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A Barátok közt 
csak kitérő volt

Interjú  
Erdélyi Timea  
színésznővel 15

Jól indult a szezon Kangyal 
Balázsék új csapatának, a HKB- 
és MAC-játékosokból összeállított 
újbudai medvék remekül kezdték 
a jégkorongszezont az Erste Ligában. 
Szeptemberben elsőként a Vasast 
győzték le hazai pályán 6-3-ra, majd 

a DEAC is kikapott a Tüskecsarnokban.

Az ősszel megkezdődőtt jéghokiszezonban egyedül 
az Újbudán most hazai pályán játszó Ferencváros tud-
ta megtörni a MAC HKB Újbuda győzelmi sorozatát 

egy szoros mérkőzésen, de azóta őrzi veretlenségét 
a MAC. Legnagyobb arányú győzelmüket a Gyer-

gyói Hoki Klub ellen aratták – 7-0 idehaza –, de 
az élmezőnyben szereplő DEAC sem remény-

kedhetett a biztos hazai győzelemben, amikor 
az újbudai medvék érkeztek Debrecenbe. 
Október 11-én a MAC idegenben is megmu-
tatta, mire képes: 1-5 lett a végeredmény, 
és így az újbudai csapat került a tabella 
élére.

Cikkünk a 16. oldalon

Tarolnak a medvék
Élre állt a MAC HKB Újbuda  

az Erste Ligában

Oltásra 
vár  
a világ
Nagyon rosszul alakul  
a halálozás Magyarországon
– A jelenlegi szabályok minél szélesebb körű betartása megfelelő 
a járvány elleni védekezésben – ismertette a magyar kormány vé-
leményét a múlt heti kormányülés után Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter. Folyamatosan vizsgálják a helyzetet, 
szükség esetén további szigorításokról tudnak dönteni. Azt nem 
tervezték, hogy a november 2-án véget érő őszi szünet után vissza-

állítanák a távoktatást általában az iskolákban. 
– A vírusnak akkor lesz vége, ha lesz vakcina, az EU-n 
keresztül 6,5 millió oltóanyagot kap majd Magyaror-
szág – emlékeztetett Gulyás Gergely –, erre 13 milli-
árd forintnyi kötelezettséget vállal az állam. Az ope-
ratív törzset felkérték, hogy vizsgálja meg az orosz, 
illetve kínai vakcinákat is, a kormány kész ezekből is 

vásárolni, ha megfelelőek. 
Az influenza elleni védőoltásból – amelynek beadatását 

most különösen javasolják a szakemberek –, idén is a szokásos 
mennyiség, 1,3 millió adag áll rendelkezésre, de a miniszter szerint 
szükség esetén tudnak többet rendelni, illetve gyártani. 

– Európában mindenhol romlik a helyzet, Magyarország sem 
kivétel – közölte Gulyás Gergely, hozzátéve: Magyarországon 
az uniós átlagnál kedvezőbb az egymillió főre eső áldozatok szá-
ma. Arra nem tért ki, hogy nagy a szórás, a múlt hét közepén 350 
körüli uniós átlag tizedét sem érte el ez a szám például több balti 
országban, másutt, mint Belgiumban vagy Spanyolországban több 
mint a duplájára rúgott.

Magyarországon a kormányülés másnapján emelkedett először 
kétezer fölé a napi új fertőzöttek száma: a 2032 esetet minden ad-
diginál több, 16 361 elvégzett teszt alapján mutatták ki, ami több 
mint 12 százalékos arányt jelent. 

Akik tűzbe 
mennek 

értünk8

Újbudai ingatlanok  
és a koronavírus

Átrendezheti  
az árviszonyokat  

az 5 százalékos 
áfakulcs5

Karácsony Gergely 
főpolgármester  
az első évről

Nincs fontosabb,  
mint az élhető 
város

6

13
Visszatekintés: 1990 
őszén tartották az első 
szabad önkormányzati 
választásokat

30 éves  
az önkormányzat

Folytatás a 4. oldalon
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Költségvetés-módosítás  
kiadáscsökkentéssel

 

Újbuda Önkormányzatának 
képviselő-testülete október 
15-én tartotta soron következő 
ülését, amelyen többek között 
a 2020. évi költségvetés módosí-
tásáról is döntöttek.
A huszonöt önkormányzati képviselőből 
huszonhárom jelen volt a kerület októberi 
testületi ülésén, melyet a járvány terjedését 
megakadályozó óvintézkedések mellett tar-
tottak meg – huszonkét napirendi ponttal.

A napirendi témák tárgyalása előtt László 
Imre, Újbuda polgármestere a nemrég, 86 
esztendős korában elhunyt paralimpikonra, 
Tauber Zoltánra emlékezett. Az első ma-
gyar paralimpiai bajnok 1976-ban, Torontó-
ban nyert aranyérmet asztaliteniszezőként.

Ezután a napirend előtti felszólalások 
következtek, illetve Jáger István, a XI. ke-
rületi rendőrkapitányság vezetője adott tá-
jékoztatást a járványügyi intézkedésekről. 
Az elmúlt hetekben naponta rendeltek el 
házi karantént – számolt be Jáger István –, 
az október 15-i adatok alapján 173-an van-
nak karanténban, a szabályok betartását 
minden nap ellenőrzi a rendőrség.

Cégek átvilágítása és 
költségvetési módosítás
A napirendi pontok közül a képviselők hármat 
zárt körben tárgyaltak meg: az önkormány-
zat tulajdonában álló gazdasági társaságok 
és az Újbuda Gamesz gazdasági átvilágításá-
nak eredményeit, illetve az ehhez kapcsoló-
dó feladatokat; a szociális ügyek elbírálását; 

az Újbuda kiváló intézményvezetője, intéz-
ményvezető-helyettese elismerő címek ado-
mányozására tett javaslatot.

Nyílt ülésen elsőként hat kerületi óvodai 
intézményvezetői pályázatról döntöttek. 
2020 nyarán lejártak a kinevezések, így 
új pályázatokat nyújtottak be a vezetők, 
ezeket egy kivétellel elfogadta a testü-
let. A Szentimrevárosi Óvoda esetében új 

pályázat kiírását javasolta a szakmai bi-
zottság és Orosz Anna alpolgármester, ezt 
a képviselők megszavazták.

Ezen az ülésen tárgyalták Újbuda képvi-
selői a 2020. évi költségvetés-előirányzat 
módosításait is. A jelentős összegű bevétel-
kiesés miatt a költségvetés egyensúlyának 
biztosítása, valamint a fizetőképesség meg-
őrzése érdekében volt szükség a kiadási ol-

dal felülvizsgálatára, kiadások mérséklésé-
re. A képviselő-testület megszavazta, hogy 
a kerület a prognosztizált bevételki esés 
összegével megegyező mértékben csök-
kentse egyes, még kötelezettségvállalással 
nem terhelt kiadásait, illetve a járvány miatt 
egyébként is nehezen vagy egyáltalán nem 
megvalósítható rendezvények kiadásait.

T. E.
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Támogatást kaptak az Újbudán 
működő szakkollégiumok
A magyar felsőoktatás egyedülálló 
hagyománya az önszerveződő, komoly 
munkát végző szakkollégiumok rend-
szere, a kerületben több mint húsz ilyen 
intézmény működik. Újbuda összesen 
10 millió forint rendkívüli támogatást ad 
a járvány miatt nehéz helyzetbe került helyi 
szakkollégiumoknak.

A koronavírus-járvány miatt számos szakkollégium nem 
tudta megtartani a tavaszi programjait, ezért sok esetben 
forrásoktól is elestek, ezen a helyzeten segíthet a kerületi 
támogatás. Az Újbudán működő 23 szakkollégium közül 
14 pályázott, összesen 14,8 millió forintra. Nagyon szín-
vonalas pályamunkák érkeztek be, közülük több is fog-
lalkozott azzal, hogy milyen, a kerületi lakosság számára 
hasznos vagy érdekes projektet tudna megvalósítani a tá-
mogatásból. 

Néhány példa:
A Bercsényi Építész Szakkollégium egy, a kerületiek szá-
mára is nyitott műhely- és kiállítótermet hozna létre, ahol 
megteremthető az építészet tanulásához elengedhetetlen 
műtermi környezet.
A BME Közlekedésmérnöki Szakkollégium tagjai üzem-
látogatást terveznek a Kelenföldi buszgarázsban, ingyenes 
téli átvizsgálást végeznek járműveken, illetve az Allee 
Bevásárlóközponttal együttműködve tesznek javaslatot 
az áruforgalom szervezési megoldásaira.

A Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium Bútort 
az Arborba címmel hallgatói pályázatot ír ki a Budai 
Arborétumba szánt korszerű utcabútorok tervezésére. 
A nyertes ötleteket a támogatásnak köszönhetően le is 
tudják gyártani.

Az önkormányzat igyekezett minden jelentkezőt valami-
lyen mértékben támogatni, hiszen minden pályázatban 
voltak erre érdemes kezdeményezések és ötletek. Ezért va-
lamennyi pályázó kap legalább 350 ezer forintot; az egy 
szakkollégiumra jutó átlagos összeg 715 ezer forint. A bí-
rálatot végző független szakmai munkacsoport átlagban 
az igényelt támogatás közel 70 százalékát ítélte oda. A pénz 
jelentős részét szakmai működésre fordítják (kurzustartók 

díjai, szakmai táborok, gyárlátogatások), sokan pedig na-
gyon konkrét eszközbeszerzéshez (laptopok, projektorok, 
digitális tábla, 3D-s nyomtató stb.) vagy kisebb felújításhoz 
(konyha, irodai bútorok) kértek segítséget.

Az önkormányzat vezetése bízik benne, hogy a jelenlegi 
támogatás hosszabb távú együttműködést is megalapozhat 
a kerület és a szakkollégiumok között.

Újbuda

20 új számítógép a kerületi óvodáknak

Az újbudai székhelyű TATA Consultancy Services Hungary ismét  
számítógép-adományokkal segíti a kerület óvodáinak munkáját. 
A több éve tartó együttműködés újabb állomásaként a TATA húsz 
számítógépet adott Újbuda óvodáinak. Ezek az eszközök nagy segít-
séget jelentenek az óvodapedagógusok mindennapi tevékenysé-
gében, az intézmények és a szülők közötti kapcsolattartásban.

Megemlékezés október 23-áról

Elbúcsúztak Tauber Zoltántól

Örök nyugalomra helyezték Tauber Zoltánt, Magyarország első 
paralimpiai bajnokát, kerületünk lakóját. A temetésen családja, 
barátai és tisztelői mellett részt vett Kásler Miklós, az emberi erőfor-
rások minisztere, az önkormányzat nevében László Imre polgár-
mester és Bakai-Nagy Zita alpolgármester búcsúztatta a parasport 
hazai úttörőjét. A legendás asztalitenisz-bajnok tizenegy eszten-
dősen, egy kézigránát miatt veszítette el mindkét karját, mégis telje-
sebb életet élt sokaknál, példát mutatott sorstársainak.

1975-ben Saint-Étienne-ben egyéniben világbajnokságot, 1976-ban 
Torontóban paralimpiai bajnokságot nyert. 1989-ben, 55 évesen 
egyéniben és csapatban is ezüstérmes lett a bécsi Para Európa-
bajnokságon. Tauber Zoltán 86 esztendős korában hunyt el.

Átadták a sportolói 
ösztöndíjakat

Az egyik nyertes szakkollégium a támogatásból 
új utcabútorokat tervez a Budai Arborétumba

Október 21-én a Gabányi László Sportcsarnokiban adta át húsz fiatal-
nak a Papp László Sportolói Ösztöndíjakat László Imre polgármester, 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester, Bedő Dávid képviselő, sport- és szaba-
didő tanácsnok, valamint ifj. Papp László, a legendás ökölvívó fia. Jelen 
volt az eseményen Surányi Ilona, az elismerés ötletadója is.

Az ösztöndíjat azok a fiatal, Újbudán élő sportolók kaphatják meg 
már egy évtizede, akik a sport mellett tanulmányaikban is kiválóan tel-
jesítenek. Idén a szellemi sportágak legjobbjai is köztük lehettek. 
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A járványveszély miatt idén el-
maradt a nyilvános október 23-i 
ünnepség a Móricz Zsigmond kör-
téren, de az 1956-osforradalom 
kitörésének 64. évfordulójáról Új-
buda Önkormányzata méltóképp 
megemlékezett. Október 22-én 
MolnárGyula, a XI. kerület or-
szággyűlési képviselője és az ön-
kormányzat vezetői megkoszorúz-
ták a kerület 56-os emlékhelyeit, 
László Imre a kerület polgármes-
tere pedig ünnepigondolatait on-
line osztotta meg Újbuda lakóival. 
A Móricz Zsigmond körtér után 
további két 56-s emlékhelyen tették 
le a tisztelet és emlékezés virágait 
Újbuda önkormányzatának nevé-
ben Bakai-Nagy Zita és Hintsch 
György alpolgármesterek.
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Újbuda lassan két évtizede áll rangos 
helyen a fővárosi kerületek ingatlanos 
toplistáján. Ez részben annak köszön-
hető, hogy nagy területet ölel fel, mégis 
változatos a lakásállománya. A központi 
elhelyezkedésű nagypolgári otthonoktól 
a csendesebb családi házakig, paneltól 
új luxuslakásokig, bármi megtalálható itt. 
Az igényeknek csupán a pénztárca szabhat 
határt, annak viszont eléggé mélyre kell 
belenyúlnia, aki a XI. kerületben akar új 
otthont vásárolni. Még akkor is, ha 
épp stagnál a piac.  

– Aki itt él, az jellemzően itt is marad 
– mondta a XI. kerületről Balogh 
László, az ingatlan.com vezető 
gazdasági szakértője, aki úgy 
látja, Újbuda fekvése mellett 
infrastrukturális fejlesztései 
miatt tudja vezető szerepét 
megtartani a legnépszerűbb 
kerületek listáján. – Az elmúlt 
évtizedek legdinamikusabban 
fejlődő városrészéről beszélünk, 
amit a befektetői oldal is felismert. 
Ahol pedig nő a lakosságszám, ott 
előbb-utóbb az infrastruktúra is ki-
épül, ezáltal a településkép is átrajzoló-
dik. A kerületben a legutóbbi jelentős válto-
zást a kötöttpályás közlekedési eszközök bővítése 
és a 4-es metró elindulása okozta, ami többek között a ke-
lenföldi városközpontot is becsatolta Budapest vérkerin-
gésébe. Ennek hatására a közelben lévő ingatlanok értéke 
megugrott, a befektetőket pedig új beruházásokra késztette 
az új helyzet, így komplett városrészek nőttek ki a kerület 
szövetéből – fogalmazott a vezető szakértő. 

A befektetők már  
a járvány előtt elpártoltak
Az ingatlan.com adatai szerint a kerületben az új lakások-
nál jelenleg átlag egymillió forint körüli négyzetméterárral 
kell számolniuk a vevőknek, használt lakásoknál 820 ezer 
forinttal, míg a családi házaknál 770 ezerrel. – Ehhez a Bu-
dapesten belül is kiugróan magas árszinthez folyamatosan 
jutott el a kerület, öt esztendeje például még a feléért vásá-
rolhattuk meg a kiszemelt lakásokat. Ugyanakkor az is tény, 
hogy az elmúlt egy évben megtorpant a lakáspiac, a dinami-
kus árnövekedés számottevően lelassult – emelte ki Balogh 
László. Az ingatlan.com statisztikái szerint 2015–2019. 
között éves szinten 20–25 százalékkal emelkedtek az in-
gatlanárak, ez az ütem 2019 második felétől 4 százalékra 
csökkent. Ennek főként az az oka, hogy a befektetői oldal 
elpártolt az ingatlanpiactól. Egyrészt azért, mert az albérleti 
díjak már nem nőhettek tovább, így a drága ingatlan nem tu-
dott olyan hozamot nyújtani, mint korábban, másrészt piac-
ra került egy prémium államkötvény, amely a bérbeadáshoz 
hasonló hozamszintet garantált, és ez a befektetőknek sok-
kal kényelmesebb megoldást jelentett, mint a lakáskiadás. 

– Újbuda lokáció tekintetében nagyon jó kerület, változa-
tos városrészekkel, felsőoktatási intézményekkel, így igen 
népszerű volt a befektetők körében – mutatott rá Balogh 
László. Budapesten a korábbi időszakot vizsgálva 30–35 
százalék körül mozgott a befektetői céllal vásárolt ingat-
lanok aránya, ami szintén hozzájárult az árak emelkedé-
séhez. A koronavírus megjelenésével a piaci szereplőknek 
szembesülniük kellett azzal, hogy a turisták eltűntek, így 
a rövid távú kiadásra szánt lakásukat kénytelenek voltak 
hosszú távra kiadni, ami az albérleti piacon is éreztette ha-
tását. A 2020. februári adatok szerint átlag 175 ezer forin-
tos havi bérleti díj fél év alatt 160 ezer forintra esett vissza, 
vagyis 10 százalékkal csökkent. 

Elemzések szerint a koronavírus-járvány nemcsak a bér-
leti díjakra, hanem az ingatlanárakra  is jelentős 

hatással volt. A kiszámíthatatlan élethelyzet 
miatt sokkal óvatosabbá váltak az em-

berek, és mind ingatlaneladás, mind 
-vétel esetén inkább kivártak. Ha 

valaki mégis úgy döntött, belevág 
a lakásvásárlásba, a hitelfelvétel-
nél ütközhetett falakba. Ugyanis 
a pénzintézetek is szigorítottak 
a korábbi szabályokon, ezért 
sokkal kevesebb eséllyel kap-
hatja meg a hitelt például az az 
igénylő, aki olyan szektorból ér-
kezett, amely a járvány miatt 

bizonytalan helyzetbe került. – 
Most elsősorban az gondolkozik 

lakásvásárlásban, akinek megválto-
zik az élete. Összeköltöznek a fiatalok, 

bővül a család, kirepülnek a gyerekek, bi-
zonytalanná válik az egzisztencia stb. A kíná-

lati oldalon stagnálnak az árak, a vevők azonban jóval 
kevesebben vannak, ami az ő alkupozíciójukat erősíti. Így 
akinek sürgőssé vált az ingatlaneladás, kénytelen volt lej-
jebb vinni az árakat. Míg a korábbi években 2–3 százalékos 
volt az alku mértéke, addig 2020-ban elérte a 10–15 száza-
lékot is – mondta a szakértő, aki szerint a keresleti oldalon 
egyéb változást is hozott a koronavírus megjelenése. 

Felértékelődött a zöldövezet
Korábban Újbudán is jellemző volt, hogy a lakáspiac sztár-
jai a panellakások, mert a folyamatosan felfelé kúszó in-
gatlanárak mellett ezek voltak a legmegfizethetőbbek. 
A panelek népszerűségét viszont derékba törte a korona-
vírus, hiszen amikor az embereknek otthon, a négy fal kö-
zött kellett eltölteniük egész napjukat, szembesültek azzal, 
hogy nincs hova kimenniük. A vásárlói fókusz áthelyező-
dött a házakra, a kertes  ingatlanokra. Ebből a szempont-
ból átértékelődtek az újbudai városrészek: a központi, jó 
elhelyezkedésű ingatlanok még nagyjából tudták tartani 
az értéküket, de a kereslet túlnyomó része a zöldövezeti 
területek felé irányult, ami azzal is járt, hogy ezeknél nem-
hogy nem csökkent, hanem enyhén nőtt is a négyzetméter-
ár. Kiemelt lokáció lett Kelenvölgy és Albertfalva, az új 
építésű ingatlanoknál pedig Madárhegy, ahol ugyan főleg 
lakásokat építenek, de szinte mindegyikhez tartozik vagy 
saját kertrész, vagy egy-egy terasz, erkély. 

Megnőtt a kereslet a zártkerti tulajdonok iránt is, ame-
lyek nem nyújtanak állandó lakhatást, de saját földterületet, 
szabad levegőt jelenthetnek azoknak, akik nem engedhetik 
meg maguknak a kertes házat, ám szeretnének a szabadban 

eltölteni egy kis időt. A városhatárok is kezdenek elmosód-
ni a főváros és az agglomerációs övezetek között, ez pedig 
érinti azokat a területeket is, amelyek korábban zártkert-
ként vagy gyümölcsösként voltak nyilvántartva. Van, aki 
tartósabb életvitelre rendezkedik be ezeken, hogy ott te-
remtse majd meg következő otthonát. Erre a jogszabályok 
folyamatos változása egyre inkább lehetőséget ad. 

Új helyzetet teremthet  
a régi-új áfakulcs
– Visszatérhet az elmúlt négy évben tapasztalt lakásépítési 
lendület az ismét életre hívott kedvezményes, 5 százalékos 
lakásáfának köszönhetően – derül ki az ingatlan.com elem-
zéséből, amely az október elején bejelentett változás újla-
káspiaci hatásait vizsgálta meg több mint 5700 új ingatlan 
hirdetése alapján. 2016 elejétől 2019 végéig már érvényben 
volt ez a kedvezményes áfakulcs, és ez nem csupán az építé-
si kedvet erősítette, de az elkészült otthonok száma is meg-
triplázódott. 2015-ben még csak 7612 új lakást adtak át, 
2019-ben viszont már több mint 21 ezer épült meg. A korábbi 
esztendők lendülete azonban 2020 második felére megtört, 
idén augusztusban már feleannyi lakóterület építésére adtak 
ki engedélyt a hatóságok, mint egy évvel azelőtt, ami azt 
vetítette előre, hogy 2021 után a korábbinál jóval kevesebb 
lakás épülhet. – A nagyvárosok esetében bejelentett rozs-
daövezeti programban már eddig is 5 százalékos áfakulcs-

csal számolhattak a beruházók, de ez leginkább csak a bu-
dapesti építkezésekre vonatkozott – mondta Balogh László, 
hozzátéve: a legújabb bejelentés már valamennyi ingatlanra 
vonatkozik, így a családi házak és az eladási céllal készülő 
társasházi lakások építése is új lendületet kaphat. 

Az ingatlan.com szakértője szerint a kedvezményes la-
kásáfa hatása attól is függ, hogy mennyire növekszik az új 
lakások kínálata, illetve hogy a vevők milyen arányban vá-
sárolnak saját vagy befektetési célra. Azok a vásárlók, akik 
az elmúlt időszakban már 27 százalékos áfakulccsal vettek 
új lakást, már most több millió forintos áresésnek örül-
hetnek. A 2020-ban végbement áfaemelkedésből adódó 
kockázatok miatt ugyanis a legtöbb beruházó az ingatlan 
nettó vételárát és a mindenkor aktuális áfa összegét kérte 
az előszerződésekben a vevőktől. – Az áfa mérséklése miatt 
viszont így a vevők végül jóval kevesebbet fizethetnek majd 
ezekért – emlékeztetett. A szakértő hozzátette, hogy a most 
futó építkezések egy részénél már 2018 novemberében ren-
delkezésre állt a jogerős építési engedély, így azokat 2023-ig 
eredetileg is 5 százalékos áfakulccsal lehetett értékesíteni. 
Balogh László szerint ha az eladó új lakásokat sikerülne a la-
kosság által megfizethető ársávba terelni, akkor az a hasz-
nált lakások piacán is új egyensúlyt hozhat, akár árcsökke-
nés formájában is. – A megfizethetőbb áraknak azért lehet 
jelentősége, mert ezek ismét piacra hívnák azokat a vevőket, 
akik az elmúlt évek lakásdrágulása miatt kiszorultak onnan 
– hangsúlyozta.

Újbudai ingatlanok  
és a koronavírus
Átrendezheti az árviszonyokat az 5 százalékos áfakulcs

A panelek népszerűségét 
derékba törte a koronavírus.  
A vásárlói fókusz  
áthelyeződött a házakra,  
a kertes ingatlanokra.

K. A.

aktuális

Letartóztatásban a rabló
október 1-jén egy újbudai ház földszintjén egy 
nő megtámadott egy lakót: hátra tekerte a kezét, 
és lehúzta az aranygyűrűjét. A sértettnek eltört 
az ujja. A környékről lefoglalt biztonsági kamera-
felvételek alapján a rend őrök nagy erőkkel keres-
ték az elkövetőt, akit végül október 
13-án fogtak el a belvárosban. K. 
Gizellát az újbudai nyomozók rablás 
és súlyos testi sértés bűntett elköve-
tése miatt gyanúsítottként hallgatták 
ki, az ügyészség indítványára a bíró-
ság 30 napra letartóztatásba helyezte.

112 Másodperc  
– középiskolások figyelem!
a Budapesti Rendőr-főkapitányság videopályáza-
tot hirdet középiskolásoknak. Ha van véleményed 
a kábítószerekről, az iskolai bántalmazásról vagy 
az internetes zaklatásról, ha szeretnél tenni ezek 
ellen, akkor itt az idő! Mondd el 112 másodperc-
ben! A stílust Te választod meg, a videót készít-
heted egyedül vagy a barátaiddal. Részletekért 
látogass el a Facebookon a BRFK Információs 
Portálra!  

Webshopos vásárlások 
biztonságosan
a rendőrség tanácsai webshopos vásárlásokhoz:
• olyan oldalt válasszunk, ahol többféle fizetési 

lehetőség van;
• ha lehet, utánvéttel fizessünk;
• ha online akarunk fizetni, használjunk külön 

bankkártyát vagy PayPalt;
• nézzünk utána az oldal értékelésének;
• a közösségi oldalon látott ajánlatot ellenőrizzük 

egyszerű internetes kereséssel is – gyanús, ha 
a kereső nem hozza az első tartalmak között.

Előzzük meg  
a temetői lopásokat!
kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy a temetői 
látogatás, megemlékezés alkalmával ne érje Önö-
ket kellemetlenség!
• Figyeljenek a biztonságra, táskájukat, értékeiket 

ne hagyják őrizetlenül!
• A személyes tárgyaikat, ékszereiket a felső ru-

házatuk alatt, rejtve viseljék!
• Lehetőleg a sötétedés beállta előtt keressék fel 

a sírkerteket! A rokonok, ismerősök, barátok 
együtt menjenek, a fiatalok kísérjék el idősebb 
hozzátartozóikat!

• A temetői látogatásnál se hagyjon gépkocsijá-
ban értékeket, kerékpárját zárja le!

• Virágot csak hivatalos árusoktól vásároljon! 
Vannak, akik ellopott temetői csokrokat pró-
bálnak újra eladni. Ha ilyet tapasztal, értesítse 
a biztonsági szolgálatot!

Békés megemlékezést kíván a BRFK XI. kerületi 
Rendőrkapitányság

kék hírek

Folytatás az 1. oldalról
Magyarországon októberben rendre 10 százalék fölött volt ez 
az arány; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) standardja 
szerint 5 százalék alatti mutatónál lehet kontrollált helyzetről 
beszélni. Egymillió lakosra Magyarországon 135 koronavíru-
sos haláleset jutott október 22-én, a WHO 20 fölött tartja ag-
gasztónak a helyzetet. A kormány által sokáig követendő pél-
daként figyelt Ausztriában 103 covidos halott jutott egymillió 
lakosra, a többi szomszédos ország közül Ukrajnában 139, Hor-
vátországban 99, a komoly korlátozásokat bevezető Szlovéniá-
ban 99, Szerbiában 89. Az ország összes polgárának letesztelé-
sére készülő Szlovákiában aznap 21 volt ez a szám.

– A tesztelések száma napról napra nő – mondta kérdésre vá-
laszolva Gulyás Gergely. Korábban az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium járványmatematikai és epidemiológiai 

munkacsoportjának több szakértője is arról 
beszélt, hogy a tesztek száma nem követte 
az esetekének növekedését, így a lejelentett esetszámok nem 
mutatják a járvány terjedésének valós trendjét. – A járványgör-
be azért nem megy feljebb, mert a tesztelési kapacitás elérte 
a felső határát – fejtette ki október elején a csoport egyik tagja. 

A halálozási arány gyors romlása ettől függetlenül látszik. 
Az Oxfordi Egyetem kutatói által működtetett Our World in 
Data adatai szerint szeptember 1-jén Magyarországon egymil-
lió lakosra  0,1 új koronavírusos halott jutott, október 22-én ez 
a szám 4,76 volt (ez 4500 százalékos növekedés). Az arányszám 
abszolút emelkedését tekintve a 9. helyen álltunk a világrang-
listán, az Európai Unióban csak Csehországban alakult ennél 
rosszabbul a helyzet.

Újbuda

Oltásra vár a világ 

Minden rendezvény megtartása 
az aktuális járványügyi helyzet 
függvénye!

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

Október 27. 18.00
Etele helytörténeti kör:  
Húszéves az Albertfalvi Közösségi Ház
Kerekasztal-beszélgetés a közösségi ház 
jelenlegi és volt munkatársaival az intéz-
mény két évtizedes történetéről. A részvé-
tel ingyenes, előzetes regisztráció ajánlott
 
Október 31. 19.00 A VARÁZSFUVOLA 
W. A. Mozart operájának keresztmetszete 
a Tanod’Art Zenés Színházi Műhely elő-
adásában. Belépő: 1000 Ft
 
November 7. 9.00–16.00
Diwali Kupa
Indiai hangulatú gyermeksakkverseny
Fővédnök: Indiai Nagykövetség és az Am-
rita Sher-Gil Kulturális Központ. Informá-
ció és nevezés: diwalikupa@gmail.com, 
tel.: 06/70/365-0764
Nevezési díj: 1500 Ft, nevezési határidő: 
november 5. 12.00
 
Gazdagréti 
Közösségi Ház
1118 Budapest,  
Törökugrató u. 9.

November 8. 10.00
Varázsszőnyeg Mesevasárnap  
– Piroska és a farkas
A Mesekocsi Színház előadása

A program regisztrációhoz kötött a gkh@
ujbuda.hu címen, visszaigazolással együtt 
érvényes. Jegyvásárlás az előadás napján 
9.30-tól regisztráció alapján. Belépő: 1500 
Ft, GKH-klubkártyával 1000 Ft 

Kelenvölgyi  
Közösségi Ház
1116 Budapest,  
Kardhegy u. 2.

Xv. Kelenvölgyi  
Művészeti Napok
November 6. 17.00
Nágel Kornél grafikus kiállítása
A József Attiláról szóló versszínházi elő-
adáshoz kapcsolódó, Légy egy fűszálon 
a pici él… című tárlat megnyitója

November 6. 18.00
Versszínház – Turek Miklós előadása
Nappal Hold kél bennem. Versszínházi 
monodráma József Attila életéről és köl-
tészetéről. A Köszönjük, Magyarország! 
program része

November 7. 16.00 
Dzsesszkoncert
Közreműködik: Antal Gábor Trió, vendég-
művész Szőke Szandra, ének

November 13. 18.00
Próbaút – Túróczi Éva Anna  
előadása
Zenés darab Edith Piaf dalaival élete leg-
fontosabb mozzanatainak felelevenítésé-
vel. A Köszönjük, Magyarország! program 
része

November 14. 19.00
Oravecz György zongorakoncertje
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei;  
Debussy, Beethoven népszerű művei.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest,  
Cirmos u. 8.

Október 30. 16.30 
Poverpol workshop
Az újszerű művészeti technikával dobozo-
kat, üvegeket díszíthetünk, szobrot, képet 
készíthetünk. Vezeti: Rudolf Piroska.
Részvételi díj: 5800 Ft (tartalmazza az ösz-
szes anyagköltséget). A programra előzetes 
regisztráció szükséges. Tel.: 309-0007; 
e-mail: okh@ujbuda.hu

Október 31. 19.00 
„Azért vannak a jóbarátok” 
Bakacsi Béla táncdalestje Őrmezőn 
Az elmaradt Nosztalgiatáncestekért ezzel 
az ültetett, vetítéssel egybekötött prog-
rammal kárpótoljuk a közönséget. Belépő: 
1500 Ft. Előzetes regisztráció szükséges. 
Tel.: 309-0007; e-mail: okh@ujbua.hu

November 6. 18.00 
Csend-élet
Molnár Regina festménykiállításának 
megnyitója. Társalgó Galéria & Kávézó. 
Megtekinthető: december 4-éig nyitvatar-
tási időben. A belépés díjtalan

November 6. 19.00 
A mosoly országa 
Lehár Ferenc nagyoperettjének nyilvá-
nos felújító főpróbája. Rendező: Csonka 
Zsuzsanna. Belépő: 1500 Ft. Jegyvásárlás 
a helyszínen, előzetes regisztráció ajánlott 
az ŐKH elérhetőségein

November 7. 15.00–18.00
Rovarkiállítás

Kulturális ajánló

HULLADÉKGYŰJTÉS
VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI

Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. idén is 
megszervezi őszi nagytakarítási programját a kerület közterületein.  Az előző évekhez 
hasonlóan lehetőség van a veszélyes és elektronikai hulladékok leadására is – ház-
tartási mennyiségben. 

LEADHATÓ: toner, valamint festék, tinta, ragasztó és gyanta, fáradt olaj, halogén-
mentes oldószer, szennyezett csomagolási hulladék, szórófejes/hajtógázas palack, 
gumiabroncs, gumihulladék, savas ólomakkumulátor, növényvédőszer maradék, 
fénycső, hűtőgép (kompresszorral), étolaj és zsír, lejárt gyógyszer, szárazelem, elek-
tronikai hulladék (pl. háztartási gép, számítógép), képcsöves hulladék (monitor, tv)

GAZDAGRÉT  
Rétköz utca –  
Torbágy utca sarok 
ŐRMEZŐ  
Cirmos utcai parkoló
ALBERTFALVA  
Fehérvári út –  
Vegyész utca sarok

SZENTIMREVÁROS 
Edömér utcai parkoló
KELENFÖLD 
Vahot – Wartha  
Vince utca sarok
KELENVÖLGY 
Hunyadi Mátyás út –  
Kővirágsor sarok (buszforduló)

Helyszínek:

EGY IDŐPONT!    KIZÁRÓLAG NOVEMBER 14-ÉN 8:00–12:00 ÓRÁIG!
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Karácsony Gergely főpolgármester 
szerint a fővárosi koalíció pártjai az elmúlt 
egy évben megmutatták, hogy képesek 
hatékonyan együtt dolgozni. A kormány 
látványos politikai ügyekben próbálja 
bebizonyítani, hogy az ellenzék nem tudja 
megoldani a problémákat, ezért Budapestet 
is elvonásokkal sújtja, miközben szakmai 
ügyekben lehetséges az együttműködés. 
A járvány és a vele járó válság nagyon 
súlyos pénzügyi gondokat okoz a városnak, 
és a kormány intézkedéseivel továbbrontja 
a helyzetet. De a főpolgármester bízik 
benne, hogy ez változik majd. A Lánchíd 
felújítására például lesz pénz – mondta 
lapunknak Karácsony Gergely.

 � Egy évvel ezelőtt nyert a közösen induló ellenzék, 
többek között Budapesten is, az önkormányzati vá-
lasztáson. És már most úgy kellett fogalmaznia, hogy  
„az életünkért küzdünk”. Milyenek a túlélési esélyek?

Remélem, jók. De kétségtelen, nagyon nehéz helyzetben 
van a főváros. A koronavírus-járvány és a nyomában járó 
gazdasági válság főleg azokat az ágazatokat érinti, amelyek 
Budapest gazdasága szempontjából különösen lényegesek. 
Idén legalább húsz százalékkal csökken az iparűzési adóból 
származó bevétel. Mivel ezen a főváros osztozik a kerüle-
tekkel, ez nekik is komoly kiesést okoz. Nekünk annyiból 
nehezebb, hogy ez a legfontosabb forrásunk. Ráadásul sok 
fővárosi intézménynél, fürdőknél, könyvtáraknál, moziknál 
szintén jelentősen visszaesett a bevétel, a közösségi közleke-
désnél is nagy az elmaradás. És ha ez nem volna elég, a kor-
mány, ahelyett hogy támogatná az önkormányzatokat, újabb 
pénzeket vett el, ami ugyancsak érinti a kerületeket. Ismét 
megemelték az önkormányzatokra kivetett adókat, így aztán 
pénzügyileg súlyos helyzetbe kerültünk. De nem tettünk le 
arról, hogy változtassunk ezen. 

 � Felvetette, hogy fél százalékponttal emeljék az ipar
űzési adóját azoknak a Budapesten adózó vállalatok-
nak, amelyek árbevétele (az iparűzési adó alapja –  
a szerk.) 5 milliárd forint felett van. A kritikusok szerint 
akkor ezek a cégek elszelelnek innen. Inkább magán 
takarékoskodjon a főváros, például minek ennyi főpol-
gármesterhelyettes – vetik fel...

Mi aztán nagyon takarékosak vagyunk. Megszüntettük 
a fővárosi cégeknél a korábbi pazarlást. A felesleges marke-
ting- és reklámkiadásokat elhagytuk, egy csomó nem szük-
séges céget, leányvállalatot bezártunk, összevontunk. Ami 
a főpolgármester-helyetteseket illeti, jó ha a felét keresik 
annak, amit egy mezei parlamenti képviselő. A képviselők, 
a miniszterek fizetését jelentősen megemelték, nem beszélve 
arról, hogy annyi az új államtitkár és kormánybiztos, mint 
égen a csillag. Azért alakítottuk ki ezt a vezetési struktúrát, 
mert rengeteg a feladat, és egy sokszínű koalíció élén állunk.

 � Tavaly október 13án, amikor megnyerték a válasz-
tást, mi volt az, ami még rémálmában sem jött elő? 
A vírust nyilván nem lehetett előre sejteni, inkább  
a politikai viszonyokra gondolok.

A legnehezebb valóban, amit nem lehetett előre látni, a jár-
vány és a vele járó visszaesés. Nem tudjuk, mikor lesz vége, 
tartok tőle, hogy a neheze még hátra van. Ami a magyar poli-
tikát illeti, azt ismerjük. Két kockázat fenyegetett. Az egyik, 
hogyan fog tudni együtt kormányozni ez a koalíció, amelyik 
a fővárosban négypárti, de például Újbudán hatpárti. Ma 
már látjuk, az együtt kormányzás sikeres. A vitáink szak-
maiak, elsöprő többségükben nem is a nyilvánosság előtt 
folynak. Ha néha mégis, akkor is kulturáltak. A koalíció jól 
vizsgázott. 

 � Duzzogások sincsenek? Ha te ezt mondod, akkor én 
nem hívlak meg egy rendezvényre, vagy büntetésbe he-
lyezünk egy kerületet valamiért.

Nálunk ez elképzelhetetlen, még a fideszes kerületek eseté-
ben is. Nem beszélve a koalíciós polgármesterekről, akikkel 
nagyon jó a kapcsolatunk. László Imre újbudai polgármes-
terrel is olyan a viszonyunk – remélem, ő is így gondolja –, 
hogy bármikor bármit meg tudunk beszélni. Nem érzek súr-
lódásokat. Régi kollégáim mesélik, hogy 2010 előtt sokkal 
komolyabbak voltak ezek.

 � Ez azért is fontos, mert sokan mintának tekintik ezt 
arra, hogy egy esetleges 2022es országos győzelem 
után tudnánake együttműködni ezek a pártok, vagy 
megeszik egymást reggelire.

Úgy tűnik, hogy ha 2022-től ezek a pártok vezetik majd 
az országot, akkor pont annyi vitánk lesz, amennyi egy nor-
mális többpárti, sokszínű demokráciában elvárható. A de-
mokráciában kell, hogy legyenek viták, amelyek arra sar-
kallnak minket, hogy jobban dolgozzunk.

 � A másik kérdés, gondolom, a kormánnyal való vi-
szony...

Ez a nehezebb. Két időszakra osztanám, mi történt, ami-
ből az is következik, nincs kőbe vésve, hogy minden úgy 
marad, ahogy most van. A választás után sok olyan nyilat-
kozat hangzott el a kormányoldal részéről, hogy el kell fo-
gadni az eredményt. Ami járt az előző önkormányzatnak, 
az jár a mostaninak is. És többé-kevésbé így is működött. 
Ahhoz képest, hogy mekkora a politikai, világnézeti, szak-

mai különbség köztünk, mi is úgy gondoltuk, a mindenkori 
kormánnyal a mindenkori főpolgármesternek partneri vi-
szonyra kell törekednie. A magunk részéről mindent meg 
is teszünk, hogy ez működjön, mert a város fejlődéséhez 
kell a kormány is. Amikor kitört a járvány, akkor követ-
kezett egy fordulat a kormány politikájában. Nyilván úgy 
vélték, nehéz időszak következik, és nehogy már az embe-
rek ekkor beleszeressenek az ellenzék vezette önkormány-
zatokba, mert ők sikeresen tudnak kormányozni. Ezért 
nehezítsük meg a dolgukat. A gépjárműadó elvonását, 
az ingyenes parkolást, a városra kirótt sarcokat nem tudom 
másként értelmezni, mint ami abból a hatalmi számításból 
következik, hogy ne lehessen ez a koalíció sikeres. Mert 
az még az országos politikában is újraírja a versenyviszo-
nyokat. Számunkra ez elfogadhatatlan. Reméljük, lehet 

ezen változtatni. Mert amikor nagy a baj, és most 
nagy, akkor ez különösen veszélyes. Amúgy ami-
kor a nagy politikai szólamok ideje lejár, akkor 
konkrét ügyekben még mindig létezik szakmai 
együttműködés. Az lenne a jó, ha ez lenne az álta-
lános, főleg válság idején. De nyilván jön a ’22-es 
választás, erre készül már most a kormány.

 �Még csak 2020at írunk, annak sem a legvégét.
Igaz. És ennek a hatalmi versengésnek aláren-
delnek olyan ügyeket, amelyekben együtt kellene 
működni.

 � Amikor azt mondja, hogy konkrét ügyekben jobb  
a helyzet, mint amilyennek látszik, akkor mire gondol? 
Itt van a Városliget. Egyik nap dönt valahogy a főváros, 
másik nap egy jogszabálymódosítással az ellenkezőjét 
határozza a kormány.

A szimbolikus ügyekben, amelyek a politikai ingerküszöb 
felett állnak, megy a csihi-puhi. A Városliget ennek a ré-
sze. Két filozófia csap össze. Az övék, hogy merjünk nagyot 
álmodni, szárnyaljon a képzelet, vonuljunk be a történe-
lemkönyvekbe látványos fejlesztésekkel. A miénk, hogy 
alázattal kell a városhoz fordulni, és egy kétszáz esztendős 
közpark nem építési terület. Nincs fontosabb funkció, mint 
az élhető város. A fejlesztés nem attól értékes, ha nagyon 
sokba kerül, hanem ha szolgálja a város élhetőségét.

 � De ha valaki hazaviszi a költségek ki tudja hány száza-
lékát, akkor az szeret minél drágább dolgokat építeni...

Erre mondja a pesti vicc, hogy a kórházfelújításból is lehet 
lopni. Persze abból sem kell. Ebben a városban olyan kevés 
a minőségi zöld terület, hogy a meglévőket nagyon meg kell 
becsülni. Ha valaki fejleszteni akar, tegye ott, ahol csak par-
lagfű nő. Például a Városligettől pár száz méterre ott van 
Rákosrendező, Európa egyik legnagyobb rozsdaövezete. Ha 
már fejleszteni akar, tegye ott. A Városliget ügyében nehéz 
a kompromisszum, mert a tűz és a víz, amit képviselünk. De 
az fontos, hogy a miniszterelnök a parlamentben azt mond-
ta: ha a főváros nem akar újabb épületeket a Városligetben, 
akkor nem lesznek. Mondjuk, azt nem tudom, akkor miért 
kellett olyan jogszabályt alkotniuk, hogy mégis lehessen. 

Nincs fontosabb,  
mint az élhető város
Karácsony Gergely főpolgármester az első évről

 � A gazdasági válság felül is írhatja ezeket a terveket, 
egyre kevesebb lesz a pénz.

Mi azt számoltuk, hogy ami nálunk 20–25 százalékos visz-
szaesés, az az államnál 7 százalék. Ott is óriási összegekről 
van szó, de neki ott van az Európai Unió mentőcsomagja 
és egy csomó olyan lehetőség, ami egy önkormányzatnak 
nincs. Ez presztízsharc is, hogy lehessen mutogatni a lát-
ványterveket. Például az Újbudára tervezett szuperkórház-
ról, amellyel kapcsolatban erősen szkeptikus vagyok, meg-
valósul-e, vagy a Galvani hídról. Ha pénz nem lesz is ezekre, 
arra jók, hogy a kormány azt mondhassa, ő mindent megten-
ne Budapestért, csak annyira rossz fej a főpolgármester meg 
a kerületi polgármester, hogy nem akarja ezeket. Miközben 
mi minden olyan fejlesztésnek örülünk, amely a budapesti-
ek érdekeit szolgálja, és nem örülünk annak, amely pusztán 
pénzkidobás. Olyan a pénzügyi helyzetünk, hogy így a vá-
ros hosszú távon nem tud talpon maradni.

 � Ez mit jelent? Nyilván nem lesz egy lyuk a helyén. 
Nem fog például járni a villamos?

Lyuk nem lesz. Abba a verzióba bele sem akarok menni, 
hogy nem lesz például közösségi közlekedés, mert ez nem 
fordulhat elő. De előbb-utóbb a bevételkiesések finanszí-
rozhatatlanná teszik a város működését.

 � A budapesti turizmust rendkívül érzékenyen érinti  
a válság. Komoly állami támogatások jutottak ennek az 
ágazatnak, de nem a fővárosban.

Fölfoghatatlan és érthetetlen. A külföldi turisták szempont-
jából mégis csak Budapest a központ, és ide nem adtak tá-
mogatást. Ez egy Budapestet büntető politika. A fővárosi 
önkormányzat nem tud átvenni minden állami feladatot. Így 
is sok bevételről lemondtunk, hogy a nehéz helyzetben lévő 
ágazatot segítsük, például közterület-használati vagy bérleti 
díjakról, taxidroszt díjakról. Mi erre voltunk képesek. A kor-

mány mögött ott van az uniós csomag, de a főváros mögött 
nincs ott a kormány.

 � A fideszes ellenzék szerint lenne 50 milliárd forintja  
a fővárosnak, hogy segítsen.

Ők pontosan tudják, hogy ez a pénz nincs. De tegyük fel, 
hogy volt – akkor miért nem újították fel belőle a Lánchidat, 
miért vannak ilyen állapotban a hidak, a felüljárók, az utak? 
Akkor bűnös mulasztás lett volna az előző városvezetés ré-
széről, hogy csak ült a pénzen, és nem csinált semmit. De 
ezzel nem vádolom őket.

 �Ha már szóba került a Lánchíd...
A főváros kínkeservvel, de összeszedte a pénzt, ami kell 
a felújításhoz. Nagyobb kormányzati szerepvállalást sze-
rettünk volna elérni. Most nagyjából annyit tesznek hoz-
zá, amennyit utána áfaként kénytelenek leszünk befizetni. 
A közbeszerzést kiírtuk, jövő év elején elindul a beruhá-
zás, és ha minden jól megy, akkor 2023-ban egy felújított 
Lánchíd ünnepelheti a 150. születésnapját 

 � A kormány a hírek szerint átvállalja azt a kötbért, 
amelyet a felújított metrókért kellene fizetnie az orosz 
cégnek, cserébe azt kéri, elektromos buszokat vegyen a 
főváros.

Ott van a pénz az ablakban, nagyon szívesen költjük elektro-
mos buszok vásárlására is. Valóban tárgyalunk, hogy a köt-
bérvitát lezárjuk, anélkül nem tudjuk a klímaberendezéseket 
beszerelni, mert a garanciát akkor elveszítenénk.

 � Vagyis lenne pénz a klímára, ami kimaradt a metrósze-
relvényekből?

Összeszedjük valahogy.

 �Mi a helyzet a bicikliutakkal, különösen a Nagykörúton?
Budapest jó úton indult el, amikor az európai nagyvárosok 
példáját követve ideiglenes kerékpársávokat jelölt ki. Látni 
kell, hogy ha egy biciklivel több, akkor egy autóval keve-
sebb.

 � Vagy egy emberrel kevesebb a buszon, aki jegyet vesz...
Ilyen is van, de nyilván sokan kocsiból ülnek át. A XI. ke-
rületben is létesültek új biciklisávok, és nincs velük gond. 

A Nagykörút érzékenyebb kérdés, mert fontos közleke-
dési folyosó. De az is lényeges, hogy teljen meg élettel. 
Ahol négy sávon dübörögnek az autók, száll a szmog, ott 
nehéz fásítani, teraszokat létrehozni, vendéglátást, keres-
kedelmet erősíteni. Elindult egy tervezés, gondoljuk át 
a Nagykörutat, ne csak közlekedési folyosóként, hanem 
azt a kérdést is tegyük fel, hogy mire való. A most kiala-
kult helyzet senkinek sem ideális, de egy városban, ahol 
mindenki egyre több teret szeretne, ezek az ellentétek 
megúszhatatlanok. Azokban a nagyvárosokban, amelyek 
túl vannak rajta, már mindenki szereti a belvárosi forga-

lomcsökkentést. Ám ott is súlyos társadalmi 
konfliktusokon keresztül jutottak idáig. Akár 
Párizsban, amikor a Szajna-partot átren-
dezték, vagy Koppenhágában, ahol a ’70-es 
években még összeverekedtek ezen az embe-
rek, és ma a legbringásabb városok egyike. 
Ahol még a királyi család is biciklivel jár. 
Nem akarunk mi mindenkit biciklire ültetni. 
De arra, aki szívesen választja ezt, tekintsünk 
úgy, hogy az autósokkal is jót tesz, mert a bi-
cikli kevesebb helyet foglal, kevesebb szmo-
got és zajt bocsát ki.

 � A Bartók Béla út jó példa a funkcióváltásra. Szörnyű 
autópályából kellemes hely lett.

A Bartók kezd kulturális, gasztronómiai centrummá válni. 
Mi ezt azzal segítjük például, hogy a buszokat a villamossí-
nekre tereltük. Így több hely marad az autóknak, és a zajter-
helés is érezhetően kisebb a járdákon.

 � Kiállt az üldözött Iványi Gábor mellett.
Kicsit szimbolikus ez, mert csupán szerény összeggel tud-
tuk támogatni a közösség iskoláit. Borzasztó, hogy az állam 
nemcsak magára hagy nehéz helyzetben lévő embereket, ha-
nem még üldözi is azokat, akik segítenek nekik. A hajlékta-
lanellátásban is együttműködünk. 

 � Újbudán is gond, milyen sokan élnek az utcán. Nyilván 
nem jókedvükben, de ez joggal zavarja az embereket. 
Ám erre egy kerület maga nem tud megoldást találni.

Az utcai hajléktalanság régóta probléma. A járvány ide-
jén arra koncentráltunk, hogy csökkentsük a zsúfoltságot 
az ellátó intézményekben. Sok száz új férőhelyet hoztunk 
létre. Elindítottunk egy olyan célzott programot, amelyik 
a hajléktalanságban a leglátványosabb, legnehezebben vi-
selhető jelenségre, a szenvedélybetegekre fókuszál. Csap-
dahelyzet, hogy az utcán élők egy része nem tudja teljesíte-
ni azokat a feltételeket, amelyeket egy ellátó intézményben 
elvárnak. Ezért próbálunk úgynevezett alacsony küszöbű 
szolgáltatásokat nyújtani, ahová ők is bekerülhetnek. Nem 
tudjuk egyik pillanatról a másikra megszüntetni az utcai 
hajléktalanságot, de szeretnénk érdemben előrelépni. A ke-
rületeknek és a fővárosnak ebben is együtt kell működniük.

D. J.

Ma már látjuk,  
az együtt kormányzás sikeres. 
A vitáink szakmaiak, és akkor 
is, amikor a nyilvánosság előtt 
folynak, kulturáltak.  
A koalíció jól vizsgázott

A fővárosi önkormányzat 
nem tud átvenni minden állami 
feladatot. Különösen, hogy  
a kormány mögött ott áll az uniós 
csomag, de a főváros mögött  
nincs ott a kormány
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Újbuda központjában, 
a Tas vezér utcában gyakran 
szólalnak meg a szirénák. 
Innen indulnak a kárese-
tekhez, balesetekhez a XI. 
kerületi tűzoltók, katasztrófa-
védelmisek. A nyolcvanéves 
laktanya eredetileg tiszti képzés 
céljára épült, amikor a kerületi 
parancsnokságot megalapí-
tották. Azóta az aktív tűzoltók is 
használják, és oktatási célokat 
is szolgál: a Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság és a Dél-budai 
Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség mellett itt működik 
a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ.

Akik ezt a kemény hivatást választják, 
azok először alapos szűrővizsgálatokon 
esnek át. Nem mindenki tudja ugyanis el-
viselni azt a magas szintű fizikai és lelki 
terhelést, amelynek a lánglovagok szinte 
minden nap ki vannak téve. Ez a parancs-
nokság évente átlag 1500 riasztást kap – 

vagyis minden nap több alkalommal kell 
vonulniuk –, és a nap 24 órájában késznek 
kell lenniük az életmentésre, a kár esetek 
felszámolására, a katasztrófák elhárításá-
ra. A jelentkezőket munkalélektani, pszi-
chológiai felmérésekkel tesztelik, komoly 
fizikai erőpróbákon kell helytállniuk; átlag 
40 százalékuk felel meg a szigorú követel-
ményeknek, csak belőlük lehet tűzoltó.

A szolgálatban eltöltött évek alatt dől el, 
ki marad végleg a kötelékben. Ők maguk 
azt mondják, hogy aki öt esztendőt ledol-
gozik tűzoltóként, az már nem megy más 
pályára, mert nagyon meg lehet szeretni ezt 
a kőkemény munkát, ami óriási felelősség-
gel is jár.

Dr. Bene Krisztián tűzoltó őrnagy, tűzol-
tóparancsnok 2017 óta irányítja a Dél-bu-
dai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hi-
vatásos Tűzoltó Parancsnokságát. A VIII. 
kerületben edződött korábban, parancs-
nokhelyettesként, a vonulások száma ott is 
nagyon magas volt. A Budafoki Kataszt-
rófavédelmi Őrs is a XI. kerületi parancs-
nokság alá tartozik, így az újbudai parancs-
noknak 110 főt kell irányítania, 
megszervezni a szolgálatot 
az év minden napján. 
Évenkénti átlagban 
a vonulások harma-

da tűzeset, a feladatok zöme a műszaki 
mentés kategóriájába tartozik.

Persze a tűzoltók akkor sem pihennek, 
amikor épp nincs riasztás. A felszerelések 

ellenőrzése, berendezések tesztelé-
se, szerelése a napi tevékenység 

része, ahogy a gyakorlatozás 
is a laktanya épületében. 

Ottjártunkkor éppen 
egy pincében felcsapó 
tűz oltását gyakorol-
ták az ügyeletesek. 
Egy eltűnt személyt 
is meg kellett keresni-
ük az imitált füst miatt 

rosszul belátható he-
lyiségben, ahonnan ki is 

kellett hozniuk a 80 kilós 
bábut. 

A laktanya udvarán rendsze-
resen gyakorolják a műszaki mentést 

autóroncsokon, hogy feszítő- és vágó-
szerszámokkal a lehető leggyorsabban 
és legbiztonságosabban tudják kiszabadí-
tani a balesetek sérültjeit, és a szerkocsi 
kosara is gyakran a levegőbe emelkedik. 

A Dél-budai Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség az elmúlt esztendőkben két új 

szerkocsival és egy 42 méteres létraszerrel 
gazdagodott – tudtuk meg a parancsnok-
tól. Ez a jelenlegi legmodernebb eszköz, 
amellyel a panelházak legfelső emeleti 
lakásaiból is tudnak menteni, és az oltás-
ban is a tűzoltók segítségére van. A ma-
gyar gyártású gépjárműveket a legújabb 
szakfelszerelésekkel és a leghatékonyabb 
szivattyúkkal szerelték fel, 4000 liter vi-
zet képesek magukkal szállítani. Újbudán 
szükség is van ezekre, hiszen a főváros 
egyik kapuja a kerület, rengeteg autóút, 
autópálya fut be ide, a forgalom jelentős, 
ezért sok a baleset. A Tas vezér utcai pa-
rancsnokság modern eszközei gyakran 
más kerületekben is tudnak segíteni, nem 
csak helyi feladatokat látnak el az újbudai 
tűzoltók.

Bár az itt dolgozókat kemény fából fa-
ragták, és sokat edződtek az évek során, 
egy-egy súlyosabb baleset vagy kataszt-
rófa látványát nekik is nehéz feldolgozni-
uk. A parancsnok úgy látja, nagyon sokat 
támogatják az itt dolgozók egymást a lel-
ki traumák feldolgozásában. Az eseteket 
megbeszélik egymás közt, a tűzoltóságnak 
van pszichológusa is, haza már nagyon ke-
vesen viszik a problémákat.

fókuszfókusz

Kisdi Máté tűzoltó 
százados, a Főváro-
si Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 
szóvivője egy fil-
mforgatás előkészí-
tése miatt érkezett 
épp a helyszínre, de 
szívesen nyilatkozott 
lapunknak is. Egy kol-
légájával közösen ő ad tá-
jékoztatást a 14 fővárosi hiva-
tásos tűzoltó-parancsnokság és a négy 
budapesti katasztrófavédelmi őrs területén 
történt haváriákról, velük szorosan együtt-
működve dolgozik egy videós szolgálat, 

amely rendszeresen for-
gat káreseteknél. Cél-
juk az, hogy felkeltsék 
az emberek figyelmét: 
legyenek óvatosabbak, 
vigyázzanak jobban 
munka, közlekedés 

közben magukra és má-
sokra. Szeretnék, ha min-

denki felelősségteljesebben 
viselkedne veszélyes szituáci-

ókban. 
A szóvivő kiemelte: noha a technikai 

felszereltség, az egyre hatékonyabb men-
tési megoldások, a tűzivíz-hálózat kiépí-
tése lehetővé teszi, hogy korunk tűzoltói 

gyorsan és hatékonyan oltsák el a tüzeket, 
vagy mentsék a sérülteket, maga a munka 
a magyarországi tűzvédelmet megszervező 
Széchenyi Ödön óta változatlan. A 19. szá-
zad második felében már szervezetten dol-
goztak a magyar tűzoltók, védőruházatuk, 
védőcsizmájuk, mászóövük, bontóbaltájuk 
volt. Sok minden változott, ám a lényeg 
ugyanaz maradt. Az emberek életének 
és vagyontárgyainak mentése már hosz-
szú ideje a tűzoltók feladata, és erre joggal 
büszkék a mai utódok.

A fűtési szezon kapcsán Kisdi Máté szó-
vivő az újbudai lakosság figyelmét is fel-
hívta arra, hogy legtöbb tűzeset, baleset 
a rossz állapotú vízmelegítők, kazánok 

miatt keletkezik ezekben a hónapokban. 
Három dologra kell nagyon odafigyelni 
ilyenkor. A fűtőberendezéseket, vízme-
legítőket a hideg idő beállta előtt szakem-
berrel ellenőriztetni kell. A kéményekről 
sokan elfeledkeznek, pedig ezek szintén 
lehetnek a szén-monoxid-mérgezés okozói, 
itt is kiemelt jelentőségű az éves kontroll. 
A gázüzemű készülékeknél pedig arra kell 
nagyon vigyázni, hogy semmi se takarja 
a szellőzőnyílásaikat, friss levegőt kap-
hassanak a hatékony égéshez. Kisdi Máté 
minden háztartásba javasolja szén-mo-
noxid-érzékelő készülék beszerzését, mert 
baj esetén egész családok életét mentheti 
meg a riasztás.

Nagyobb elővigyázatosságra,  
felelősségteljes viselkedésre  
intenek a tűzoltók

D. B. S.

Lánglovagok 
Újbudán

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 évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek 
zöldhulladék-gyűjtő zsákokat. A megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja 
el (november 26-ig), kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények 
mellett. A zsákok 2020. október 26. és november 25. között az Újbuda Prizma 
Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át 
hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között (a készlet erejéig).

ZSÁKOK ÁTVÉTELE: H-CS 9-16 ÓRA, HAMZSABÉGI ÚT 60. INFORMÁCIÓ: +36 1  372 76 98

Helyszínek:

Dr. Bene Krisztián

Kisdi Máté
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A pályázat zárt, címet és feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatalának Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán  

(1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobában). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a 1309/11, 1966/4 vagy 2942/14 hrsz.-ú ingatlanra”. 

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS AZ INGATLANOKRÓL  
A 06/1/381-1309-ES TELEFONSZÁMON KAPHATÓ.

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

(bánatpénz) Kikiáltási ár 

Spanyolréti út 1309/11 1000 43/2018.(XII.4.)XI.ÖK. Lke-2-XI-01 1 000 000 Ft 43 000 000 Ft + 27% áfa

Rodostó utca–  
Rétköz utca sarok 1966/4 704 8/2017.(III.28.)XI.ÖK. Lk-2-XI-L-04 1 000 000 Ft 79 552 000 Ft + 27% áfa

Csorbai út 14. 2942/14 601 16/2018.(VI.6.)XI.ÖK.  Lk-1-XI-11 1 000 000 Ft 93 000 000 Ft + 27% áfa

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanjait:

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. november 3.  
(kedd) 10 óra

60+aktuális

Jankó István:  
Az ígéret szép szó…

Lassan egy éve, hogy hangzatos kampányígé-
retekkel nyerte meg az önkormányzati válasz-
tást a DK vezette balliberális koalíció. Ígértek 
sok fát, tisztaságot, zöldet. Aztán mit láthat-

nak Újbuda lakói? 
Szemét szemét 

hátán, elha-
nyagolt, sze-
metes par-
kok, utcák, 
közösségi 
terek. Eny-
nyi hajlék-
talan még 

sosem volt, 
akik nyilvá-

nos vécének 
használják a par-

kokat. Nem egy vi-
deó kering erről a közössé-

gi oldalakon. Az nem megoldás, hogy hagyjuk 
őket az utcán, majd lesz valami. Hol vannak 
a megígért nyilvános WC-k, hol vannak a ta-
karító brigádok – csak akkor jelennek meg, 
amikor már telefonok százait kapja a hivatal.  

Szeretném, ha a közterületeink rendezettek, 
virágosak és tiszták lennének, ahogy az el-
várható egy világvárostól. Ehhez persze kell 
az is, hogy az itt élők is betartsák, betartas-
sák a közösségi élet írott és íratlan szabályait. 
A legfontosabb, hogy már kora gyermekkor-
ban elkezdődjön az erre való nevelés. Újbu-
dán az óvodákban ez több éve elkezdődött, 
és folytatódik a bölcsődékben. Már csak a fel-
nőtteket kell rávenni arra, hogy óvják a kör-
nyezetüket, vigyázzanak közös értékeinkre. 
No meg az újbudai városvezetést, hogy azzal 
foglalkozzon, amivel megbízták a választók.

Tóth Márton:  Megújul 
a járda és a fasor a Ménesi úton

Tisztelt Újbudaiak!
A jelen nehéz gazdasági 
helyzetben nem a nagy 
ígéreteknek, hanem 
a hétköznapi tettek-
nek és a szolidaritás-
nak van itt az ideje. 
Mint bizonyára tud-
ják, az önkormány-
zat jelentős forrásel-
vonást volt kénytelen 
elszenvedni, ugyanak-
kor semmit nem kíván 
feladni a kerület fejlesztésé-
nek céljából.

Természetesen továbbra is önökkel egyeztetve a he-
lyi gondok megoldására fókuszálunk. Kerületünkben 
a jelentős átmenő forgalom, illetve Újbuda túlépítettsége 
miatt az egyik legégetőbb problémává az illegális hulla-
déklerakás vált. 

Ennek egyik gócpontja a Hamzsabégi úti szelektív 
hulladékgyűjtő sziget, ahol a legnagyobb mennyiség-
ben keletkezik kerületünkben illegális hulladék. Ennek 
megoldására az Újbuda Prizma Kft. munkatársai – ké-
résemre – kifejezetten jelentős figyelmet fordítanak erre 
a területre, illetve közterületi kamera elhelyezésére is 
sor került a szemetelés megállítása érdekében.

A Gellért-hegy és környéke kerületünk egyik ékköve, 
de sajnos az elmúlt időszakban nem fordítottak kellő fi-
gyelmet az itteni járdák, közterületek felújítására. A kö-
zeljövőben megújul a Ménesi út egy jelentős járdaszaka-
sza az Otthon utca és a Bakator utca között. A Ménesi úti 
fasor rossz állapotú fái helyett rövidesen új csemetéket 
ültetünk, ami a környék rehabilitációjának fontos eleme.

A vírushelyzetre tekintettel minden újbudainak jó 
egészséget kívánok. 

Ha bármire szüksége van a hétköznapi ellátásban, ké-
rem, keressen az alábbi számon: 06/70/413-2314.

A KÉpvIsELŐ szErINT... programajánló
Ajánló az Újbuda 60+  
közel 300 havi programjából

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

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

ÚjBuDAI ÖNKÉNTES KoorDINáCIóS  
ÉS MóDSZErTANI KÖZPoNT

Ügyfélfogadási idő:  
minden hétköznap  

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

Újbudai Szenior ProgramközPont
Nyitvatartási idő:  

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

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Központi telefonszám:  
(06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00) 

Önkéntes segítségvonal:  
381-1361 (H–P: 9.00–13.00)

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu  
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu

Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program

facebook-oldalunk: Újbuda 60+ Program 
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

kövessen minket a Facebookon is!

Caring         City a gondoskodó város

Erhardt Attila: szükség van egy hídra 
Csepel és Újbuda között, de nem így

A Budapesti Fejlesztési Központ Zrt. (BFK) a https://ujdunahid.hu/ web-
oldalon grandiózus látványtervekkel mutatta be a tervezett új, korábban 
Galvaninak nevezett híd terveit. 

A BFK közlése szerint városi hidat terveznek építeni, de az általuk a hí-
don várt forgalom nagysága megegyezik az M0-ás legforgalmasabb sza-
kaszáéval. Az Andor utca forgalma napi 9000, a Szerémi út déli szakaszáé 
pedig napi 9500 autóval növekedne, anélkül hogy az Andor utcával kapcso-
latban bármiféle vizsgálatot, módosítást végeznének, hiszen a BFK a ter-

vezés határaként a Fehérvári utat jelölte meg. E két ha-
talmas autómennyiség a Szerémi út és a Galvani 

utca kereszteződésében, jelzőlámpás csomó-
pontban futna össze.

Véleményem szerint az Andor utca nem 
képes ezt a megnövekedett forgalmat el-
vezetni. 

Miközben a pesti oldalon különböző 
tervek készülnek az út részleges felszín 
alá vitelére, a budai oldalon semmi ha-
sonló sincs, még a potenciális elképzelé-

sek között sem. A tervek szerint a Galva-
ni út déli oldalán található ősfás terület is 

áldozata lesz az építkezésnek, hiszen az ott 
található épületeket lebontják, a fákat pedig ki-

vágják. Ezek a fák nekünk pont olyan értékesek, 
mint Pesten, a Határ út mellett lakóknak a kiserdő!

Mint a tervezett hídfő közelében élők képviselője az alábbi feltétele-
ket fogom képviselni a BFK-val folytatott tárgyalásokon: 
• az Andor utca forgalmát nem növelni, hanem csökkenteni szükséges;
• elvárjuk, hogy ez a forgalmat a felszín alatt vezessék el a sűrűn lakott 

övezetekben;
• a híd budai levezető útjának tervezési határa nem lehet a Fehérvári út, 

a teljes M1–M7-ig tartó útszakaszt vizsgálni kell;
• a Galvani út melletti telken lévő fákat meg kell védeni a kivágástól;
• a tehergépjármű-forgalmat teljesen ki kell tiltani az Andor utcából;
• a Galvani híd legyen valódi városi híd, nem lehet célja az agglomeráci-

óból érkező forgalom bevonzása, hanem a Duna két oldalán lakók helyi 
közlekedési igényeit kell szolgálnia.

November 10. 14.00 
A sas-hegy táj- és kultúrtörténete 
Előadás Kremnicsán Jánossal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
munkatársával.
A részvételhez csatlakozzon Facebookon a DINPI előadások 
(Újbuda 60+ Program) csoporthoz,  teljes neve és 60+ kedvez-
ménykártya száma megadásával.
 
Minden nap  
Táplálkozási tanácsadás
A 60plusz@ujbuda.hu e-mail címre írhatja meg kérdéseit 
szakemberünknek.

November 9. 13.00–14.00 
Gyógytorna-tanácsadás 
videobeszélgetés
Részvételi szándékát a 60plusz@ujbuda.hu e-mail cí-
men tudja jelezni előzetesen teljes neve és 60+ 
kedvezménykártya száma megadásával. 

Minden hétfőn 14.00 
Origami 
A Facebookon csatlakozzon 
az Origami (Újbuda 60+ Prog-
ram) csoporthoz teljes neve 
és 60+ kedvezménykártya száma meg-
adásával.

Minden szerdán 12.30–13.15 
Do-in (japán jóga)
A Facebookon csatlakozzon a Do-in – japán 
jóga (Újbuda 60+ Program) csoporthoz teljes 
neve és 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

Minden csütörtökön 17.00 
szenior örömtánc
A Facebookon csatlakozzon a Szenior Örömtánc (Újbuda 60+ 
Program) csoporthoz teljes neve és 60+ kedvezménykártya 
száma megadásával.

Állatkerti séta
Újabb csoportot indítunk a nagy érdeklődésre való te-

kintettel.
Időpont: november 18. (szerda)

9.30 Találkozó a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert főbejárati kapuja előtt, 12 órá-
ig vezetett séta pihenőkkel, 12 órától 

szabad program. A részvétel 60+ 
kedvezménykártyával ingye-
nes, de előzetes jelentkezés-
hez kötött.
Jelentkezés: november 11-étől 

az Újbudai Önkéntes Koor-
dinációs és Módszertani Köz-

pontban (Kérő utca 3.) a 372-4636-os 
telefonszámon, hétköznap 9–14 óra között.

A teljes programkínálatról a www.
idosbarat.ujbuda.hu honlapon 
az aktuális havi programlistában, 
illetve minden hétköznap 9–14 
óráig a 372-4636-os telefonszámon 
érdeklődhet. A programokon való 
részvétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya vagy annak fo-
lyamatban lévő igénylése!

Október 30. 18.00–19.00 
A Skicc csoport  
kiállításának meg-
nyitója
Helyszín: Kelenvölgyi 
Közösségi Ház (Kard-
hegy u. 2.); információ: 
424-5363
 
Október 31. 12.00–13.00
60+ Médiaműhely 
A 60+ Médiaműhely rá-
diósainak magazinműso-
ra a Civil Rádióban; is-
métlés – internetes rádió:  
www.civilradio.net; informá-
ció: Újbuda 60+ Médiaműhely 
(Kéri Juli), 06/30/453-8755 

Október 31. 19.00–20.30
Mozart: A varázsfuvola 
Az opera keresztmetszete a Tanod’Art Zenés Színhá-
zi Műhely előadásában. Előzetes regisztráció aján-
lott, jegyvásárlás csak az előadás előtt lehetséges.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes 
u. 45–47.); belépő: 1000 Ft; információ: hétköznap 
10–18 óráig a 204-6788-as telefonszámon

November 2. 
Városismereti séta 
Kirándulás a libanoni cédrushoz és a Napraforgó ut-
cai kísérleti lakótelep megtekintése. 
Találkozás: 9 órakor a Széll Kálmán téren, az óránál. 
Túracipő ajánlott. A program kb. 13 óráig tart. A sé-
tát vezeti Domoszlai Erzsébet önkéntes, domoszlai.
erzsebet@gmail.com

November 5. 
Természetjárás 
Séta a Naphegyről a Tabánba. Táv: 4 km. Találkozó: 
9 órakor a Szent Gellért téri  metrókijáratnál, a szo-
bornál; ingyenes; Hattyár Zsuzsa (Caola) 06/30/352-
2694

Őszi online számítógépes  
és nyelvi tanfolyamok

zoomon történő, ingyenes online 
tanfolyamokat hirdetünk
Jelentkezés: november 2–6. között a 60plusz@ujbuda.hu 
e-mail címen teljes név, tanfolyam neve és szintje, telefon-
szám és 60+ kedvezménykártya száma megadásával.

A részvétel előfeltétele az alapvető számítógépes ismeret 
és a Zoom felület használata. A Zoom ismeretének elmélyíté-
séhez oktatóanyagot küldünk a jelentkezőknek.

Minden tanfolyami alkalom két tanórás (1 óra = 45 perc), to-
vábbi információk: idosbarat.ujbuda.hu, valamint a 60+ prog-
ram Facebook-oldalán

25 órás online némettanfolyamok 
Oktató: Szabóné Szűcs Andrea
Kezdő: kedd 15.00–16.30, első alkalom november 10.
Haladó: csütörtök 15.00–16.30, első alkalom november 19.
Online szóbeli szintfelmérő (írásbeli nincs): november 11. 
14.00–16.00

25 órás online angoltanfolyam 
Oktató: Kováts Adrienne
Kezdő: csütörtök 8.30–10.00, első alkalom november 12.
Haladó: szerda 10.30–12.00, első alkalom november 18.
Online szintfelmérő: írásbeli november 2–6., szóbeli novem-
ber 11. 10.30-tól

számítógépes tanfolyamok:
Mappaműveletek (12 tanórás): másolás/kivágás/beillesz-
tés, fényképek másolása gépre, mentés/letöltés. 
Oktató: Simon Izabella Ildikó
Időpont: péntek 15.00–16.30, első alkalom november 13.

Office programok (16 tanórás): Word, Excel, PowerPoint
1. csoport (heti két alkalom)
Oktató: Gáspár Klaudia 
Időpont: hétfő 9.00–10.30; csütörtök 15.30–17.00, első alka-
lom november 9.
2. csoport 
Oktató: Simon Izabella Ildikó
Időpont: hétfő 10.00–11.30, első alkalom november 9.

Google-szolgáltatások (13 tanórás):  
YouTube, Drive, Térkép, Kereső
1. csoport • Oktató: Szemes Bernadett • Időpont: kedd és csü-
törtök 14.00–15.30, első alkalom november 10.

2. csoport • Oktató: Gáspár Klaudia • Időpont: kedd 15.30–
17.00, első alkalom november 10.

3. csoport • Oktató: Simon Izabella Ildikó • Időpont: csütörtök 
10.00–11.30, első alkalom november 12.

Interneten zajló 
programjaink

KERETEK ÁTVÉTELE: HUNYADI JÁNOS ÚT 14. INFORMÁCIÓ: +36 1  372 76 98

KOMPOSZT AKCIÓ!
Az őszi nagytakarítás keretében a zöldhulladék környezetbarát  
felhasználási módját, a komposztálást is szeretnénk tovább 
népszerűsíteni a lakosság körében, ezért Újbuda térítésmente-
sen biztosítja a lakosságnak (XI. kerületi lakcímkártya  
bemuta tása szükséges) a 90x90x90 centiméteres, fából készült  
komposztálókereteket, amelyekből minden társasház és  
családi ház 1–1 darabot igényelhet (a készlet erejéig).

KERETEK ÁTVÉTELE:  
OKTÓBER 30. ÉS DECEMBER 4.  
KÖZÖTT MINDEN PÉNTEKEN  
10-14 ÓRA KÖZÖTT.
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pártok eseményei

apróhirdetés

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/
demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 06/21/300-1000. Az iro-
da címe: 1118 Bp., Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 
16–19 óráig várja az érdeklődőket.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki úti irodánk a megszokott rend szerint, hétköznapo-
kon 14–18 óra között várja az újbudai lakosokat. Hétfő dél-
utánonként 17–18 óra között - előzetes egyeztetés alapján -, 
Rozgonyi György ingatlan adás-vételi tanácsadással várja 
az érdeklődőket (időpontfoglalás: +36/70/454-5163). Cím: 
1111 Bp., Budafoki út 9–11., tel.: +36/1/209-3439. E-mail: 
ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, face-
book.com/simicskoistvan, 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.szil-
via@jobbik.hu érhető el. Alapszervezetünk e-mail címe 
nem változott, továbbra is az ujbuda@jobbik.hu címre várjuk 
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbu-
da Facebook-oldalon!

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

lehetmas.hu, blog: delbudamaskepp.blog.hu. Ha szerinted 
is sürgősen cselekedni kell a klímavészhelyzet miatt, és te is 
olyan világot szeretnél, ahol a profit nem előzi az embert, gye-
re 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 Ist-
ván Szabadegyetemen a Trianon-emlékév alkalmából kiállí-
tást nyit meg és előadást tart Popély Gyula történész, az MTA 
doktora november 12-én (csüt.) 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 önkormányza-
ti képviselője: Novák Előd (06/30/358-2723, novak.elod@
mihazank.hu). Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehe-
tőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelent-
kezes oldalon, helyi hírek: facebook.com/mihazankujbuda

 � A XI. KERÜLETI MOMENTUM PROGRAMJAI
Kövesd munkánkat, akcióinkat Újbudán (https://www. 
facebook.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Mo-
mentumhoz  https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon és légy 
részese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

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

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

impresszum

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester. Bejelentkezés 
Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon. Online 
fogadóóra: 2020. november 4-én, 9 órától, Újbuda Facebook-oldalán

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,  
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu. Online fogadóóra:  
2020. október 28-án, 16 órától, Újbuda Facebook-oldalán

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
KERESEK emeleti téglalakást 
a kerületben 22 M Ft-ig, készpénzes 
magánszemélyként. 06/30/605-
5079.

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

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

 � Víz, gáz, villany, 
fűtés
FIGE Z. reg. Gázos, víz-fűtés: 
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József villanyszerelő mester. 
ELMŰ-ügyintézés! 246-9021, 
06/20/934-4664.
VILLANYSZERELÉS 
kivitelezés, javítás garanciával, kis 
munkák is! Telefon: 06/30/9515-
844.

 � 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.
LAKÁSTAKARíTÁSHOZ 
leinformálhatót keresek: 06/20/989-
7120.
ÁCS-, tetőfedő-, bádogosmester 
vállalja új és régi tetők készítését, 
javítását cserép/cseréplemezből. 
Kocsibeállót, teraszt is. Kiszállás 
ingyenes: 06/30/518-0206.
VíRUSíRTÁS, levegőfertőtlenítés 
ózonnal lakásban, autóban stb. 
06/30/258-5434.

MŰANYAGABLAK-CSERE 
és faablak-felújítás megrendelhető: 
06/70/560-3857.

 �Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 
06/30/206-4801.

 � 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 
IDŐSGONDOZÁST vállalok 
otthonában 24 órában: 06/20/224-
9590.

EGYEDÜLÁLLÓ nyugdíjasnak 
szívesen segítek bevásárolni, 
takarítani, sütni is finoman 
tudok, vidám fiatalos, autóval 
rendelkező anyuka személyében. 
T.: 06/20/273-4870.

 � Könyvek
STUDIO ANTIKVÁRIUM 
díjmentes kiszállással és azonnali 
elszállítással, készpénzért 
vásárol régi és új könyveket, 
teljes könyvtárakat, térképeket, 
metszeteket, kéziratokat, képes 
levelezőlapokat, festményeket, 
porcelánokat, egyéb régiségeket, 
teljes hagyatékot. Tel.: 06/1/312-
6294; 06/30/941-2484.
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.
TAKARÍTÓGÉP és 300-as 
fagyasztóláda eladó: 06/20/989-
7120.
KERESEK HASZNÁLT Zepter-
Bioptron lámpát, színterápiát, 
légterápiát és Ceragem-ágyat 
készpénzért! Érdeklődni: 
06/20/529-9861.

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

I990–I994

polgármester: szEGEDI FErENC

polgármester: BÁNHEGYI EMIL
Megválasztásunk után az első 
testületi ülésen azzal kel-
lett szembenéznünk, hogy 
egyik megválasztott kép-
viselőnknek sincs önkor-
mányzati tapasztalata. 
Ezt természetesen ma-
gamról is elmondhattam, 
miközben négy orvosi 
állást adtam fel a kerü-
let irányításáért. Az akkori 
belügyminiszter közölte, hogy 
polgármesteri iskola nincs, ezért 
minden polgármesternek magának kell 
kialakítania kerülete arculatát. Nekem sze-
rencsém volt, mivel az orvosokkal és bete-
gekkel eltöltött éveim sok mindenre megta-
nítottak. Ám annak ellenére, hogy orvosként 
a segítés és a jó szándék vezérelt, amikor 
polgármesteri éveimben sokan felajánlották 
segítségüket, azzal kellett szembesülnöm, 
hogy a végső szó kimondása és a felelősség 
rám hárult. Az viszont jó érzéssel töltött el, 
hogy régi, illetve néha igen friss ismerőse-
imnek is tudtam aktuális problémáik meg-
oldásában segédkezni. Lehetséges, hogy 
abban az időben úgy tűnt, irigylésre méltó 
pozícióban vagyok, mégis úgy gondolom, 
mindannyian egyenlők vagyunk: „primus 
inter pares” – első az egyenlők közt –, dön-
téseimben ez az elv vezérelt.

Az első önkormányzati választást 
követően nagyon szerencsés hely-

zetben voltunk abból a szem-
pontból, hogy az apparátus 
igen felkészült volt, a kerü-
let ügyeit addig is rendkívül 
nagy odaadással és szakérte-
lemmel intézték. Az appará-
tus élére megválasztott jegy-

zőnk magas szintű képzettsége 
és humánus hozzáállása is hoz-

zájárult ahhoz, hogy az ügyintézés 
hatékonyan működött.

A polgármesternek a sok gátló körülmény 
ellenére is hibátlanul kell dolgoznia, ami 
mind a magam részéről, mind a közvélemény 
részéről is elvárás volt. Ezért a legnagyobb el-
ismerés számomra ezekből az esztendőkből, 
hogy mandátumom végeztével az addig nem 
minden esetben együttműködő, más-más pár-
tokat képviselő frakcióvezetők egyenként be-
jöttek hozzám mint távozó polgármesterhez. 
Elmondták, hogy nálam alkalmasabb nem lett 
volna erre a pozícióra, valamint utólag is el-
nézést kértek a néha-néha előforduló „méltat-
lan csatározásokért”. Számomra ez igen nagy 
öröm volt. Válaszként mindannyiuknak csu-
pán annyit feleltem, hogy az elmúlt négy év-
ben az elsődleges, amit szem előtt tartottam, 
az a becsület és a tisztesség volt mind anyagi, 
mind erkölcsi értelemben.

1994-ben még valódi volt az a de-
mokrácia, amit Antall József kor-
mánya – az akkori ellenzékkel 
megegyezve – megalapozott. 
Akkor még működött az eu-
rópai kereszténydemokrácia 
egyik legfontosabb alapel-
ve, a szubszidiaritás. Akkor 
még minden fontos hatáskört 
az önkormányzatok birtokol-
tak. Akkor még nem ellenség 
volt az ellenzék. Így került sor arra 
– mivel nem volt többsége a konzervatív 
képviselőknek –, hogy az MSZP adta az egyik 
alpolgármestert. Ma is hálás lehetek Bánsági 
György alpolgármesternek, hogy négy eszten-
dőn át segítette munkámat, csakúgy mint Tóth 
László az MDF nevében.

Akkor még két ilyen minőségi társsal meg le-
hetett oldani azt a hatalmas feladatot, amelyet 
ránk rótt az önkormányzati törvény. Egészség-
ügy, oktatás, szociális ügyek, építésügy, hatósá-
gi ügyek serege, kulturális intézmények és nem 
utolsósorban a költségvetés gondozása. Ez volt 
a működéssel kapcsolatos kihívás.

Ma már ezen feladatok csak töredéke illeti 
meg az önkormányzatokat, az orbáni szándékok 
és törvényi intézkedések következtében. Hol 
van ma már az európai kereszténydemokrácia 
egyik legfontosabb alapelve, a szubszidiaritás!?

A hivatal működése nem volt ha-
tékony, osztályokra tagoltan sok 

vezetővel kellett bíbelődni, 
a jegyző sem biztosított loja-
litásáról. Megváltunk az örö-
költ jegyzőtől, pályázat útján 
új vezető került a hivatal 
élére, öt irodát hoztunk létre, 
vezetőit pályázat útján válasz-

tottuk ki. Büszke vagyok rá!
Fontosnak tartottam, hogy hi-

teles információkat szerezzek az in-
tézményekben folyó munkáról és az ott 

felmerülő problémákról. Ebben volt segítségem-
re feleségem, Bereczky Olga, aki kabinetfőnököm 
kíséretével eljárt ezekben az ügyekben, és engem 
tájékoztatott, ha valamit tennem kellett, tudtam 
intézkedni. Ezúton is köszönöm.

Fontosnak tartom, hogy megalkottuk a kerü-
let jelképét, a címert. Igaz, hogy próbálkoztak 
megváltoztatásával, de maradandónak bizo-
nyult. Legyen hosszú életű!

Szívesen emlékezem a Páneurópai Feszti-
válokra, úgy gondolom, a kerület lakosai sze-
rették ezeket. Az 1994–1998-as éveket életem 
legszebb, legtartalmasabb időszakának tartom, 
csak ne kellett volna építész hivatásom feladni; 
de ezt vállalni kellett, csakúgy mint a két cik-
lust fővárosi képviselőként, mert úgy véltem, 
ezzel hozzájárulhatok a rendszerváltoztatáshoz.

I994–I998

Alpolgármesterek

Képviselők

Balázs Gyula
Bató András
Dr. Bátorfi Attila
Dr. Bitó András
Bittsánszky Géza
Bojta László
Borsos Szabó Melinda
dr. Bőhm András
Büki István
Czunyi László
Dégi András
Dr. Fazakas Sándorné
Farkas Ferenc
Fábián Tamás
Dr. Fenyvessy Zoltán
Ferenczi Sándor

Fodor Vince
Dr. Gajzágó Éva
Galántai józsef
Gehér józsef
Hajtman olaf
Dr. Hallama Marius
Hoffmann Tamás
Dr. Huszti Zsuzsa
janó Albert
Kis józsef
Korill Ferenc
Weöres Tiborné
Kovács Ferenc
Menyhárt Béla
Messel Gáspár
Dr. Mestyanek Ödön

Molnár László
rácz józsef
Dr. Soós Gábor
Szabó Endréné
Szabó István
Szabó Vilmos
Szakál Krisztina
dr. Szesztai Attiláné
Szőke László
Tajthy Péter
Tajti Ferenc
Tóth Katalin
Vereckei jános
Vető Zsuzsa
Vogel Zsolt

Dr. Bajnok István 
Balás Piri László
Balázs Gyula
Bató András
Dr. Bácskay Antal
Dr. Bátorfi Attila
Béres István 
Bojta László
Budai Miklós
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Farkas Ferenc
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Dr. Kéri Katalin
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Gehér józsef
Dr. Grigássy László
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Kis józsef
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Kovács Ferenc
Lakos Imre
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Messel Gáspár

Dr. Perjés Gábor 
András
Péterfiné László 
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rónai Gábor
Szakál Krisztina
Szesztay András
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Dr. Juhos Katalin 
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Kiss Mária 
Lakos Imre 
Krasznai Endre 

Dr. Tóth László 
Bánsági György 

Alpolgármesterek

KÖvETKEzŐ szÁMUNKBAN: 

1990 őszén tartották az első szabad, demokratikus 
önkormányzati választásokat a XI. kerületben is. 
Az önkormányzatiság 30. évfordulóján kétrészes  
összeállításunkkal azoknak a politikusoknak,  
szakembereknek, kerületi polgároknak szeretnénk 
pártállástól függetlenül köszönetet mondani,  
akik polgármesterként, alpolgármesterként  
és képviselőként dolgoztak kerületünkért, Újbudáért.

I998–2020

Képviselők

Újbudai mérföldkő: 
1995-ben átadták 

a Lágymányosi hidat

Antall józsef leadja 
szavazatát az első 

szabad önkormányzati 
választásokon

JUHOs LÁszLóMOLNÁr

ÉvEs  
Az ÖNKOrMÁNYzATIsÁG

HOFFMANN
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keresztrejtvény

közös kult

Erdélyi Timea a Karinthy Színház 
Maga lesz a férjem című előa-
dásnak egyik főszereplője. 
2020 őt is számos nehézség elé 
állította, de mint meséli, ennek 
ellenére sok mindenért hálával 
tartozik sorsának. Rendkívüli 
helyzetekkel, mozgalmas 
eseményekkel tarkított nagy 
kihívás ez az év számára is.

 � Többszörösen nehezen indult az esz-
tendő önnek, hiszen a koronavírusjár-
vány miatti problémák mellett egy műté-
ten is át kellett esnie tavasszal. Hogyan 
éli meg az élet idei gondjait? 

Rengeteg minden történt velem ebben a ne-
héz, de eseménydús évben. Megbetegedtem 
és meggyógyultam, elköltöztem és új ott-
honra találtam, örökbe fogadtam egy álla-
tot, elvesztettem a munkáimat, aztán vissza 
is kaptam őket. Már önmagában az is elég 
nagy kihívás, hogy ezt a sok mindent az em-
ber feldolgozza, nem? A tavaszi kényszerű 
leállás után július közepe óta játszom újra. 
Nagy öröm volt elfogadni ezt a szerepet is 
a Maga lesz a férjem című darabban. Boldo-
gan kezdtem bele egy új próbafolyamatba.

 � 2020 mindenkinek nagy kihívás. Van-
nak túlélési stratégiái? Mire fókuszál a 
bajok helyett? Mivel nyugtatja meg ma-
gát?

Épp a napokban egyeztünk meg az egyik 
barátommal abban, hogy elindítjuk az „el-
űzöm magamtól a rossz gondolatokat” kihí-
vást. Az utóbbi időben már olyan sokat pa-
naszkodtunk, hogy elegünk lett az egészből. 
Egy hétig megpróbáljuk kibírni, hogy nem 
adunk teret a saját rossz gondolatainknak, 
és főleg nem panaszkodunk, elhessegetünk 
minden negatív gondolatot. Szombaton 
kezdtük, ma még csak hétfő van. Nem lesz 
könnyű kibírni a következő szombatig…

 � Tudatosan próbálja befolyásolni az éle-
tét is, akár a gondolatait?

Igyekszem egészségesen élni. Megváloga-
tom, mit eszem, rendszeresen sportolok, 
meditálok sokat. Szeretek a belső világom-
ban lenni.

 � A Maga lesz a férjemben a kissé szél-
lelbélelt Margit szerepét játssza. Vannak 
közös pontok a karakterben és önben?

Minden próbafolyamatom első szakasza, 
hogy megpróbálom megtalálni, miben tu-
dok egyezni a szereppel. Minél kevesebb 
ilyen pont van, annál nehezebben rakom 
össze. De végül is, nem szeretnem kell 
a karakteremet, hanem megérteni. Szeren-
csére Margit karakterével több találkozási 
pontom is van. Bár én alapvetően nyugodt, 
megfontolt ember vagyok, azért van ben-
nem kellő szeleburdiság, játékosság, olyan 
vonások, amelyek ezt a karaktert is megha-
tározzák. Életigenlés, szeretet. Ezeket kell 
felerősíteni.

 �Ha önmagát kellene eljátszania, a saját 
karakterét honnan közelítené meg?

Nagy bennem a szeretet és az empátia, 
ezzel együtt rapszodikus a lelkivilágom. 

Simán megtörténik velem, hogy kirobba-
nó jókedvem van, aztán senki nem érti, öt 
és fél perc múlva mitől gondolom azt, hogy 
katasztrofális és kilátástalan az élet. Széles 
érzelmi amplitúdón tudom élni a minden-
napokat.

 �Most hol tart? Jókedvű vagy kilátásta-
lan a hangulata?

Egyáltalán nem mondhatom, minden rend-
ben van az életemben. De szelíd türelemmel 
viselem az engem érintő dolgokat. Nemcsak 
kifejezetten arra gondolok, ami közvetle-
nül engem érint, hanem ami a világot illeti, 
amelyben élek. Megpróbálok tudatosan arra 
figyelni, ami hálával tölt el. Ha végiggon-
dolom, mi mindenért lehetek hálás, akkor 
ráébredek, hogy ez tulajdonképpen elég 
hosszú lista. Mire a végére érek, egészen jó-
kedvem lesz.

 � Gyerekkora óta erre a pályára vágyik?

Gyerekkorom óta tudtam, ezzel akarok fog-
lalkozni, nem volt kérdés sohasem, hogy 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
akarok tanulni. Amikor kamaszként a Ba-
rátok közt című napi sorozatban elkezdtem 
forgatni, anyukám csak arra kért, sose fe-
lejtsem el, mi volt az eredeti terv, és én egy 
pillanatra sem felejtettem el ezt soha. A Ba-
rátok közt csupán egy kis kitérő volt, ami vi-
szont később megnehezítette az életem. Még 
a mai napig is úgy érzem, csomó feladattól 
elestem, és sok, számomra fontos színházi 
szakember másképp vélekedne rólam, ha 
tizenhat éves pattanásos tinilányként nem 
csináltam volna ezt a szériát. Mert bár azt 
mondják, nincsenek előítéletek a szakmában 
– vannak. Ez nekem annyira fáj, hogy ennek 
feldolgozása lehet, hogy az egész létemet ki 
fogja tenni. De igyekszem ezt is szelíden 
elfogadni, nyilván ez a sorsom. Ám ezzel 
együtt sem lehetek hálátlan, hiszen most is 
remek munkáim vannak. Nyáron forgattam 
A mi kis falunkban újra, ez már a negye-
dik évadom ezzel a stábbal, és nemrég egy 
másik sorozatban is elkezdtem a munkát. 
Próbálok a jó dolgokra koncentrálni, és re-
mélem is, hogy még tartogat számomra jó 
dolgokat 2020. Kicsit kezdek attól tartani 
például, hogy idén a karácsonyfánál a három 
macskám és a kutyám lesz csupán a társasá-
gom. Igazán jó lenne megtalálni a társamat, 
de erre sem vagyok nagyon ráfeszülve. Nem 
akarok kompromisszumokat kötni.

Nóti Károlyt utoljára a Nyitott ablak című zenés komédiájával zárta szívé-
be a Karinthy Színház közönsége. Most a Maga lesz a férjem című vígjáté-
ka várja a nézőket. Az 1937-ben filmen is bemutatott nagy sikerű történet-

ből kiderül, igaz-e a következő állítás: a szerelem az egyik olyan dolog a világon, 
amiért az ember szinte bármire képes, néha még afféle őrült tettekre, kisebb-na-
gyobb füllentésekre is, amelyek aztán elképesztően vicces helyzetekbe tudják 
hozni a szereplőket. Márkus Alfréd – Nóti Károly – Nádasi László – Nemlaha 
György: Maga lesz a férjem című zenés vígjátékát Szabó P. Szilveszter rendezé-
sében láthatja a közönség a Karinthy Színházban. 

A Barátok közt 
csak egy kitérő volt, 
ami viszont később 
megnehezítette  
az életem

Ratkó József: Az utolsó versekből c. költeményéből idé-
zünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (S, S). 14. Dirigál. 15. Er-
dőt, mezőt járó puskás ember. 16. Helyeslés. 17. Növényi ka-
paszkodó. 19. Itt van, fogd! 20. Egyesületi egyed. 21. Berlini 
tanács! 22. Hajórész. 24. Pénzkiadó automata, angol betűszó-
val. 25. Áldás, feddés jelzője lehet. 27. Magtalan. 30. Klasz-

szikus diftongus. 31. Hidrogén és oxigén vegyjele. 32. Kántor 
Zsolt. 34. Szlovák helyeslés. 35. Mozgókép. 37. Virslihez adják 
a londoni pubban! 39. Osztrák költő (Rainer Maria). 40. Nos 
betűi keverve. 42. USA-tagállam. 44. Odaütő páratlan betűi. 
45. Ettől az időtől fogva. 47. Tálibok. 50. Alárendelő mondat 
kötőszava. 51. Kettőzve: Rin-…-…, kutyasztár. 52. Antimon 
és kálium vegyjele. 53. Kovács Dénes. 54. Stroncium vegy-
jele. 55. Hangyasavat termelő növény. 58. Ázsiai ország. 60. 
Az angol ábécé utolsó betűje. 62. Idegen állatkert. 63. Tenisz-

ben: a labda az alap- vagy oldalvonalon túl ér földet. 65. Urán, 
vanádium és kén vegyjele. 66. Erdei objektum. 68. A főváros 
része. 70. Cári parancs. 71. Heves megyei bányászfalu lakója. 
73. Házbeli és ház körüli munkára szegődött leány.

Függőleges: 1. Webber-musical. 2. Zenében: kötötten adan-
dó elő. 3. A szarvasmarha része. 4. ÜÉN. 5. A természetes 
logaritmus jele. 6. Művészettörténész (Károly). 7. Nobel-dí-

jas ír költő (William 
Butler). 8. Felcsút része! 
9. Szív páros betűi. 10. 
Nagynéni, német erede-
tű szóval. 11. Palindrom 
férfinév. 12. Orosz női 
név. 13. Kicsi bútordarab. 
18. Szász-Anhalt tarto-
mányban található német 
kisváros. 21. A papír-
mennyiség mértékegysé-
ge. 23. Román terepjáró. 
26. Kettőzve: Heyerdahl 
könyve. 28. Kézben fog-
ná. 29. Delfinszelet! 31. 
Az idézet második része 
(A, E, A). 33. Mi?, oro-
szul. 36. Rövid női név. 
37. Kossuth- és Jászai-dí-
jas színésznő (Marian-
na). 38. Afrikai patás. 
39. Nyúl a New York-i 
állatkertben! 41. Őszin-
te vonzódás. 43. Nagy 
Konstantin szülőhelye. 
46. Trícium és techné-
cium vegyjele. 48. Kán 
betűi keverve. 49. A mel-
lette állónak mond. 51. 
Kínai út. 53. Remek. 56. 
Hajszín. 57. Gyerünk! 
59. Velencei aranypénz 
a latin herceg szóból. 61. 
Tolna megyei község. 64. 
Ritka igekötő. 67. Ter-
melőszövetkezet, röv. 

69. Leshely belseje! 70. Kuglidarab! 72. Iljusin felségjele. 74. 
Szolmizációs hang.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 31. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 18. SZÁM REJT-
VÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: A szántásokról ól meleg párák 
csordája tévelyeg. Nyertese: Labádi Gábor, 1118 Budapest, 
Beregszász út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztő-
ségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Bőrén sült pisztráng

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő

1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com
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Friss halat jellemzően nyáron fogyasz-
tunk, vagy karácsonykor rántott ponty 
és halászlé formájában. Azonban 
egészségünk megőrzése érdekében 
érdemes lenne legalább heti egyszer 
beiktatnunk 
étrendünkbe. 
Parcsetich Ernő, 
a VakVarjú étterem 
séfje egy kellemes, 
őszi körettel 
hozta el bőrén sült 
pisztrángját. 

Bőrén sült pisztráng sütőtök-
krémmel, céklával és pirított 
magvakkal 4 személyre.

Elkészítés:
A céklát és a tököt alaposan 
megmossuk, majd a tököt na-
gyobb darabokra vágjuk, és sütő-
ben, külön-külön tepsiben puhára 
sütjük 180 fokon. Meghámozzuk 
őket, majd a tököt - vaj és só hoz-
záadásával - krémesre turmixol-
juk. A megpucolt céklát cikkekre 
vágjuk, a maradék vajon megpirít-
juk, sózzuk, hozzáadjuk a kakukkfüvet, a végén pe-
dig meglocsoljuk a balzsamecettel. A halakat pik-
kelyezzük, mossuk, sózzuk majd citrom vagy lime 
levével meglocsoljuk. A belsejébe tehetünk bármi-
lyen fűszernövényt vagy apróra vágott zöldséget, ha 
szeretnénk. Egy nagy serpenyőben kevés vajon, mind 
a két oldalát óvatosan megpirítjuk, majd sütőpapírral 

hozzávalók:
•	 4	db	egyforma	

	
pisztráng

•	 1	kg	sütőtök

•	 3O	dkg	cékla

•	 2O	dkg	vaj

•	 1	szál	friss	ka
kukkfű

•	 5O	dkg	salátam
ix

•	O,5	dl	balzsame
cet

•	 1O	dkg	hántolt	
tökmag

•	 1O	dkg	pörkölt
		

mogyoró
•	 1O	dkg	naprafo

rgómag

•	 2	db	citrom

kibélelt tepsibe tesszük, és 180 fokon készre sütjük. 
A magvakat serpenyőben, szárazon megpirítjuk.

Tálalásnál a tökpürét a tányérra kanalazzuk, a salá-
tát összekeverjük a céklával, a tökre halmozzuk, majd 
megszórjuk a pirított magvakkal és mellé helyezzük 
a halat.

Jó étvágyat kívánunk!

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

szelíd 
türelemmel 

élek
Interjú Erdélyi Timea  

színésznővel

T. E.

MEGHÍVÓ
a Képviselő-testület  

2020. december 3-án  
(csütörtök) 17.00 órakor  

a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében  
(Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) 

tartandó speciális rendkívüli ülésére

NAPIREND:  

1. KÖZMEGHALLGATÁS
A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen leadhatók

2020. november 12-én 9 órától november 26-án 12 óráig
a Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39-41., Zsombolyai u. 4. 

és Zsombolyai u. 5. sz. alatti épületének portáján elhelyezett 
gyűjtőládákba, illetve az ezen időszakban működő

kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre.

Tisztelt Érdeklődők!
A járványhelyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy 

a Képviselő-testület nyilvános ülésén való személyes részvételt 
mellőzni szíveskedjenek! Minden előzetesen benyújtott kérdésre, 
javaslatra írásban választ adunk, valamint a helyben írásban be-

nyújtott kérdésre, javaslatra, amennyiben a kérdező, javaslattevő 
nem igényli a személyes válaszadást, szintén írásban választ 

adunk a közmeghallgatást követő 15 napon belül. 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy az ülés eseményeit élőben közve-
títi az Újbuda TV, valamint online nyomon követhetőek Újbuda 
Facebook oldalán, valamint az onkormanyzati.tv weboldalon. 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Budapest, 2020. október 22.

dr. László Imre
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A siker egyik okát Kangyal Balázs 
edző a nyári felkészülésben lát-

ja. – A munka valahol mindig 
kifizetődik. Nagyon sokat 
edzettünk a nyáron. A cél 

az volt, hogy több 
játékidőt adjunk a fia-

taloknak a tapasztaltabb 
játékosokkal együtt, és ez 
vezetett eredményre. Persze 
szerencse is kellett. Az elején 
elkerültek minket a betegsé-
gek, így a felkészülés zökke-
nőmentes volt – fogalmazott 
lapunknak.

A szlovák Tipsport Ligából 
az Erste Ligába érkező csapat 
vezetője még úgy érzi, nem 
ismeri igazán az ellenfeleket. 
– Hiába néz egy edző korábbi 
videókat, a legjobb támpont 
mindig az, amikor már meg-
mérkőztünk velük, abból ki 
lehet indulni. Eddig még csak 
néhány meccsen vagyunk túl, 
most felgyorsulnak az esemé-
nyek, tíz nap alatt öt mérkőzé-
sen kell helytállniuk a fiúknak 
– tette hozzá Kangyal Balázs.

A koronavírus terjedésének 
második hulláma azonban 
az Erste Liga küzdelmeit is 
tönkreteheti. Kangyal Balázs elmondta, 
hogy a gárdát segítő egészségügyi sze-
mélyzettel folyamatosan egyeztetnek, 
mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a játékosok ne kapják el a fertőzést, 
és ők se fertőzzenek meg másokat.

Nagy Krisztián center elmondta, túl 
azon, hogy az alapvető higiénés szabá-
lyokat betartják, és a meccseken kívül 
nem tartózkodnak más csapatokkal egy 
légtérben, a magánéletükben is korlá-

tozzák a társas összejöveteleket. – Limi-
táljuk a vásárlások, piaclátogatások szá-
mát, a vacsorákat – árulta el a játékos –, 
az egyéb társas esti programokat pedig 
hanyagoljuk. Annak érdekében, hogy 

a munkánkat megtarthassuk és működ-
hessen a Liga, minden áldozatot meg kell 
hoznunk – hangsúlyozta Nagy Krisztián.

Ottjártunkkor a győri Titánok elleni 
mérkőzésre készült az együttes, Molnár 
Bálint csatár szerint minden összecsa-
pásra ugyanolyan keményen edzenek, 
elsősorban a saját játékerejükre koncent-
rálnak. A fiatal játékos már érzi a csa-
pategységet, és ezt tartja sikereik fő oká-
nak is. Bár az alapszakasz első meccseiből 

komoly következtetéseket még nem lehet 
levonni, az már nyilvánvaló, hogy Kangyal 
Balázséknak sikerült jól védekező, támadá-
sokban is hatékony csapatot összeállítani, 
remélhetőleg a szerencse is kitart mellettük.

A szintén Újbudán, a Tüskecsarnokban 
edző és játszó Ferencváros ugyan hosz-
szabbításban legyőzte a MAC-ot, de ne-
kik kevésbé eredményes az idénykezdés. 
Hosszabbításban szerezték meg a má-
sik győzelmüket is, a Csíkszereda ellen, 
a többi mérkőzésükön pedig kikaptak 
a DEAC-tól, a Gyergyótól és a Brassótól is 
hazai pályán, így csak a 6. helyen állnak 
jelenleg az Erste Liga tabelláján.

D. B. S.

sport

Tarolnak a medvék
Élre állt a MAC HKB Újbuda az Erste Ligában
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