért. Mit kapnak cseré-
be az itt élők?

A kerület P+R parkolóvá alakult 
át, ami az itt élőknek jelent gondot, 
hiszen nekik jut így nehezebben 
hely, nem beszélve a nagy forgalom 
okozta légszennyezésről. Az előző 
vezetés által kötött szerződés alap-
ján június 30-áig nem az önkor-
mányzat intézte a parkolás ügyeit 
a hozzá tartozó területeken, a főút-
vonalak pedig csak év végével ke-
rülnek vissza hozzá. Az első lépé-
sek egyike volt a fizetős parkolás 
határainak kiterjesztése, ám az ott 
lakókra ez a kötelezettség nem vo-
natkozik, a cél az, hogy ők köny-
nyebben találjanak helyet maguk-
nak. Az önkormányzat támogatja, 
hogy több parkolóhely legyen ott, 
ahol a kerületbe érkezők tudnak 
megállni.

 �Mi várható jövőre?
Gazdasági értelemben biztos, hogy 
újabb nehéz év elé nézünk. 2021-
ben legalább 4–5 milliárd forinttal 
csökken az önkormányzat költség-
vetése. Minket nem fog segíteni 
a kormány abban, hogy pótoljuk 
veszteségeinket. Németországban 
például nem elvettek, hanem adtak 
az önkormányzatoknak, mert ott 

tudják, oda kell tenni a pénzt, ahol 
az emberek élnek. Itt ugyan arról 
beszélnek, hogy összesen 120 mil-
liárddal több jut a központi költség-
vetésben az önkormányzatoknak, 
csak közben arról hallgatnak, hogy 
az eddigi 40 milliárdról 160 mil-
liárdra emelik fel az úgynevezett 
szolidaritási hozzájárulást. Máris 
40 milliárddal kevesebb marad. 
A gépjárműadóból származó teljes 
bevétel elvétele szintén 40 milliár-
dos kiesést okoz.

 � Akkor a következő négy évben 
mindig erre lehet majd hivat-
kozni, ha valaki az eredménye-
ket kéri számon?

Komolyan dolgozunk a progra-
munk végrehajtásán, időarányosan 
nem állunk rosszul. A kerületért 
dolgozókban van akkora szellemi 
potenciál és kitartás, hogy ilyen 
körülmények között is meg tudjuk 
találni a lehetőségeinket. Mindazt, 
ami ahhoz kell, hogy az emberek 
a lehető legkevesebbet érzékeljék 
a nehézségekből. Mindent nem 
tudunk megoldani, de igyekezni 
fogunk.

D. J.

aktuálisaktuális

Egy éve nyerte meg 
László Imre és a korábbi, 
közösen induló ellenzék 
az önkormányzati 
választást Újbudán, 
kétharmados többséget 
szerezve a képvise-
lő-testületben. Komoly 
tervekkel vágtak neki 
az ötéves periódusnak, 
ám a koronavírus-jár-
vány és a nyomában járó 
gazdasági válság sok 
mindent átírt. Mit sike-
rült mégis megvalósítani 
az ígéretekből az első 
évben, miként működnek 
együtt a koalíció pártjai, 
és mi várható – egyebek 
mellett erről is kérdeztük 
a polgármestert. A közel 
másfél órás beszélgetés 
teljes terjedelmében 
megtekinthető az Újbuda 
TV műsorán, Újbuda 
Facebook-oldalán 
és youTube-csatornáján.

– A választási győzelem után a leg-
első feladatunk az volt, hogy a ren-
delőintézetben feltorlódott 3 hóna-
pos hasiultrahang-várólista ügyét 
megoldjuk – vág rögtön a közepébe 
László Imre. – Orvosként különö-
sen fontosnak tartottam, hogy ezt 
az abnormálisan hosszú időt csök-
kentsük, és gyorsan eredményt is 
értünk el kapacitások vásárlása 
révén. Ennek ellenére akadt olyan 
fideszes képviselő, aki testületi ülé-
sen felhozta, hogy miért nem lettek 
rövidebbek a várólisták.

A polgármester ezzel kapcso-
latban fölidézte: kerületi szűzbe-
szédében is arról szólt, hogy nem 
politikával kíván foglalkozni. 
A képviselő-testület feladata, hogy 
a választóit képviselje, párthova-
tartozástól függetlenül. Az önkor-

mányzat nem pártiroda, ilyen ér-
telemben nem politikai szervezet, 
hanem olyan, amely megpróbálja 
a kerületben élők reális igényeit 
teljesíteni.

 �Egy önkormányzat mégiscsak 
politikai egység. Pártok alkotják, 
Újbudát is koalíció vezeti, még-
hozzá meglehetősen sokszínű.

Jó esetben minden politikai párt-
nak van elképzelése arról, hogyan 
lehet jobbá tenni az életet, és ezt 
a kampányban meg is fogalmaz-
za. Ezekből áll össze egy ígéretsor, 
amely aztán meghatározza közös 
tevékenységünket.

 �Mégis, időnként egymás közt is 
vitatkoznak.

Természetesen. Mások a tapaszta-
lataink a világról, néha más az el-
gondolásunk a megoldásról. Fon-
tos, hogy ezeket megvitassuk. De 
a képviselő-testületi ülésen már 
közösen tudunk fellépni.

 � A szavazók nyilván azt is fi-
gyelik, hogy egy olyan önkor-
mányzatban, ahol ellenzéki ko-
alíció győzött, hogyan tudnak 
együttműködni a benne lévő 
pártok, mit lehet várni orszá-
gos méretekben egy esetleges 
parlamenti választási győze-
lem után. Ez egy minta. Ha itt 
megeszik egymást, akkor sok 
jóra nagyobb léptékben sem 
érdemes számítani. Tekinthet-
jük ezt valóban úgy,  mint egy 
kísérleti laboratóriumot. A kü-
lönböző irányból érkező pártok 
kipróbálhatják, miként tudnak 
együtt dolgozni. Ha 2022 után 
a mai ellenzékből kormány ala-
kul, hogyan fog működni? 

Úgy, mint ez. Kőkemény vitákkal 
kell szembenézni. Ám ha valaki 
normálisan gondolkodik, akkor 
képes együttműködni, még abban 
az esetben is, ha egy kérdésben 
nem az ő álláspontja győz. Kellő 
toleranciával az ország érdekében 

egyezségre jutunk majd ott is, 
ahogy itt is sikerül.

 � A kerületi ellenzék szerint az 
itteni koalíció ára az, hogy  
a korábbi kettő helyett négy al-
polgármester van.

Ezzel nem nőttek a költségek, 
a munka viszont hatékonyabb, 
átláthatóbb, jobban szervezhető 
lett. Fontos, hogy a kerület átlát-
hatósági megbízottat nevezett ki, 
aki nagyon szigorúan felügyeli 

az önkormányzat forrásainak fel-
használását.

 � A vádak szerint azért kell átlát-
hatósági megbízott, hogy hátha 
lehet találni valamit, amivel az 
előző fideszes vezetést le lehet 
majd járatni.

Nem tartozunk azok közé, akik 
október 13-a után minden erővel 
arra törekedtek, hogy csontvázakat 
találjanak a szekrényben. De fon-
tos tudnunk, mit vettünk át, hogy 
biztos talaj legyen a lábunk alatt. 
A járvány első hulláma után sike-
rült erre időt találni.

 � A járvány pillanatokkal azután 
tört ki, hogy elfogadták a kerü-
leti költségvetést. Mit jelent ez 
gazdaságilag az önkormányzat-
nak? 

A büdzsét nagyon hamar át kellett 
írni, eddig 1 milliárd 152 millió 
forint került el a 29,6 milliárdos 
költségvetésünkből a járvánnyal 
kapcsolatban. A kormány sok 
kedvezményt adott a polgároknak 
az önkormányzatok kárára, pél-
dául az ingyen parkolást. Elvett 
bevételeket, mint például a súly-
adó, az idegenforgalmi adó és így 
tovább. Ezenkívül jócskán költöt-
tünk a járvány elleni védekezésre. 
És most még a tervezettnél 2,2 mil-
liárd forinttal kevesebb folyik be 
az iparűzési adóból.

 �Mit kellett kihúzni a költségve-
tésből?

Sok mindent. A fejlesztések jelen-
tős részét nem tudjuk megvalósíta-
ni, pedig ezekre nagyon számítot-
tunk.

 � És itt a második hullám, ami 
újabb kiadásokat jelent...

Eddig 200 millió forintot költöt-
tünk erre, mert az embereket vé-
denünk kell. Miközben a hatályos 
törvények szerint a védekezésre 
szükséges eszközök biztosítása 
és a laboratóriumi tesztek elvégez-
tetése a kormányhivatal feladata, 
nem az önkormányzaté. A kor-
mányhivatal megtagadta, hogy ezt 
kifizesse, de ezt bíróság elé visz-
szük.

 � A jogi útra terelés akkor is fel-
merült, amikor úgy tűnt, hogy 
a kormány mégsem adja oda a 
szerződésben vállalt támogatást 
a gyermek-egészségügyi köz-
pont befejezéséhez. Aztán meg-
lett a pénz. Félreértés volt csak?

Tudatos próbálkozása volt a poli-
tikának, hogy elsőre nem akarták 
odaadni, pedig a gyerekek egészsé-
gével nagyon nem kellene játszani. 
2017-ben született egy kormány-
határozat, amely eldöntötte, hogy 
gyermek-egészségügyi központ 
és egynapos sebészet épül fel a XI. 
kerületben. A beruházásra eddig 
az állam 700 milliót adott a vállalt 

Prioritások: az egészségügy és a kerületiek védelme

Egy hosszú,  
nehéz év mérlege

Elég volt a túlépítésből
Ha egy terület olyan 
népszerű, mint Újbuda, 
akkor oda még többen 
szeretnének költözni, 
de a régebben ott élők 
nem feltétlenül örülnek 
ennek. A tavaly felálló 
önkormányzati vezetés 
azzal szembesült, hogy 
több mint 14 ezer lakás 
vár átadásra, illetve 
felépítésre, ebből 
4400 már a tulaj-
donba vételi eljárásnál 
tartott. Az október 13-i 
választás utáni héten 
az akkori főépítész 
egy nap alatt még 620 lakás felépítésére adott ki egyetértést városképi szem-
pontból. Már a kampány során is az derült ki a beszélgetésekből, hogy túlépített 
a kerület, nincs meg a szükséges infrastruktúra, hiányoznak parkolók, üzletek, 
parkok. Le kell lassítani az építkezések folyamatát – például Madárhegyen is, 
ahol változtatási tilalmat rendeltek el –, mert az infrastruktúra fejlesztése nem 
tud ezzel lépést tartani. Tárgyalásokat kezdtek már folyó, nagyszabású beru-
házásokkal kapcsolatban is, ilyen például a BudaPark a Lágymányosi-öbölnél, 
ahol 25 ezer munkahely létesül és 3 ezer lakás épül. Több tízezer ember közlekedik 
majd arra, miközben a Budafoki út, a Dombóvári út már most is túlterhelt, nem 
beszélve az óvodák, iskolák hiányáról. A BudaPark kiemelt állami beruházás, tehát 
az önkormányzat legfeljebb kérdezhet, javaslatokat tehet. A kerületben élőknek 
viszont elemi érdeke, hogy ha a beruházás befejeződik, akkor a régi negyedek is 
normálisan élhessenek az új mellett.

Az önkormányzat nem 
pártiroda, a kerületben élők 
reális igényeit kell teljesítenie

Az első intézkedések egyike  
a hasiultrahang-várólista csökkentése volt

Többet költünk szociális ügyekre, 
mint elődeink
Hosszabb interjút adott nemrég az Újbuda TV-nek Simicskó István, a kerületet 
korábban irányító Fidesz–KDNP parlamenti képviselője, kritizálva a mostani veze-
tést. Egyebek közt azt mondta, hogy a szociális kiadásokat csökkentették. László 
Imre polgármester ezzel kapcsolatban közölte: korábban az volt a gyakorlat, 
hogy a költségvetésben 400–420 millió forint szerepelt, ám ennél jóval kevesebbet 
fordítottak szociális célra. Ez afféle tartalék kasszaként működött, innen csoporto-
sítottak át máshová pénzeket. – Ki fog derülni, mi sokkal többet költünk valójában 
szociális ügyekre, mint az elődeink.  

Az országgyűlési képviselő azt is állította, hogy a járvány első időszakában 
az önkormányzat vezetése nem segített eléggé a lakosságnak a védekezésben. 
A polgármester viszont azt idézte föl, hogy amikor még alig-alig lehetett 
maszkhoz jutni, a külügyminisztérium bejelentette, hogy vett védőeszközöket, 
amelyekből Újbudának is jut. Ám ezeket sehol sem lehetett fellelni – aztán 
Simicskóék kezdtek maszkokat osztogatni, a képviselő fényképével. A kerületi 
rendelőintézetbe még ezekből sem jutott. Időközben az önkormányzat nagyobb 
tétel maszkot tudott vásárolni, és ebből juttatott a rászorulóknak. A minap 
fideszes képviselők is kértek védőeszközöket. – Örömmel adtunk nekik, mert ez is 
csak azt jelenti, hogy az övéiket bizonyára olyanoknak adták, akiknek nagyon 
kellett, amit ezúton is köszönök – tette hozzá László Imre.
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Újbudán hagyományosan 
a BEAC színeiben kosa-
raznak a lányok, míg a férfiak 
a MAFC-ban küzdenek. Az NB 
I-ben játszó ELTE BEAC Újbuda 
női csapatát látogattuk meg 
a szezon kezdetekor.

Az előző időszak nem úgy sikerült a BEAC-
ban kosárlabdázó lányoknak, ahogy sze-
rették volna. A bajnokság java még hátra 
volt, amikor a Covid-19 járvány miatt le 
kellett állni. Sokkolta a csapatot a bejelen-
tés, de egy kényszerpihenő után folytatták 
az edzéseket. A csonka idényben nem lett 
kieső, hivatalos eredmény sem született, 

az új idénynek ugyanazok a résztvevők 
vághatnak neki, amelyek tavaly is küzdöt-
tek az NB I-ben.

– A tavalyi gárdából nyolc játékos ma-
radt – tudtuk meg Szabó Dóra csapatkapi-
tánytól, aki elmondta, arra edzenek, hogy 
nagyon kellemetlen stílusú ellenfél legyen 
az ELTE BEAC Újbuda, amely komoly 
meglepetéseket tud okozni a náluk erőseb-
beknek. Érkeztek új játékosok is, így az el-
múlt hónapok az összeállásról szóltak. 

A lányok október 3-án a DVTK ellen 
a Gabányi László Sportcsarnokban, hazai 
pályán kezdték meg a bajnokságot (a diós-
győriek szoros mérkőzésen nyertek öt pont-
tal). Egy zalaegerszegi, majd pécsi vendég-
szereplés után október 14-én lehet nekik 
újra drukkolni a Gabányiban.

A szurkolóknak hiányzik a korábbi nagy-
szerű játékos, Laklóth Anna, aki befejezte 
profi sportolói karrierjét. A BEAC-ot nem 
hagyta el, tavaly óta sportigazgatóként 
dolgozik, és idén már az Amatőr Bajnok-
ság Zöld csoportjában induló ELTE Fortis 

együttesét is ő vezeti. Anna nagyon erős-
nek tartja az NB I-es csapatot, szerinte jól 
sikerült a légiósok kiválasztása, és a magyar 
mag is ütőképes. Fiatal, részben saját neve-
lésű játékosok és idősebb, tapasztalt kosara-
sok egészséges elegyének érzi a Balogh Judit 
vezetőedző keze alatt formálódó együttest.

Arra a kérdésre, miért hagyta abba az ak-
tív játékot, Anna azt válaszolta, a csúcson 
kell befejezni. Kezdte érezni, hogy egy-
re türelmetlenebb magával és a csapattal 
szemben, zavarta, hogy nem mindig ért el 
oda a pályán, ahová kellett volna. Fejben 
tudta, hol kellene lennie, de lábai már nem 
mindig dolgoztak százszázalékosan. Szép 
emlékekkel szeretett volna távozni, ezért 
döntött a búcsú mellett.

Az ELTE Fortis gárdája 18 év körüli já-
tékosokból áll, utánpótlását az előző évben  
kiöregedett juniorok, valamint az ELTE-n 
tanuló, illetve az ELTE egyetemi csapa-
tában játszó játékosok alkotják. Laklóth 

Anna maga is egyetemi hallgató, a Testne-
velési Egyetem edzői alapszakát végzi, így 
kellő empátiával kezeli majd az együttest, 
de mindent megtesz a sikerért. Úgy érzi, 
az ELTE Fortis esélyes arra, hogy a tabella 
elején végezzen.

A főként középiskolás és egyetemista 
lányokból felépített csapat a Törekvés 
SE ellen játszotta bemutatkozó mérkő-
zését, 55-54-re hozták a meccset hazai 
pályán.

Az Amatőr Nemzeti Bajnokság erősebb, 
Piros csoportjában a BEAC csak 23 éven 
aluli sportolókkal versenyezhet. Az eddigi 
két meccsén a juniorok léptek pályára, akik 
szépen helytálltak nevesebb ellenfeleikkel 
szemben.

Gyeőry Zsuzsanna, a BEAC Újbudán mű-
ködő utánpótlásbázisainak felelős veze-
tője is nagyon bizakodó a jövőt illetően, 
sok tehetséges fiatal játékost találtak már 
az elmúlt években, akik szépen fejlődnek 
a Gabányiban. A Nemzeti Leány Junior 

Bajnokság selejtezőinek második forduló-
jában a Kiss Lenke KS és az NKA-Pécs B 
csapatát is megverték, így a főtáblán a C 
csoportban a Vasas Akadémia/B, a Kani-
zsai Vadmacskák , a PVSK NKA, a Szolno-
ki MÁV SE, valamint a Miskolci Vadmacs-

kák SE gárdájával mérkőznek majd meg. 
Mindez azt jelenti, hogy a BEAC minden 
korosztályban ott lesz a kiemelt bajnoksá-
gokban. 

Gyeőry Zsuzsannáék Budafokról is igye-
keznek minél több gyerekkel megszeret-

tetni a kosárlabdát. Senkit nem küldenek 
el, mindenkit a képességeinek megfelelő 
edzésprogrammal fejlesztenek. Egyre több 
tehetséget találnak, a korosztályos csa-
patok pedig legtöbbször éremesélyesek 
az adott bajnokságokban.

Dietetikai 
tanácsadás
Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb 
táplálkozás jegyében változtatna 
eddigi életmódján? Esetleg beteg-
ségével kapcsolatban tanácstalan, 
mit fogyaszthat? Kérdéseinek, 
problémáinak részletes leírásával 
várja levelét szakemberünk, hogy 
pontos, mindenre kitérő választ adhasson.

Dr. Barna Lajosné Éva táplálkozási szakember 
várja kérdéseiket a 60plusz@ujbuda.hu e-mail cí-
men. A levélben kérjük, adják meg teljes (hivatalos) 
nevüket és a 60+ kedvezménykártya számát. A fog-
lalkozás ingyenes.

Gyógytorna-tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése minden életkorban 
fontos, de időskorban kiemelt figyelmet kap. A moz-
gásszervi problémák megelőzésében, kezelésében 
tapasztalt gyógytornász várja az érdeklődőket. A ta-
nácsadás részeként lehetőség nyílik egyéni gondok 
megbeszélésére (a hétköznapokban mire figyeljünk, 
mit tegyünk, ha fájdalom jelentkezik; adott mozgás-
szervi bajra milyen mozgásforma ajánlott, mi nyújt-
hat megoldást stb.). 

A beszélgetés online történik hétfőn-
ként 13–14 óra között. Elő-
zetes jelentkezés szükséges 
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail 
címen. A levélben kérjük, adják 
meg teljes (hivatalos) nevüket 
és a 60+ kedvezménykártya szá-
mát.

Origami
Foglalkozás minden hétfőn 14.00 órá-
tól. A részvételhez a Facebookon csat-

lakozzon az Origami (Újbuda 60+ 
Program) nevű csoporthoz.

Do-in
Foglalkozás minden szerdán 12.30 
órától

A részvételhez a Facebookon 
csatlakozzon a Do-in – japán jóga 
(Újbuda 60+ Program) nevű cso-
porthoz.

Online 60+ lelki 
segítségnyújtás
Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki meghall-
gassa vagy segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek 
érzi magát emiatt?

Sok időskorú ember nem kér segítséget lelki gond-
jával kapcsolatban, mert úgy gondolja, ezt magának 
kell megoldania, vagy nincs kihez fordulnia, esetleg 
nem akar másokat terhelni.

Pedig legtöbbször egy jó beszélgetés, egy kis fe-
lénk forduló figyelem is segíthet abban, hogy jobban 
érezzük és cselekvésre szánjuk el magunkat, ke-
zünkbe vegyük sorsunk irányítását.

Az Újbuda 60+ Program részeként kínáljuk ingye-
nes „segítő beszélgetések” szolgáltatásunkat, ahol 
képzett időskorú önkéntesek várják, hogy segíthes-
senek önnek.

Keressen minket személyesen vagy telefonon, 
ügyfélfogadási időben hétköznap 9–14 órá-

ig az Újbudai Önkén-
tes Koordinációs 

és Módszer-
tani Központ-
ban (Kérő u. 3. 

Tel.: 372-4636).

sport
programajánló

Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi programjából

60+

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

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

Cím Alapterület 
(m2)

Albetét  
száma   Fekvése

Bartók Béla út 124. 42 5 földszint, utcai bejárat

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

Budafoki út 12. 115 1 földszint, udvari bejárat

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

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

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

Sopron u. 70. 23 2 alagsor, udvari bejárat

Villányi út 10. 112 47 alagsor, utcai bejárat

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

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

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

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

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

A teljes programkínálatról a www.
idosbarat.ujbuda.hu honlapon az ak-
tuális havi programlistában, illetve 
minden hétköznap 9–14 óráig a 372-
4636-os telefonszámon érdeklődhet. 
A programokon való részvétel fel-
tétele az Újbuda 60+ Kedvezmény-
kártya vagy annak folyamatban lévő 
igénylése!

Október 16. 17.00 Hétperbé  
– Nemes Takách László kiállítá-
sának megnyitója. 
Helyszín: Őrmezei Közösségi 
Ház (Cirmos u. 8.); ingyenes; in-
formáció: hétköznap 8–20 óráig 
a 309-0007-es telefonszámon; 
megtekinthető: november 10-éig 
nyitvatartási időben

Október 16. 18.00–19.00  
Kiállításmegnyitó – A Skicc 
csoport tárlatának megnyitója. 
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi 
Ház (Kardhegy u. 2.); információ: 
424-5363 

Október 17. 12.00–13.00 A 60+ 
Médiaműhely rádiósainak ma-
gazinműsora a Civil Rádióban. 
Új adás, internetes rádió: www.
civilradio.net; információ: Újbu-
da 60+ Médiaműhely (Kéri Juli), 
06/30/453-8755 

Október 20. 17.00–18.00  
Még mindent lehet – Merza 
Gábor könyvbemutatója. 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi 
Ház (Gyékényes u. 45–47.); ingye-
nes; információ: hétköznap 10–18 
óráig a 204-6788-as telefonszámon
 
Október 20. 18.00–19.00  
Egy festő, egy festmény. 
Szacsvay Varga Ferenc: Merza, 
a családalapító című festményének 
kiállítása a Magyar Festészet Nap-
ja alkalmából. Helyszín: Albertfal-
vi Közösségi Ház (Gyékényes u. 
45–47.); ingyenes; információ: hét-

köznap 10–18 óráig a 204-6788-as 
telefonszámon

Október 21. Természetjárás – 
Budai-hegység. 
Hűvösvölgy–Vöröskő kilátó–Ger-
csi templom–Virágos-nyereg–Fe-
nyőgyöngye. Táv: 12 km, szint: 
200 m. Találkozó: 9.00, Széll 
Kálmán tér, 61-es villamos meg-
állója; ingyenes; előzetes jelentke-
zés szükséges (délután 16–19 óra 
között): Somóczi Szilvia (Caola) 
06/30/340-3490

Október 24. 18.00–19.30  
Szép vagy, gyönyörű  
vagy Magyarország
Az AKH Opera- és Dalstúdió kon-
certje forradalmaink emlékére. 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi 
Ház (Gyékényes u. 45–47.); költ-
ség: 700 Ft/fő; információ: hétköz-
nap 10–18 óráig a 204-6788-as te-
lefonszámon. Előzetes regisztráció 
kötelező

Október 27. 18.00–19.30  
Etele Helytörténeti Kör
Húszéves az AKH – beszél-
getés a ház volt és jelenlegi 
munkatársai val. Helyszín: Al-
bertfalvi Közösségi Ház (Gyé-
kényes u. 45–47.); ingyenes; in-
formáció: hétköznap 10–18 óráig 
a 204-6788-as telefonszámon.

Október 27. Állatkerti séta
Találkozó: 9.30, a Fővárosi Állat- 
és Növénykert főbejárati kapuja 
előtt. Program: 9.30–12.00 állat-
kerti séta vezetéssel, közben pi-
henők. 12.00-től szabad program. 
A részvétel Újbuda 60+ Kedvez-
ménykártyával ingyenes, de előze-
tes jelentkezéshez kötött. Jelentke-
zés: október 19-étől személyesen/
telefonon Újbudai Önkéntes Koor-
dinációs és Módszertani Központ 
(Kérő u. 3.); telefon: 372-4636. 
Nyitvatartás: hétköznap 9–14 óráig

Interneten zajló 
programjaink

A nyelvi, informatikai kurzusok 
iránti folyamatos érdeklődés 
miatt a megváltozott körülmé-
nyekhez alkalmazkodva tovább-
ra is szeretnénk elindítani eze-
ket.

A többi programunkhoz hason-
lóan a tanfolyamok is online zaj-
lanak, ehhez a jelentkezőknek in-
ternettel, számítógéppel és némi 
jártassággal kell rendelkezniük. 
A képzések várhatóan az ingye-
nes Zoom alkalmazás segítsé-
gével lesznek elérhetők, amihez 
terveink szerint oktatóvideót is 
készítünk. 

Angol- és némettanfolyamaink-
ból tudásszint (kezdő és haladó) 
szerint szervezzük csoportjainkat 
szintfelmérőhöz kötve – az önök 
igényei alapján –, a megszokott-

nál nagyobb hangsúly kerül majd 
az írásbeliségre. 

Számítógépes kurzusaink té-
maköreinek kialakításában is 
ügyfeleink korábban megismert 
kéréseit vettük figyelembe.
• Office programok használata 

(Word, Excel,  
PowerPoint)

• Mappaműveletek (fényképek 
átmásolása számítógépre, men-
tések, letöltések kezelése stb.)

• Google-szolgáltatások haszná-
lata (YouTube, Drive, Térkép, 
Kereső)
Kérjük, hogy akik a fentiek fi-

gyelembe vételével érdeklődnek 
a tanfolyamok iránt, 2020. októ-
ber 25. éjfélig jelezzenek vissza, 
hogy a szervezők biztosíthassák 
a megfelelő számú oktatót. 

Érdeklődésüket tartalmazó le-
velüket az 60plusz@ujbuda.hu 
e-mail címre küldjék, a témakör 
és a tudásszint (kezdő, haladó) 
megjelölésével.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az igényfelmérésre vonatkozó 
válasz megküldése nem minősül 
jelentkezésnek!

A képzésekre vonatkozó továb-
bi részleteket az Újbuda újság kö-
vetkező, október 28-án megjelenő 
számában tesszük közzé. További 
kérdéseiket feltehetik e-mailben 
vagy a megszokott 372-4636-os 
telefonszámon hétköznap 9–14 
óráig.

Igényfelmérés számítógépes és nyelvi 
tanfolyamok indításához

Megkezdték az idényt 
a BEAC kosarasai

Laklóth Anna

Gyeőry zsuzsanna

D. B. S.
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Az 1956-os forradalom utolsó 
utáni pillanataiban szervező-
dött meg a Móricz Zsigmond 
körtéren a spontán ellenállás 
a „pesti srácokból”, akik rela-
tíve érzékeny veszteségeket 
tudtak okozni a világ leghatal-
masabb szárazföldi hadserege 
katonáinak. Még ha a túlerővel 
szemben valójában esélyük 
sem volt. Kikből álltak a felkelő 
csapatok, és vajon volt-e 
értelme annak, amit tettek? 
Többek között erről kérdeztük 
Eörsi László történészt, a téma 
szakértőjét, a kormány által 
szétvert 1956-os Intézet 
kutatóját.

 � Az ön munkássága homlokterében  
a „pesti srácok” állnak. A srácok per-
sze lányokat is jelenthetnek. De mielőtt 
arról beszélnénk, mit tettek itt, a XI. ke-
rületben, mondjon arról valamit, mi volt  
az úgynevezett pesti srácok szerepe  
az 1956-os forradalomban?

A forradalom kitörésének estéjén, október 
23-án már a Magyar Rádió ostromakor, telje-
sen spontán módon kezdtek létrejönni külön-
féle fegyveres csoportok. Ezekből alakultak 
részben ki az ellenállás gócai. Amikor a tö-
meg a Bródy Sándor utcába vonult, hogy be-
olvassák követeléseiket, a rádió őrsége előbb 
riasztó lövésekkel, majd éles lőszerrel is 
próbálta távol tartani a tüntetőket. És akkor 
bekövetkezett az, ami egy ilyen borzalmas 
sztálinista rendszerben tulajdonképpen el-
képzelhetetlen. A tömeg végkép meg-
elégelte a zsarnokságot, és elin-
dult fegyvert szerezni. Az ott 
lévő munkások teherautókra 
pattantak, és például el-
mentek a Soroksári úti 
fegyvergyárhoz, a Lám-
pagyárhoz – amit „Lám-
puska” gyárnak nevezett 
a nép –, és onnan jutott 
fegyverhez. De kisebb 
laktanyákat, rendőr őrsöket 
is megtámadtak, és hoztak 
el onnan fegyvereket. A reg-
geli órákra el is foglalták a rádiót. 
Ezek a fiatalok aztán a belvárosban, 
így a Corvin köz környékén újra összejöttek, 
és felvették a harcot.

 � A Magyar Rádió talán nem egy túl jelen-
tős hadászati célpont, a szovjet hadsereg-
gel összekülönbözni azért már egészen 
más...

Mégis hamar bekövetkezett ez az összecsa-
pás is, mert a kommunista pártvezetők, el-
sősorban Gerő Ernő, behívták Budapestre 
a szovjet csapatokat, amelyek 24-ére vir-
radóan, vagyis alig pár órával később, már 
meg is jelentek a fővárosban. És amire sen-
ki nem számított, ez volt a kezdeti sikerek 
titka, hogy ezek a srácok szembe mertek 
szállni a világ legerősebb szárazföldi hadse-
regével. Erre a szovjet hadvezetés nem ké-
szült fel. Miközben talán nem véletlen, hogy 
ekkoriban szakképzett katonák nem nagyon 
csatlakoztak a felkelőkhöz. Ismerték az erő-
viszonyokat.

 � Akkor kik voltak az ellenállók?
Elsősorban fiatal munkások, akik elégedetle-
nek voltak a rendszerrel, elegük volt a dikta-
túrából. De ne tévedjünk, minden propagan-
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fogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

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/demokrati-
kuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 
Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 16–19 óráig várja 
az érdeklődőket. Varga Gergő önkormányzati képviselő Utcafóru-
mot tart 2020.október 19-én hétfőn a Szombathelyi téren és 2020.
október 20-án a Rátz László-Major utca sarkán 17 és 18 óra között.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki úti irodánk a megszokott rend szerint, hétköznapokon 
14–18 óra között várja az újbudai lakosokat. Hétfő délutánon-
ként 17–18 óra között – előzetes egyeztetés alapján – Rozgonyi 
György ingatlan adás-vételi tanácsadással várja az érdeklődő-
ket (időpontfoglalás: +36/70/454-5163). Cím: 1111 Bp., Buda-
foki út 9–11., tel.: +36/1/209-3439. E-mail: ujbuda@fidesz.
hu, web: facebook.com/fidesz11ker, facebook.com/simics-
koistvan, simicskoistvan.hu

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

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

 � A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Friss információ híreinkről, programjainkról: www.facebook.
com/lmpdelbuda, tel.: 06/20/209-5932, mail: bp1122@le-

hetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted 
is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is 
olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gyere, 
és csatlakozz hozzánk! Jelentkezés: lehetmas.hu/csatlakozz

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK  
MOZGALOM PROGRAMJAI
A Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István 
Szabadegyetemen dr. Papp Lajos szívsebészprofesszor tart előa-
dást október 15-én, csütörtökön 18 órakor, további információ: 
www.mihazank.hu/fisz. A mozgalom Bartók B. út 96. alatti 
központjában nyilvános összejövetel minden hónap első kedd-
jén 18 órától, az iroda nyitva csütörtökönként 16.30–18 óráig. 
A Mi Hazánk Újbudai Szervezetének elnöke és önkormány-
zati képviselője: Novák Előd (06/30/358-2723, novak.elod@
mihazank.hu). Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehető-
ség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentke-
zes oldalon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda.

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Ebben a negyedévben is elkészítettük a kerületi lakosok életéről 
szóló kérdőívünket, amely a járványhelyzet hétköznapi aspektu-
saival foglalkozik. Az oktatás, a tesztelési lehetőségek, valamint 
a munkavégzés kérdésköreiben is várjuk a tapasztalatokat. A kér-
dőív a Momentum Újbuda Facebook-oldalunkon található (https://
www.facebook.com/momentumujbuda). Jelentkezz tagnak a Mo-
mentumhoz https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon, és légy ré-
szese 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.

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

 � Lakás, ingatlan
ÚJBUDA-KÖZPONTBAN 2,5 szobás,  
68 nm-es lakás eladó vagy kiadó. Cirkófűtéses, 
vízórás, 2. emeleti, lift van, azonnal 
költözhető: 06/70/386-0455.

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

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

 � Víz, gáz, villany, fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés:  
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás 
József villanyszerelő mester. ELMŰ-
ügyintézés! 246-9021, 06/20/934-4664.
IVÓVíZ és szennyvíz bekötő vezetékek, 
vízmérőóra beépítések tervezése 
és engedélyeztetése szakmérnöktől. 06/20/38-
68-110.

 � 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
ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS 0–24 óráig. 
Megbízható mérnök: 06/30/851-9333, 
zszerviz8@gmail.com
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.
REDŐNYJAVíTÁS, gurtnicsere  
06/20/321-0601.
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
VíRUSíRTÁS, levegőfertőtlenítés ózonnal 
lakásban, autóban stb. 06/30/258-5434.
LOMTALANíTÁS! Ingatlan, hagyaték  
(akár díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása, 
ürítése rövid határidővel. Hulladékszállítási 
engedéllyel rendelkezünk. 06/30/398-1597.
BÁRMILYEN tető fedése, szigetelése, 
javítása. T.: 36/30/401-7462.

 � Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-
4801.
MASSZÁZS és csontkovácskezelés. Ha fáj 
a háta, stresszes az élete, fejfájás kínozza, 
jöjjön el, megoldást találok a problémájára. 
06/30/384-4933.
HÁZHOZ megyek! Fogsor készítése, javítása 
garanciával. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/20/980-3957.
GYERMEKNEVELÉSI tanácsadás 
szakpszichológustól. Személyre szabott, 
megoldáscentrikus szemlélet: 06/20/560-5773.

 � Régiség
VIRÁG Erika vásárol bécsi aukciósház 
részére teljes gyűjteményt, bútort, koloniált 
is, zongorát, porcelánt, aranyat, ezüstöt, órát, 
festményt, régi pénzeket, katonai kellékeket, 
kitüntetéseket, könyveket, csillárokat, 
szőnyegeket stb. Teljes hagyatékot kiürítéssel. 
Hétvégén is hívható. Mobil: 06/30/324-4986.
ARANY, ezüst, régiség, hagyaték 
felvásárlása Budapest legmagasabb árán!  
Böszörményiaranyház, Bp., XII.,  
Böszörményi út 16. Tel.: 06/70/407-3898.
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs 
vásárol régi szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
06/30/456-3938.
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.

 � Gondozás 
IDŐSEK segítését vállaljuk – bevásárlás, 
takarítás, ügyek intézése stb. Biztos anyagi 
háttér hosszú távon. 06/20/212-7112.
SZAKKÉPZETT pedikűrös házhoz megy. 
3000 Ft. M. Mariann: 06/30/445-3876.

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

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

akik meghúzták  
az oroszlán bajszát

Egy pillanatig 
a szovjet vezetés 
azt gondolta, 
el kell engedni 
Magyarországot

Eörsi 
László

történelem

Aprítékolási Akció Újbudán októberi  
időpontok

kelenföld  
Hamzsabégi út–Etele út–Fehérvári út közti terület október 18.

kelenföld  
Hengermalom út–Fehérvári út–Hamzsabégi út–Duna közti terület október 20.

AlbertfAlvA  
Etele út–Fehérvári út–Andor u.–vasút közti terület október 25.

AlbertfAlvA  
Andor u.–Fehérvári út–vasút közti terület október  27.

AlbertfAlvA  
Hengermalom út–Fehérvári út–Duna közti terület október 29.

További információ:
komposztmester.hu/jelentkezes

jelentkezési sorrendben történik a rendelkezésre  
álló forrás kimerüléséig, az alábbi feltételekkel:

• előzetes regisztráció szükséges
• egy címmel egy regisztráció adható le
• regisztrált címenként maximum 5 m3  

zöldhulladék aprítása biztosított.

A szolgáltAtás minden  
ÚjbudAi számárA ingyenes
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impresszum

Budai 
srácok

da ellenére sem. Szó sem esett arról, hogy 
a Horthy-rendszert szeretnék visszaállítani.

 � Ez talán a kádári propagandában jelent 
először meg. Azt az ön könyveiből is tud-
juk, hogy amíg Pesten elég erős ellenál-
lási gócok alakultak ki, addig itt, Budán 
sokkal kevésbé. Széna tér, Móricz Zsig-
mond körtér azért volt. De mégsem olyan 
jelentősek, mint a Duna túlpartján.

Fontos, merre jártak a szovjet csapatok. Kü-
lönösen az októberi harcok idején inkább 
a Nagykörúton vonultak fel – ott lehetett 
megütközni velük. Lényeges a társadalmi 
közeg is. Alapvetően nem polgárok csat-
lakoztak ezekhez az akciókhoz, hanem 
munkások. A képzettebb emberek, aki job-
ban tisztában voltak az erőviszonyokkal, 
vagy akiknek több vesztenivalójuk lehetett, 
inkább távol maradtak. Ezért többnyire 
arrafelé alakult ki ellenállás, ahol a mun-
kásnegyedek álltak. Azért Budán, a Széna 
téri csoport talán a második legerősebbnek 
számított a fővárosban. A környék annyiban 
is fontos, hogy a túl széles utakon, tereken 
kevésbé lehetett alkalmazni a felkelők „cso-
dafegyverét” a Molotov koktélt.

 � Nézzük, mi történt a mi kerületünkben, 
a körtéren...

Bár egyes visszaemlékezések szerint itt 
októberben is előfordultak harci cselekmé-
nyek, itt voltaképpen egy napig állt a harc, 
az is november 4-én kezdődött.

 � Vagyis a forradalom bukásakor. Mégis, 
mit reméltek elérni a résztvevői?

Sokan talán végig sem gondolták ezt. Vitte 
őket az elkeseredés. Persze léteztek ko-
moly politikai követelések is. Elsősorban 

a diákok 16 pontjának a teljesülé-
sét kívánták elérni (egyebek 

közt a szovjet csapatok 
kivonása, új kormány, 

a sztálinista bűnösök 
felelősségre vonása, 

többpártrendszer – a szerk.). Igaz, ezért 
nem mert mindenki ilyen radikálisan fel-
lépni. Azt se felejtsük el, hogy a forrada-
lom kezdetekor olyan eredményes volt 
ez a harc, hogy egy pillanatig a szovjet 
vezetés azt gondolta, el kell engedni Ma-
gyarországot, járja a maga útját. Sajnos ez 
az elgondolás csupán egy napig élt. Mégis, 
ezek a pesti srácok, ha rövid időre is, de el-
értek valamit. Nyilván nem csak ők – mert 
kellett mindehhez a korábbi olvadás, az az 
értelmiségi kör, amelyik azt előkészítette, 
a munkástanácsok és így tovább, de mégis.

 � November 4-én visszatérnek a megszálló 
szovjet csapatok, a forradalom elbukik, 
ám a Móricz Zsigmond körtéren éppen 
ekkor lángolnak fel a harcok.

Azért több helyen megmaradt akkor még 
az ellenállás pár napig. A körtéren is kiala-
kult – megint teljesen spontán módon – egy 
ilyen góc. Összeverődött egy csoport, jöt-
tek katonatisztek is, akik meg tudták mu-
tatni, hova kell fegyvert telepíteni, és így 

viszonylag érzékeny veszteséget tudtak 
okozni a szovjet páncélosoknak. Amelyek 
aztán szétlőtték a környező házakat. Ötö-
dikén késő estére, éjszakára véget értek 
a csaták.

 � A későbbi szovjet jelentésekben az sze-
repelt, hogy legalább 140 emberük halt 
vagy sebesült meg itt a harcokban.

Valószínűleg ez túlzó szám, még ha akad 
is ilyen szovjet forrás valóban. Húsz kö-
rül lehetett az elesettek, megsebesültek 
száma.

 � Az egyik magyarázat arra, hogy a fel-
kelők viszonylagos eredményeket értek 
el a harckocsik ellen a Molotov kokté-
lokkal az, hogy azokat nem efféle városi 
küzdelmekre tervezték. De mire a körtéri 
csata folyik, már eltelt majdnem két hét, 
hogyhogy nem tanult a szovjet hadve-
zetés az első napokból, miközben azért 
csak megnyerték a II. világháborút?

Tanult. Októberben szabályosan vereséget 
szenvedtek a városban. Ekkor már nem. 
Még ha akadtak is veszteségeik, meglehe-
tősen gyorsan fölszámolták az ellenállás 
fészkeit. Októberben még úgy tűnt, lehet hú-
zogatni az oroszlán bajszát, november ele-
jén a hősies ellenállás ellenére nem maradt 
esély. Talán egy héten belül mindenütt letet-
ték a fegyvert. A szovjet katonák egy része 
nem is tudta, hol jár, talán Ázsiából hozták 
őket, és kíméletlenül szétlőttek mindent.

 � Volt-e értelme ellenállni ekkor még, 
vagy ez már a veszett fejsze nyele volt?

Veszett fejsze nyele olyan értelemben, hogy 
nem volt kérdéses a harc kimenetele. Ugyan-
akkor nem minden józan mérlegelés nyomán 
alakul. A fiatalok jelentős része nagyon el 
volt keseredve, hogy a hőn áhított szabadság, 
függetlenség, demokrácia vereséget szen-
ved. Lehet, hogy bizonyos szempontból már 
nem tűnik racionálisnak ez az ellenállás, de 
az biztos, hogy a hősies magatartás későbbi 
koroknak is fontos példa maradt. Nem vélet-
lenül a „pesti srácot” választották az év em-
berének a Time magazinnál. 

 � Tudunk valamit arról, hogy kik alkot-
hatták a körtéri ellenállókat, még ha 
spontán összeverődött csoport volt is?

Elsősorban munkások, ipari tanulók, és per-
sze csapódtak hozzájuk akár lumpen ele-
mek, börtönből szabadultak is. Bár közülük 
is később többen a forradalom elszánt védel-
mezői lettek.

 � A pesti srácok jelentős része a forrada-
lom után a megtorlások áldozata lett, de 
a körtériek viszonylag jól megúszták.

Alkalmilag összeverődött társaság volt, 
nem ismerték egymást, kevés tanút lehe-
tett találni, nem igazán lehetett összeszed-
ni őket. A harcok idejére összejöttek, utána 
szétszaladtak. Így is akadt azért, akit elítél-
tek hosszú évekre.

D. J.
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Szurdi Miklós rendező, forgató-
könyvíró, színész október 2-án 
ünnepelte hetvenedik születés-
napját. Az egykori Família Kft. 
című sorozat vezetőrendezője, 
a nagy sikerű Hatásvadászok 
rendezője múltról és jelenről, 
széthúzásról és összetartásról 
beszélt lapunknak.

 � Az előbb nem kapott a kávéhoz cukrot, 
pedig édesen szereti. Mégis legyintett, 
hogy nem baj, nem érdekes. Mindig 
ilyen megengedő?

Ilyen apróságokkal nem foglalkozom, épp 
elég valódi keserűség van mostanában.

 �Mire gondol? 
Például a szakmámra. A széthúzásra, 
amelyben élünk és dolgozni próbálunk. 
Vagy arra, hogy van egy fiatal színészcsa-
pat, amelyikkel három esztendővel ezelőtt 
egy színházat hoztunk létre Fóton, tizenhat 
bemutató van mögöttünk, ám az ajtók be-
záródtak, Fót nem támogatja tovább a tár-
sulatot. Fél éve azon dolgozom, hogy en-
nek a csapatnak új lehetőségeket találjak, 
de nem sikerül. Emiatt nagyon szomorú 
és frusztrált vagyok.

 �Mi az, ami mégis boldoggá tudja tenni 
ebben a világban?

Sok dolog boldoggá tesz. Elsősorban van 
hat gyermekem, és nagyon jó kapcsolatban 
vagyok mindegyikkel, ők is egymással. 
A legidősebb fiam egészen a járványve-
szélyig minden vasárnap a kertjében ösz-
szehozta az egész családot, ami harminc–
negyven embert jelent. Ezek nagyon jó 
és feltöltő alkalmak. 

 � A gyerekei mindannyian művészek? 
A legkisebb fiam csak tizenhét éves, belőle 
még bármi lehet. De a többiek, egy kivé-
telével, mind művészi pályát választottak. 

 � Akkor önöknél, úgymond, családi ügy 
is a Színház- és Filmművészeti Egye-
tem (SZFE) körül kialakult helyzet...

Azt azért nem mondanám, de tény, hogy 
szerintem ez minden normálisan gondol-
kodó művésznek ügye valamilyen szin-

ten. Én személy szerint igazán örülök, 
hogy a fiatalok kiállnak magukért, példa-
értékű, ami most az SZFE kapcsán tör-
ténik. Az, hogy a diákok a sarkukra áll-
tak, és úgy gondolják, van miért közösen 
kiállni, nagyon fontos dolog, ráadásul 
sajnos eddig nemigen volt jellemző a mi 
országunkban. 

 � A ’70-es évek óta van a pályán. Tapasz-
talt valaha hasonló megosztottságot  
a szakmában, mint a mostani?

Nem volt az én életemben ehhez fogható 
vagy ehhez hasonló megosztottság még 
soha. És azt látom, hogy ez évről évre, nap-
ról napra rosszabb és érthetetlenebb. Már 
az önmagában kétségbeejtő, hogy két ol-
dalról beszélünk. 

 � Hova vezethet ez?
Én úgy érzem, most már mind a két ol-
dalon kezd elegük lenni az embereknek 
ebből a megosztottságból, ezt már jó jel-
nek veszem. Ám nagyon hosszú idő kell 
még, és őszintén szólva nem is tudom 
pontosan, mi minden kell ahhoz, hogy 
újra egymásra találjunk és összetartóak 
legyünk. A mi szakmánk csapatmunka. 
Persze alapvető fontosságú, hogy komoly 
és nagy egyéniségek, személyiségek le-
gyenek benne, de alapjában véve csapat-
munka. Hogy ne álljanak színészek szóba 
egymással, mert más oldalhoz tartoznak, 
vagy hogy egy rendező aszerint válogas-
sa ki színészeit, hogy azok melyik olda-
lon állnak, ez elfogadhatatlan és tartha-
tatlan. Ha valaki azt mondja nekem húsz 
évvel ezelőtt, hogy ez megtörténik majd, 
hát nem hiszem el. 

 
 � Beszéljünk a szerelemről.

Beszéljünk!

 � A színház szerelem?
Igen, de a legutolsó a sorban.

 � Ezek szerint több van?
Legalább négy.

 � Elsorolná?
Az első és legnagyobb szerelem az éle-
temben maga a család. A második maga 
a „Szerelem”. Elég sok szerelmem volt 
az életem során, és soha egyetlen egyet sem 

bántam meg. Most is szerelmes vagyok, 
és azt gondolom, ez az egyik legfontosabb 
dolog a világon. A film pedig a harmadik 
a szerelmeim sorában, és csak azután jön 
a színház. 

 � Rengeteg tévésorozat és négy játékfilm 
van a háta mögött. Ezek szerint a soro-
zatokat jobban kedveli?

Az első nagyjátékfilmem, a Hatásvadászok 
két nagyon fontos szakmai díjat hozott 
el a ’80-as években (Magyar Játékfilm-
szemle díja, Magyar Filmkritikusok díja – 
a szerk.). Sajnos akkor én ezt nem vettem 
talán elég komolyan, és nem mozdultam 
eléggé el a film felé. Ezt azóta is bánom. 
A Família Kft.-nek nyolc éven át voltam 
a főrendezője, de én csináltam az Angyal-

bőrbent, a Lindát, a Privát kopót is. Mind-
egyiket nagyon szerettem.

 � A hetvenedik születésnapja alkalmából 
készített valamiféle számvetést? Hogy 
mi az, ami eddig összejött, és mi az, ami 
nem?

Ötven esztendeje vagyok a szakmában, 
és ezeket az évtizedeket végigdolgoztam. 
A munkáim nyolcvan–kilencven százalékát 
ráadásul igazán szerettem, büszke vagyok 
rájuk a mai napig. Ha visszatekintek, nincs 
semmi okom szomorúságra vagy elkesere-
désre. Ezzel együtt úgy vélem, nem ott tar-
tok, ahol tarthatnék. A Hatásvadászok után 
így utólag már azt gondolom, jobban kellett 
volna a filmre koncentrálnom, hiszen nyitva 
állt előttem a lehetőség. De én akkor nem 
határoztam el magam a film mellett, és le-
het, hogy kicsit szétapróztam a sok munká-
ban a lehetőségeimet. Nincs egyetlen díjam 
sem hetvenévesen, még Jászai Mari-díjam 
vagy Balázs Béla-díjam sincs. Talán épp 
azért, mert az egyik szakma azt hitte, hogy 
majd a másikban kapok. Így aztán szakmai-
lag van hiányérzetem, de a családi és magá-
néletemben nincs, boldog embernek érzem 
magam. Bízom abban is, hogy van még előt-
tem jó néhány film és színházi munka, amit 
megcsinálhatok. 

T. E.

Kedvenc hazai csonthéjasunk a dió. Számos iko-
nikus desszertünk fő alapanyaga, mint a zserbó, 
a bejgli, a máglyarakás vagy az aranygaluska, 
a teljesség igénye nélkül. Azonban húsok mellett 
is megállja a helyét. A kacsamell például meny-
nyei ínyencség diós nudlival 
és barackkal bolon-
dítva. Parcsetich 
Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje még 
ennél is különlege-
sebb diós recepttel 
készült. Elsőre fur-
csán hangozhat, de 
érdemes kipróbálni.

Íme, a diókrémleves 
gorgonzola sajttal, pár-
mai sonkával és zöld 
dióval!
 
Elkészítés:
A diót leforrázzuk, meg-
tisztítjuk a héjától, majd 
a mézzel lassan pirítani 
kezdjük egy lábasban. 
Hozzáadjuk a vajat, a sót 
és a kukoricalisztet. Elke-
verjük, és alaplével felönt-
jük. Felforraljuk, aztán 15 
percig gyöngyözve főzzük, 
majd botmixerrel krémes-
re turmixoljuk. Hozzáadjuk 
a tejszínt, de már nem főzzük 
tovább. A sonkát vékonyabb 
csíkokra vágjuk, és sütőpapír-
ra téve, előmelegített sütőben 
200°C-on ropogósra sütjük.

Tálalásnál a levest csészébe 
szedjük, és a tetejére szórjuk 
a sajtot, a sült sonkát, majd rá-
helyezünk pár szelet vékony zöld 
diót.
Jó étvágyat kívánunk!

közös interjú

Tudta-e Ön, hogy... 
…Fibroma pendulumnak vagy fibroma 
mollénak nevezzük a bőr felszínéből la-
posan előemelkedő vagy ahhoz keskeny 
nyélen kapcsolódó, bőrszínű vagy kissé 
sötétebb, puha tapintatú, 2–5 mm nagysá-
gú jóindulatú növedékeket. Ritkán 5 mm-
nél nagyobbra is megnőhetnek, férfiaknál 
és nőknél egyaránt kialakulhatnak. Jó hír 
viszont, hogy a zavaró „szemölcsök” pár 
perc alatt eltávolíthatók.

– A fibrómák szinte bárhol megjelenhet-
nek a testünkön, azonban leggyakrabban 
mégis a nyak környékén, szemhéjakon, 
hónaljakban vagy a lágyékhajlatban talál-
hatók, sokszor nem önmagukban, hanem 
csoportosan – mondja dr. Smolcz Katalin, 
a Budai Magánorvosi Centrum bőrgyógyá-
sza. – Panaszt a legtöbb esetben csak akkor 
okoznak, ha beleakad a nyaklánc, illetve 
öltözködéskor a ruha, ilyenkor megsérül-
hetnek, begyulladnak, és néhány napig tar-
tó kellemetlen sebesedést követően leesnek 
a bőrfelületről. Több tanulmány beszámolt 
arról, hogy az elhízásban, magas vérnyo-
másban, emelkedett vérzsírszintekben, 
valamint inzulinrezisztenciában és 2-es 

típusú cukorbeteg-
ségben szenvedők-
nél gyakrabban 
számíthatunk meg-
jelenésükre, így 
az érelmeszesedés 
és a kardiovasz-
kuláris megbete-
gedések egyfajta 
korai indikátoraként is felfogható a jelen-
létük. Eltávolításuk kozmetikai indikáció-
val esztétikai panaszok esetén lehetséges. 
Egy professzionális, 4 MHz-es rádiófrek-
vencia segítségével működő Fit 4 Surge-
ry rádió frekvenciás elektrosebészeti kést 
és koagulátort használunk, mely precíz, 
szövetkímélő vágást, a digitális vezérlés-
nek köszönhetően pedig minden pillanat-
ban megbízható működést eredményez. 
A készülékre többféle elektróda (kezelőfej) 
illeszthető, az orvos így az adott elváltozás 
eltávolításához legmegfelelőbb kialakítá-
sú elektródát tudja használni. A minimális 
hőkárosodásnak köszönhetően a bőr csupán 
enyhe szöveti sérülést szenved, a gyógyu-
lás gyors, speciális utókezelést a seb fertőt-
lenítésén és az utólagos napfényvédelmen 

kívül általában nem igényel. A be-
avatkozást ambulánsan végezzük, 
az eljárás időtartama pedig az el-
távolítandó bőrnövedékek számá-
tól, nagyságától, elhelyezkedésétől 
függően 10–20 perc. Az apróbb 
növedékeket kb. 20–30 perces li-
dokaintartalmú helyi érzéstelenítő 
krémes előkezelést követően, míg 
a nagyobbakat injekciós érzés-
telenítésben távolítjuk el. Ebben 
az esetben lidokainérzékeny páci-
enseink számára is tudunk érzés-
telenítést nyújtani.

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!

keresztrejtvény
Váci Mihály: Ősz c. költeményéből idé-
zünk 2 sort.

Vízszintes: 1. Az idézet első sora (Z, 
R, L, E). 13. Ráday Imre. 14. Könnyű, 
aromás fehérbort adó szőlőfajta. 15. Csa-
patban olimpiai bajnok sakknagymester 
(István). 16. Menyasszony. 18. Föld, ország 
a zsidóknál. 19. Tabula …, tiszta lap. 21. 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmren-
dező (József). 23. Kína egynemű betűi. 24. 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas színésznő 
(Margit). 25. A széleken sorol! 26. Párna-
huzat. 28. Áll alatti szalonna. 29. Hat tized! 
30. Német optikai készülékeket fejlesztő 
és gyártó cég. 32. Gléda. 33. Kapkodva lé-
legzik. 35. Talmi. 36. Szatmárnémeti folyó-
ja, névelővel. 39. Ingtartozék. 41. Kézmin-
tázat! 43. Horgászparadicsom. 45. SÉÚ. 
46. Fizetőeszköz. 48. Mexikói származású 
amerikai gitárvirtuóz (Carlos). 50. Némán 
élez! 51. Alattomos. 53. Anima … , én lel-
kem. 54. Vékony tésztalap. 56. Ritka női 
név. 57. Rossz kívánság. 59. Észak-ameri-
kai indián törzs. 60. Keresztül. 61. Megelé-
gel. 62. Bódé egyik fele! 63. Action for Re-
habilitation from Neurological Injury, egy 
nemzetközi jótékonysági intézet, röv. 65. 
Előkelő. 66. Móczár Péter zenekara. 68. … 
mail, légiposta. 69. Lábbeli. 71. Áldásfajta. 
74. Szolmizációs hang.

Függőleges: 1. Chaplin-film. 2. A fran-
cia uralkodó megszólítása. 3. Passzát vége! 
4. Nitrogén és rénium vegyjele. 5. Szín-

pompás. 6. Fohász vége. 7. Így, latinul. 8. 
Angol elöljárószó. 9. Kívülre helyez. 10. 
Pest megyei város. 11. LSA. 12. Fordított 
magánhangzópár. 17. Heves megyei falu 
lakója. 20. Lassan elfogyó ázsiai tó. 22. 
Kettőzve: a szarka rendszertani neve. 24. 
Néhány napos szakáll. 25. Vonatfajta. 27. 
Hasítófüggvény a számítástechnikában. 
28. Jászai-díjas színész (Nándor). 29. Ka-
barészerző, humorista (József). 31. Teória. 
32. Bölcs király. 34. Határrag. 37. Húszas 
fele! 38. Kén és tantál vegyjele. 40. Kék, 
nyári növény. 42. Szomjat oltana. 44. Cin-
nel bevon. 46. Az idézet második sora (K, 
S, Á, Y). 47. Zokogni kezd! 49. Földrész, 
angol térképeken. 52. Indiai istennő, Siva 
felesége. 55. Kirándulás. 58. Egyszerű vízi 
jármű. 59. Hidrogén-klorid. 61. Ős. 62. 
Somogy megyei település Kaposvártól ke-
letre. 64. A Nílus angol neve. 65. Per betűi 
keverve. 66. A közelebbit. 67. Teljes párat-
lan betűi. 70. A Jupiter egyik holdja. 72. 
Súlyarány, röv. 73. Iljusin felségjele. 

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 46. Be-
küldési határidő: a megjelenést követő hét 
keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 
17. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉ-
SE: Amennyi könny van a szemekben, hull-
jon ki lassan permetegben. Nyertese: Dobos 
Lászlóné, 1112 Budapest, Gazdagréti út. 
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesz-
tőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Erre csörög a dió…

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

Hogy ne 
álljanak színészek 
szóba egymással, 
mert más oldalhoz 
tartoznak, ez 
elfogadhatatlan és 
tarthatatlan

Interjú Szurdi Miklóssal

A mi szakmánk 
csapatmunka

hozzávalók:
• 2o dkg pucolt dió

• 5 dkg vaj

• 1o dkg méz

• 3 dl tejszín

• 1o dkg kukoricaliszt

• 1o dkg gorgonzola sajt

• 1o dkg pármai sonka

• 2o g só
• 1-2 db pácolt zöld dió 

(opcionális)

• 1 liter alaplé

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Kilőtt a járványgörbe 
Magyarországon
Az egész világon végigsöpört a koronaví-
rus-járvány második hulláma, az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványügyi 
Központ (ECDC) múlt heti adatai szerint 
már Európában is csak Németországban, 
Finnországban, Cipruson és Norvégiában 
tudták kézben tartani. (Az ECDC akkor 
beszél kontrollált 
járványhelyzetről, 
ha 100 ezer lakosra 
kevesebb mint 20 
eset jut a hétnapos 
mozgóátlag alapján. 
Magyarországon 
ez a szám 120 fölött 
volt október első 
hetében.)

A járványgörbe Európa-szer-
te új csúcsokat ért el az első 
hullámhoz képest,  Magyar-
országon különösen gyorsan 
emelkedett: augusztus 19-én 
lépte át az ötezret az összes 
regisztrált eset száma (bele-
értve a gyógyultakat és az el-
hunytakat), a tízezres határt 
szeptember 10-én, a húszezrest szeptember 23-án, a har-
mincezrest október 4-én ugrotta át.

A görbe esetleges laposodására utalt a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ (NNK) vizsgálata, amely a szenny-
vizekben kimutatható koronavírus alapján követi nyomon 
a járvány terjedését. A szennyvízben kimutatható koncent-
rációnövekedés 4–10 nappal előzi meg a tünetes megbete-
gedések számának emelkedését.

A 40. naptári héten a vizsgált településeken a szennyvizek-
ben mért koronavírusörökítő-anyag mennyisége az előző 
héthez képest minden esetben stagnált – jelentette az NNK. 
A koncentráció Budapest egész területén növekedett (de 
a magas szintet nem érte el), az agglomerációban mérsé-
kelt volt. A 39. héten Budapesten a tendencia is emelkedést 
mutatott – ezt igazolta is a napi új fertőzések növekedése. 
Az NNK arról is beszámolt, hogy megkezdték az antigé-
nalapú gyorstesztek összehasonlító klinikai vizsgálatát 

a PCR-tesztekkel. Ha ezek kellően érzékeny és valós adato-
kat szolgáltatnak, akkor használni fogják őket a gyorsabb 
diagnózis érdekében.

Orbán Viktor kormányfő a múlt heti kormányülés után 
a Hír TV-nek adott interjúban azt mondta, hogy jelenleg 
a kórházi ágyak biztosítása a kulcskérdés. A kormány 
a legrosszabb esetben 200 ezer fertőzöttre számít a követ-
kező időszakban, ehhez 16 ezer kórházi ágyra, 800–1000 

lélegeztetőgépre lesz szükség. A kormány arról is döntött, 
hogy bár a vírus felszálló ágban lesz, műtéteket még nem 
kell elhalasztani (szemben a tavaszi intézkedésekkel).

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció 
szerint az országnak működnie kell, ezért rövid távon nem 
várható olyan szigorú intézkedés, amely leállítaná az or-
szágot. (A nemzeti konzultáció augusztus 31-i lezárásakor 
valamivel 6000 fölött volt az összes eset száma.) Pintér 
Sándor belügyminiszter, a védekezést kooordináló ope-
ratív törzs vezetője a kormányülés előtt a telex.hu újság-
írójának kérdésére azt mondta, ha a betegségek a világon 
mindenhol emelkedni fognak, nálunk is ennél lényegesen 
keményebb intézkedéseket kell majd hozni.

Újbuda

Tíz újabb forgalmas fővárosi helyszínen terem-
tette meg a kézfertőtlenítés lehetőségét a Buda-
pesti Közlekedési Központ (BKK), amely ko-

rábban már tizenhárom metróállomásra helyezett ki 
érintésmentes kézfertőtlenítő állomást.

Október 7-én az M4-es metró Újbuda-központ, illet-
ve Fővám tér állomásánál, valamint az M1-es kisföld-
alatti Oktogon és Mexikói út állomásánál, az M3-as 
metró Göncz Árpád városközpont és Lehel tér állomá-
sánál telepítettek kézfertőtlenítő pontokat. A Deák Fe-
renc téren az M2-es metró bejáratához, a Kálvin téren 
az M3-as metró bejáratához, a Keleti pályaudvarnál 
az M2-es metró bejáratához pedig további berendezé-
seket helyeztek el. Az eszközöket minden nap 7 és 19 
óra között lehet igénybe venni.

A koronavírus terjedésének megakadályozásában, 
lassításában fontos szerepe van a rendszeres kézfer-
tőtlenítésnek, hiszen ezek a szerek gyorsan csökkentik 
a kezünkön található mikrobák számát – hangsúlyoz-
ta a BKK. Ahhoz, hogy a kézfertőtlenítő megfelelően 
fejtse ki a hatását, célszerű a kéz és az ujjak teljes fe-
lületét lefedni vele, és 30–60 másodpercig dörzsölni, 
amíg a bőr száraz nem lesz.
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A budapesti egyetemi 
ifjúság felhívása

Magyarok! Forradalmárok! 
A kormány teljesítette a forradalmi ifjúság kö

veteléseit. A szovjet csapatok kivonulnak, az AVHt 
feloszlatják. A rend fenntartását honvédekből, diá
kokból, munkásokból alakított fegyveres nemzetőr
ség veszi át. 

Forradalmi harcosok csatlakozzatok a nemzetőr
séghez. 

A BUDAPESTI EGYETEMI IFJÚSÁG
október 29.

Gyertyák milliói  
a berlini ablakokban

Münchenből egyre indulnak az ajándékok. A hatalmas 
vöröskeresztes autók innen egyenesen a magyar határra 
viszik szállítmányaikat. Megható az a lelkesedés, amely 
lépten-nyomon tapasztalható. A véradó állomások előtt 
a sűrű hóesés ellenére százával várnak az emberek.

A nyugatberlini házak ablakaiban sok millió gyertyát 
gyújtottak megemlékezésül a magyar szabadságharc áldo
zatairól. A kreutzbergi és schönbergi városháza ablakai is 
ki voltak világítva. A Berlin városi képviselőház kedd este 
rendkívüli ülést tartott, hogy kifejezésre juttassa Berlin 
rokonszenvét az önrendelkezési jogukért harcoló népek
kel. • október 31.

KözleKedéSI híreK

45 vonalon megindul 
az autóbuszforgalom

Szombaton reggel nyolc órai kezdettel előrelát
hatólag 16 óráig 45 vonalon 300 autóbusszal meg-
indítja a forgalmat a Fővárosi Autóbuszüzem. 
A következő autóbuszjáratok indulnak meg: 2, 3, 5, 
8, 10, 11, 18, 22, 28, 29, 34, 37, 39, 40, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 63, 
64, 66, 6, 19, 23, 7, 9, 15, 17, 20, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 43, 46, 47, 
51, 62, 65, 61.

A közölt vonalakon az autóbuszok részben végig, 
részben az úttest használhatóságától függöen, az út
vonal egy részén közlekednek. • november 3.

Indulásra  
készen áll a villamos- 

és autóbuszpark 
(...) A Fővárosi Autóbuszüzemnél a helyzet még 

kedvezőbb. Budapest egész autóparkjából ösz
szesen tíz kocsi rongálódott meg. Ezeknek is csak 
az ablaka vagy a gumija. A pénteken megalakult 
munkástanács biztosította, hogy ötezer autó
buszüzemi dolgozó előleghez jusson és az autó
buszokban elhelyezett egészségügyi csomagokat 
eljuttatta a kötszereket nélkülöző kórházakhoz, 
ezenkívül gondoskodott az autóbuszok megvédé
séről is. A Récsey- és Fürst-garázsban biztonságba 
helyezték az autóbuszok túlnyomó részét. Csupán 
négy autóbusz van kint a városban. A munkásta
nács állandó őrséget szervezett a garázsokban. (...)  
• október 29.

Hol indul meg először 
a villamos?

Budapest területén először a fővárosba vezető, 
úgynevezett „sugárutakon” indulnak meg a „sár
gák”. Tehát: a Váci úton, a Lehel úton, a Thököly 
úton, az Erzsébet királyné úton, a 28-as villa
mos vonalán, továbbá Pestszentlőrinc, Kispest, 
Pesterzsébet, Albertfalva, Kelenföld, Zugliget 
és Hűvösvölgy, óbuda felől. A rongálások ugyanis 
ezeken az útvonalakon csekély mérvűek és egy nap 
alatt helyreállíthatók. 

Csak ezután kerülhet sor a körvonalakra, tehát 
a Kis és Nagykörútra, a Krisztina körútra és a bel
ső Üllői útra, amelyek jóval nagyobb kárt szen
vedtek. Ezek kijavítása, pótlása hosszabb időt vesz 
majd igénybe. • november 3.

III. 1956. október–novemberA XI. kerületi újság

Csütörtökön éjjel összeült az ENSZ 
rendkívüli közgyűlése. A napirenden 
a közép-keleti helyzet megvitatása 
szerepelt, különös tekintettel Nagy-
Britannia és Franciaország fegy-
veres beavatkozására. Az Egyesült 
Államok kormánya nevében Dulles 
amerikai külügyminiszter határozati 
javaslatot terjesztett elő, amely a harc 
azonnali beszüntetésére és az előnyo-
mulás megállítására szólítja fel az ösz-
szes harcban álló feleket. A rendkívüli 
közgyűlés 64 szavazattal 5 ellenében 
(Franciaország, Nagy-Britannia, 
Izrael, Ausztrália, Újzéland) 
és 6 tartózkodással határozattá emelte 
az amerikai javaslatot. 

A közép-keleti helyzet volt napiren
den az angol alsóházban is. Az alsóház 
67 szavazattöbbséggel jóváhagyta a kor
mány közép-keleti politikáját, majd 
a munkáspárti ellenzék bizalmatlansá
gi indítványát 69 szavazatos többséggel 
elvetette. A munkáspárti bizalmatlan
sági indítvány tárgyalásakor lármás 
és viharos jelenetekre került sor. Az el
nöknek fél órára fel kellett függesztenie 
az ülést. Erre közel harminc év óta még 
nem volt példa az angol parlamentben. 

Az ellenzék bizalmatlansági indítvá
nyában hangoztatta, hogy az Egyiptom 
ellen alkalmazott katonai erőszak nyílt 
megsértése az ENSZ alapokmányának. 
Erről beszélt Gaitskell, a Munkáspárt 
vezére is, aki felszólalásában kijelentet
te: az angol emberek millióit megdöb
benéssel és szégyennel tölti el az a tény, 
hogy az angol légierő egyiptomi te
rületeket bombázott. Eden nem volt 
hajlandó válaszolni Gaitskellnek arra 
a kérdésére, hogy a kormány hajlan
dó-e elfogadni az ENSZ-közgyűlésnek 
az egyiptomi tűzszünetre vonatkozó 
határozatát. Bevan kérte Edent, ígér
je meg, hogy felfüggeszti az Egyiptom 
elleni katonai műveleteket addig, amíg 
a határozatról dönt. Eden kijelentet
te: „Nem vállalhatom ezt a kötelezett-
séget.”

Az Egyiptom elleni hadműveletek 
csütörtökön és pénteken tovább foly
tatódtak. A londoni rádió párizsi je
lentésében a BBC idézte a francia ha
dügyminisztérium hivatalos közlését 

arról, hogy angol és francia haditenge
részeti egységek közelednek a Szuezi
csatornához. Az egyiptomi főparancs
nokság péntek délelőtti hadijelentése 
szerint a legutóbbi huszonnégy órában 
42 ízben intéztek légitámadást az egyip
tomi városok ellen. A Szuez városa el
leni légitámadás során a csatorna bejá
ratánál elsüllyesztettek egy egyiptomi 
halászhajót. Ezáltal eltorlaszolódott 
a csatorna bejárata. Az egyiptomi je
lentés szerint klenc támadó repülőgé
pet lelőttek. 

Az izraeli csapatok 
folytatják 
előnyomulásukat

Az izraeli hadijelentések arról 
számolnak be, hogy az izraeli csa

patok csütörtökön folytatták elő
nyomulásukat a Földközi-tenger 
felé. Későbbi jelentés szerint az izra-
eli fegyveres erők elfoglalták a Sínai-
félsziget javarészét.  Kemény harc 
folyik a Szueztől 70 kilométerre levő 
Bir Gafi Gala térségében. Az izraeli 
szóvivő elmondotta, hogy a harcban 
a szembenálló felek nehézpáncélosai 
és tankjai vesznek részt. A légierő 
hatékony segítséget nyújt a száraz
földi egységeknek. A szóvivő szerint 
a Sínai-félszigeten állomásozó egyip-
tomi fegyveres erők nagy részét fog-
lyul ejtették vagy megsemmisítették.  
Az egyiptomi kormány több intéz
kedést tett a súlyos helyzetre  való 
tekintettel. MInt a kairói rádió je
lenti, Egyiptomban elrendelték a sta-
táriumot.  Nasszer elnököt Egyiptom 
katonai kormányzójává nevezték 
ki, kivételes jogkörrel bízták meg. 
Az egyiptomi kormány lefoglalta 
a francia az és angol olajtársaságok 
fiókjait, valamint az összes francia 
javakat. Letartóztattak és internál
tak 450 angol szakértőt. (...)

„Egy újabb  
világháború magva”

Selwyn Lloyd angol külügyminisz
ter csütörtökön este beszédet mon
dott a kormány híveinek walfor
di gyűlésén. A külügyminiszter azt 
mondotta: Eden kormánya „őszin
tén és becsületesen” azt hiszi, hogy 
az izraeli–egyiptomi helyzetben „egy 
újabb világháború magva rejlik és el 
vagyunk szánva arra, hogy időben cse-
lekedjünk”.

Ammanból származó hírek szerint 
a jordániai kormány csütörtökön elha
tározta, hogy megszakítja a diplomáciai 
kapcsolatait Franciaországgal és vissza-
rendeli diplomáciai képviselőit Párizsból. 
• november 3.

Kelenföldre befutott az első 
gyógyszerszállító vonat

November 2-án megindultak a munkásvonatok
A budapesti Vasútigaz

ga tóságtól kapott értesü
lés alapján közöljük, hogy 
a budapesti pályaudva
rokról tegnap délután 
2–—3 óra között elindultak 
már az első munkásvo
natok. Kizárólag gyárak, 
üzemek dolgozóit szállít
ják. A vasutas dolgozók 
munkáját és a forgalom 
megindulását nagymér
tékben gátolja, hogy egyes 
helyeken a forradalmi bi
zottságok akadályozzák 
a vasúti munka felvételét. 
A vasutas dolgozók kérik 
a helyi forradalmi bizott

ságokat, hogy a vasúti 
forgalommal kapcsolatos 
kérdések eldöntését bíz
zák a vasúti forradalmi 
bizottságokra, mint ahogy 
azt például Cegléd város 
Forradalmi Bizottsága 
tette. Mint lapzárta
kor értesülünk, a MÁV 
Vezérigazgatóság felszólít 
minden magyar vasutast, 
hogy azonnal foglalja el 
szolgálati helyét. 

Pénteken délben He-
gyes  halomról a Kelen
földi pályaudvarra 
megérkezett az első 
gyógyszerszállító vonat. 

Miskolci jelentések arról 
számolnak be, hogy a mis
kolci Vasútigazgatóság 
területén is megindult 
a forgalom. Lapzártakor 
értesülünk, hogy a csépe
li gyorsvasút vonalán is 
megindult a rendszeres 
forgalom. A ferencváro
si és kelenföldi vasutasok 
közlik, hogy az élelmi
szerszállító vonatok fo
lyamatosan érkeznek 
a fővárosba. Az energi
aközpontok ellátására 
szénszálító vonatok is 
közlekednek. (...) • no
vember 3.

budapest körül felgyülemlettek 
az élelmiszerszerelvények

Mi a helyzet a vasúti közlekedéssel? Erről beszél
gettünk a Magyar Államvasutak igazgatójával.

— A legnagyobb nehézséget a közlekedésben 
az okozza, hogy kevés a személyzetünk. Dolgozóink 
jórésze vidéki és így nem tudja elfoglalni munkahe
lyét. Tervünk az, hogy a rend helyreállta után először 
a város körül felgyülemlett élelmiszeres vonatokat 
hozzuk be a fővárosba. Körülbelül ezzel egyidőben 
szándékozunk megindítani a munkásvonatokat is. — 
Reméljük mindkettőre mihamarabb sor kerül. • ok-
tóber 29.

Megérkezett New York-ba az elnökválasztásokat 
tanulmányozó szovjet küldöttség

New Yorkból jelenti a TASZSZ: Úton Washington felé hétfőn New Yorkba 
érkezett Szolovjov, a Legfelső Tanács küldötte, a Szovjet Szakszervezetek 
Központi Tanácsának elnökhelyettese, Kudrjavcev újságíró, az Izvesztyija szer
kesztő bizottságának tagja és Rubinstein, a gazdasági tudományok doktora, 
akik amerikai meghívásra tanulmányozzák majd a jelenlegi elnökválasztási 
kampányt. 

Szolovjov a New York-i repülőtéren rövid sajtónyilatkozatot adott. Köszönetet 
mondott a meghívásért, és a szovjet küldöttek csoportjának azt a kívánságát fejez
te ki, hogy megismerkedhessenek a választásokban részt vevő lakosság különböző 
rétegeinek képviselőivel és baráti kapcsolatokat teremthessen velük.

A szovjet küldöttek a sajtó képviselőivel folytatott egyeztetésük után repülőgé
pen folytatták útjukat Washingtonba. • október 24. 

Felrobbant 
a Szabad Európa 

léggömbje 
Prága. — A szlovákiai Vlokova 

közelében egy, a Szabad Európa 
röpcéduláit szállító léggömb 
felrobbant. A robbanás követ
keztében három személy súlyos 
égési sérüléseket szenvedett. 
Csehszlovákia területén az elmúlt 
48 órában igen sok ilyen léggöm
böt észleltek. (AFP) • október 26.

Brit és francia gépek bombázták Egyiptomot • összeült az ENSZ 
rendkívüli közgyűlése • Izraeli előrenyomulás a Sinai-félszigeten •  

Nasszer elnök kivételes jogköre

szUez:  LáNgokbaN a kÖzeL-keLet

Izraeli katonák integetnek egy francia harci gépnek a Sinai-félszigeten

Washington, nov.2. (AP): Eisenhower amerikai elnök 20 millió dol
lár élelmiszert és más segélyszállítmányt ajánlott fel a forradalmi 
Magyarországnak A Fehér Ház erre vonatkozó közlése kiemelte, 
hogy ez kezdeti juttatás, amelyet feltehetően még több támogatás követ.

Eisenhower  20 milliós  felajánlása

ÚJ BUDA

3.6. 7.

8.

10.
11.

12. 13.

2.1.

4.

9.

5.
14.

15.

16.

17.

ŐSZI ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOK

 ÚTFELÚJÍTÁS BEFEJEZÉS
1. Nagyszeben u. (Névtelen u.–Rodostó u. között) OKTÓBER 15.
2. Bozókvár u. (Budaörsi út–Haraszt u. között) OKTÓBER 9.
3. Tas vezér u. (Diószegi u.–Villányi út között) OKTÓBER 15.
4. Ormay N. u. (Rátz L. u.–Bornemissza u. között) OKTÓBER 15.

   
 JÁRDAFELÚJÍTÁS BEFEJEZÉS
5. Eper u. 43.–Barackfa u. között OKTÓBER 15.
6. Őrség u. (Rákó u.–Dayka G. u. között) SZEPTEMBER
7. Himfy utca, parkoló SZEPTEMBER
8. Bogdánfy u. 3. SZEPTEMBER
9. Dália utca SZEPTEMBER

10. Kecskeméti J. u. óvodától a Székelykapu utcáig OKTÓBER 30.
11. Bodola L. u. (Tóth Á. u.–Károly I. u. között, páros oldal) OKTÓBER 15.
12. Bükköny utca SZEPTEMBER
13. Vegyész u.–Szerémi út sarok OKTÓBER 15.
14. Ménesi út (Bakator u.–Gombócz Z. u. között) 2020 ŐSZ
15. Himfy utca páratlan oldal 2020 ŐSZ
16. Alabástrom utca páros oldal (Duránci utcától 70 fm) 2020 ŐSZ
17. Keveháza utca (óvoda és iskola előtti rövid szakaszok) 2020 ŐSZ

Elkezdődtek az őszi járda és  
útfelújítások a kerületben. 

Újbuda Önkormányzata 4 
utcát és 16 járdaszakaszt 

újít fel szeptember és  
október hónap folyamán.



Péntek délután a Prágában tartózkodó olimpiai csapat számára egy 
autóbuszon sportfelszerelést szállítottak. Az autóbuszban helyet foglalt 
Iharos Sándor és Dómján Árpád vízilabdázó is. A Népszava az indulás előtt 
beszélt Iharos Sándorral, aki elmondotta, hogy miután teljesen formán ki
vül van, mint az olimpiai csapat kísérője utazik Melbourne-be.

Világrekorderünk igencsak le van soványodva, de ismerve hatalmas aka
raterejét, nem lepne meg senkit, ha végül is az 5000-es versenyben mégis 
elindulna az olimpián.

A francia repülőgép-társaságtól nyert értesülések alapján az olimpiai 
csapatunkat szállító két • gép kedden, november 6-án indul Prágából. A két gép különböző 
útirányon repül Melbourne-be, az első gép november 11-én este, a második gép november 
12-én érkezik a olimpiai játékok színhelyére. november 3.

Elmaradt 
a vasárnapi svéd—
magyar válogatott 

labdarúgómérkőzés
A vasárnapra tervezett svéd—ma

gyar válogatott labdarúgó-mérkőzést 
bizonytalan időre elhalasztották. A B. 
labdarúgó válogatott csapat nem uta
zott el Stockholmba s így ezt a mérkő
zést is elhalasztották. október 26.

Bár az elmúlt napok monumentális eseményei 
miatt nem tudjuk, mikor futballoznak újra a csapa
tok, a Dél-budai Spartacus vezetői és játékosai azért 
már fejben készülnek az NBII-es szereplésre, miután 
37 ponttal első helyen zárták a BLASZ I. osztályá
nak 2. csoportját, megelőzve a 35 pontos Csillaghegyi 
Vörös Lobogót, és a 31 pontos Vasas Turbót.

Méltó folytatása volt ez annak a sorozatnak, 
amely során a Szparisok az előző két év során két 
osztályt ugrottak felfelé – 1954-ben a kerületi baj
nokság, 1955-ben a BLASZ II. osztályát nyerte meg 
a a XI. és a XXII. kerület csapata.

Ki tudja, ha így folytatják, egy év múlva talán már 
a Dózsa vagy az újjáalakult Fradi jöhet vendégségbe 
as Szparihoz!

3 év, 3 feljutás
Már az NBII-re 

készülnek  
a dél-Budai 

Szpari labdarúgói

IV.1956. október–november A XI. kerületi újság

Talán ilyen lett volna az Újbuda 1956 őszén
Nem fogytunk ki a színes festékből, csupán egy ki-

csit visszamentünk az időben, és egy retro kiadással 
emlékezünk az 1956-os forradalomra. Bár akkoriban 
Újbuda sem újságként, sem a XI. kerület neveként sem 
létezett, megpróbáltuk elképzelni, vajon hogy nézett vol-
na ki, miről írt volna a kerületi újság a forradalom he-
teiben 64 évvel ezelőtt. Mindehhez a Országos Széchenyi 
Könyvtár archívumát hívtuk segítségül, azon belül is 

a Magyar Nemzet, a Népszava és a Népszabadság ko-
rabeli számaiból szemezgettünk. XI. kerületi, országos 
és nemzetközi hírek, minden esetben szinte 100 százalék-
ban az eredeti szövegekhez tartottuk magunkat. Néhány 
címen és félmondaton a jobb érthetőség érdekében vál-
toztattunk, de a tényeken semmit. A címlapon szereplő 
Újabb összecsapások a Körtér környékén című cikkhez 
Eörsi László történész A „budai srácok” 1956 című köny-

véből idéztünk, a „Dél-Budai Szpari” sporthírhez pedig 
a magyarfutball.hu információit használtuk fel. A ké-
peket köszönjük a Fortepannak, a Budapesti Műszaki 
Egyetemnek és a Wikipediának.

Az Újbuda 1956-os retro kiadását összeállította: 
Kollányi Julianna, Somosi Tamara, Szabó Márta és Tóth 
István Gergely

Puskás 
telefonált, 

életben van 
Október 29-én, hétfőn délután 

megszólalt a Népszava szerkesz
tőségében a telefon:

— Halló, itt Puskás »öcsi« beszél. 
Nehogy megírják, hogy meghal-
tam, mert az egész csak rémhír. 
Szerencsésen átéltük ezeket a nagy 
napokat feleségemmel, kislányom-
mal és egész családommal együtt. 
Jól vagyunk és nagyon várjuk, 
hogy mindez a szép cél, amiért eny-
nyi áldozatot hozott az ország, meg 
is valósuljon.

Puskás közölte még, hogy a Bp. 
Honvéd csapatának minden tagja 
egészséges.

Puskás Ferenc
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A fővárosunk utcáin dúlt harcok számos ár
tatlan áldozatot követeltek. Így veszítette éle
tét Hegedüs István is, a sportoló ifjúság egyik 
leglelkesebb és legszakértőbb tanítója. Szerdán 
reggel korán kelt, hogy az edzést -- felajzott 
hangulatban is  megtarthassa fiatal tanítvá
nyai számára. A házból kilépve néhány mé
tert tett meg, amikor egy golyó hátulról a szí
vén keresztül szaladt.

Hegedűs István néhány évvel ezelőtt még 
tényleges versenyző, válogatott öttusázó 
volt. Miután a versenyzést abbahagyta, test
nevelő tanári oklevelet szerzett és tanítot
ta a fiatalságot úszásra,  öttusára. Népszerű 
alakja többet nem jelenik meg a margitszigeti 
Sportuszodában, sem pedig az öttusázók köré
ben.  Halála nagy veszteség. október 29.

Meghalt
Hegedűs István

öttusázó

Iharos Sándor az olimpiai csapat után utazott

Petőfi Sándor:  Föltámadott a tenger...
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Hétfő délelőtt rendkívüli 
elnökségi ülést hívott össze 
az OTSB elnöke. Az ülésen 
a már korábban ismer
tetett és a nagyközönség 
körében hatalmas felhábo
rodást kiváltott olimpiai 
csapat összetételének kér
dése szerepelt napirenden. 
A többórás ülés határo
zatát javaslati formában 
továbbították a Magyar 
Olimpiai Bizottsághoz, 
amely nem sokkal később 
a következő hivatalos je
lentést adta ki:

— A Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöksége 
az OTSB elnöksége javasla
tára — a sportközvélemény 
és a sajtó kívánságának 
megfelelően — csökken
tette a magyar olimpiai 
csapat kísérőinek számát. 
A tervezett négy általá
nos vezető közül három, 
név szerint: Sebes Gusztáv, 
Kelen Béla, Kutas István, 

továbbá az egyéb kísérők 
közül Nagy László, Szegő 
Dezső, Incze József, Csorba 
Pálné és Boldizsár Józsefné 
nem utazik a csapattal. 
Az olimpiai játékok hírszol
gálatát pedig a tervezett 
nyolc helyett hat sajtótu
dósító teljesíti.

A magyar olimpiai csa
patban így megüresedett 
helyekre a következő spor
tolók és szakvezetők kerül
tek: Siák Ferenc, Gerlach 
József, Papp Bálint, 
Dobay Gyula, Gróf Ödön, 
Földessy Ödön, Kraszna! 
Sándor, Somogyi János,, 
Simek Ferenc és Zimonyl 
Róbert. A Magyar Olimpiai 
Bizottság.*

Így szól az a híradás, 
amely nemcsak a sport 
társadalomban, hanem 
az egész magyar közvéle
mény előtt a legnagyobb 
megelégedésre számíthat.

Az olimpiai csapat kísé
rőinek eredeti száma min
den elképzelést felülmúlt. 
A közvélemény felháboro
dásának több országos na
pilap is helyet adott hasáb
jain és harcolt azért, hogy 
a magyar sport ne szenved
hessen hátrányt vezetői
nek túlzásai miatt. A mind 
megújuló tiltakozó hullá
mok végül is összecsaptak 
a kísérők íelett és tíz kísé
rőt, akikre valóban sem
mi szükség nem lett volna 
Melbourne-ben, elsodort.

A megváltozott, helye
sebben sportolókkal és iga
zi szakemberekkel kibővült 
magyar olimpiai csapat 
új összetétele azt jelen
ti, hogy tehetséges fiatal 
sportolóink is komoly le
hetőséget kaptak arra, hogy 
tudásukat bebizonyítsák 
és felbecsülhetetlen értékű 
nemzetközi tapasztalatot 
szerezzenek. október 30.

Megváltoztatták  
az olimpiai csapatot!

Sebes Gusztáv sem utazik Melbourne-be

hajrá kINIzsI?  Nem!   
hajrá fradI!

Újból megalakult az FTC
Egész Budapesten talán a Duna 

túlpartja, a IX. kerület szenvedett 
a legtöbbet a nyolcnapos öldöklő 
harcban. A kiégett tankok, az utat 
elzáró épületromok azonban nem 
akadályozták meg azt a közel négy
száz sportbarátot, aki november 
2-a délután megjelent az Üllői úti 
pályán és lelkes hangulatban gyüle
kezett a Springer-szobor körül.

Az Ideiglenes Forradalmi Bi
zottság nevében Németh »James«, 
a sokszoros válogatott vizipólózó 
beszélt. Dr. Tóth Lajos bejelentette, 
hogy felvették a kapcsolatot a már 
megalakult Újpesti Torna Egylettel 

és megkeresik az MTKt valamint 
a Kispesti Atlétikai Klubot.

A Független Kisgazdapárt bu
dapesti bizottsága nevében Oláh 
Kálmán Tildy Zoltán állammmi
niszter üdvözletét tolmácsolta az új
jáalakult Ferencvárosnak. Nagyon 
kedves epizódja volt a gyűlésnek, 
amikor egy Budapesten tartózkodó 
oxfordi diák az angol ifjúság csodá
latát fejezte ki a magyar nép hősi
essége felett és annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a megújhodott 
magyar sportegyesületek rövide
sen felveszik a kapcsolatot az angol 
sporttársadalommal. november 2.

A függetlenségi forradalom legnehezebb napjaiban, 
amikor fiatal barátaink és a munkásság színe-java vér-
zett és életét áldozta a hazáért, a rádió hullámain olyan 
kijelentéseket tett Szepesi György bemondó a sportolók 
nevében, amely a magyar olimpiai csapat jogos felhábo-
rodását váltotta ki.

Néhány órával az olimpiára való indulás előtt ezúton 
jelentjük ki, hogy azonosítjuk magunkat teljes mérték-
ben a magyar nemzet forradalmi megmozdulásával — 
hiszen közülünk is többen voltak, akik aktivan résztvet-
tek a szabadság kivívásában.

Elítéljük Szepesi György nevünkben tett felháborító 
nyilatkozatát.

Ígérjük, hogy az olimpia játékokon a nemzeti forra-
dalom áldozatai által megszentelt szellemben fogunk 
küzdeni a magyar nemzet dicsőségéért. A magyar csa-
pat Kossuth-címerrel és gyászkarszalaggal vonul fel 
az olimpián.

Tiltakozunk!
Az ol impikonok közleménye — Kossuth-címerrel  és  gyászszalaggal  vonulnak

A magyar olimpiai csapat sportolói
113 aláírás
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