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Veszélyhelyzet óvatos kezdéssel
Magyarországon visszafogott intézkedé-
seket vezettek be a koronavírus-járvány 
egyre erősebb második hullámának megfé-
kezése érdekében, miközben Európa számos 
más országában már az élet szinte minden 
területét lezárták a munkavégzésen kívül. 

Aggasztóan gyorsuló mértékben romlottak Magyarorszá-
gon a koronavírus-járvány főbb mutatói, amikor a múlt hé-
ten a kormány korlátozó intézkedéseket hozott. Orbán Vik-
tor miniszterelnök először a szerinte a gyors cselekvéshez 
szükséges rendkívüli jogrendet, ezzel egyszersmind a ve-
szélyhelyzetet jelentette be, a tavaszival ellentétben határo-
zott időre (november 4-étől 15 napra, ennek 90 nappal való 
meghosszabbítását kérte a kormány az országgyűléstől). 

A kormány emellett döntött a zenés szórakozó-
helyek bezárásáról, az éjfél és reggel 5 óra 
közötti időszakra szóló kijárási tilalom-
ról (bizonyos kivételekkel), a kulturális 
és sportrendezvények nézőszámának 
korlátozásáról, a kötelező távolság-
tartási és maszkviselési előírásokról, 
a rendőri ellenőrzések nyomában járó 
bírságokról. A járvány terjedésének 
megfékezésével indokolta a kormány 
a tömegközlekedés járatainak sűrítését 
Budapesten és a megyei jogú városokban, 
valamint a parkolás újbóli ingyenessé tételét 
az egész országban (részletek a 2. oldalon). 

A miniszterelnök egyebek közt azzal támasztotta 
alá e döntéseket, hogy „a járvány terjedése felgyorsult, 
Ausztriában már másfélszer annyi az egymillió főre jutó 

fertőzött, mint Magyarországon, nyugatabbra 
pedig még ennél is rosszabb a helyzet”. 

– Magyarország öt–hét nap késéssel kö-
veti Ausztriát – tette hozzá Orbán. A kor-
mányfő korábban még azt hangsúlyoz-
ta, hogy a halálos áldozatok számának 
alakulását kell figyelni. A bejelentés 
napján, november 3-án Ausztriában 
egymillió lakosra 132 Covid-halott ju-
tott, Magyarországon 204 – azaz kicsivel 

több mint a másfélszerese. A magyar gör-
be fenyegetően alakult: október 14-én lépte 

át az ezret a járvány halottainak száma, no-
vember 4-én pedig kétezer fölé emelkedett (2063-

ra – aznap Ausztriában 1227 volt), vagyis három hét alatt 
megduplázódott. 

Folytatás a 4. oldalon
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Hét év után  
újra itthon

A kis siker is 
hatalmas öröm

Újbuda új 
díszpolgárai

Feljelentés az  
ÉMI-telek ügyében

3 6 15

Nem hagyják hidegen  
a közösségi ügyek: Interjú Harcsa 
Veronika énekes zeneszerzővel

Bliss: olyanokkal foglalkoznak, 
akik többnyire mozgássérültek, 
és nem tudnak beszélni 

A Kerület Napján négy  
új díszpolgári címet  
adományoz a kerület

Buda Gardens: háromszázmilliós  
korrupcióról beszélt a volt 
kancelláriaminiszter

Újbuda 
ismét 
tesztel
Újbuda Önkormányzata a fenntartásában működő óvodák valamennyi 
dolgozójának koronavírus-szűrését lehetővé tette október 
21–30. között. Az eddigi eredmények azt mutatják, 
hogy a 80–90 fős intézményi létszám mellett csak 
három–négy fertőzöttet találtak, az ő otthonmara-
dásukkal remények szerint megállítható a járvány 
terjedése az adott helyen. Ebből azonban az is kö-
vetkezett, hogy egy-egy csoport működését szü-
neteltetni kell (az őszi szünetben ez kis létszá-
mú csoportokat érintett). A rendkívüli szünet 
elrendelése, illetve feloldása az Oktatási Hiva-
tal jogköre, az önkormányzatnak nincs lehető-
sége még részleges módosításra sem (például 
ügyeleti csoport).

A kerület szűri az óvodai  
és bölcsödei dolgozókat,  
hamarosan következnek a tanárok

Őszi 
nagytakarítás  

új gépekkel

Folytatás 2. oldalon
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Körözött személyt fogtak  
a közterület-felügyelők
A közterület-felügyelet munkatársai 
egy behajtani tilos tábla megszegése 
miatt intézkedtek. Mivel a szabályta-
lanságot elkövető gépjárművet vezető 
sofőr először nem a saját iratait adta 
át a felügyelőnek, hanem az utasáét, 
kollégánk mindkettőjük adatát leel-
lenő rizte.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy 
a sofőrt a rendőrség körözi, ezért kol-
légáink azonnal rendőri intézkedést kér-
tek. A rendőrök helyszínre történő kiérke-
zéséig a felügyelők biztosították a két személy ott 
tartását. 

Fontos, hogy a kerületben dolgozó rendészeti 
szervek együttműködjenek, hogy egy „egyszerű” 
intézkedés során is körültekintők legyenek.

Mesepályázat általános 
iskolásoknak
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) meseíró 
pályázatot hirdet általános iskolásoknak. A rendőr-
ségről szóló, vagy bűn-, illetve balesetmegelőzéshez 
kapcsolódó történeteket várnak a gyerekektől.
Feltételek: 
▪ budapesti diákok pályázhatnak
▪ egyéni munkákat várnak
▪ egy tanuló egy mesét nyújthat be
▪ a pályamunka mellett legyen feltüntetve az alkotó 

neve, a szülő neve és elérhetősége

Határidő: 2020. november 30.
A meséket postai úton a BRFK BSZ Bűnmegelőzési 

Osztályra (1139 Budapest, Teve u. 4–6.), 
elektronikus úton a bunmeg.brfk@
budapest.police.hu e-mail címre lehet 
küldeni.

Online zaklatás
Manapság már szinte mindenki használ 
számítógépet vagy okostelefont, és a kü-
lönböző alkalmazások (Facebook, Viber, 
Instagram, WhatsApp, Snapchat) révén 
gyakorlatilag folyamatos az online jelen-

lét. Ezért nemcsak iskolában, utcán, hanem 
az online térben is találkozhatnak a gyerekek zak-

latással, amely elhúzódó, folyamatos lehet, akár sze-
mélyes ismeretség nélkül is. A hét minden napján, 
a nap 24 órájában bármikor megtörténhet, az otthon 
sem jelent biztos védelmet ellene.

Érdemes elbeszélgetni a gyerekekkel az ilyen-
kor szükséges teendőkről. A legfontosabb, hogy 
ne tartsák magukban, ha bántják őket a közösségi 
oldalakon vagy privát üzenetben. Minden esetben 
szóljanak szüleiknek, bizalmasaiknak, hogy közö-
sen tehessék meg az alábbiakat:
▪ készítsenek képernyőmentést a szóban forgó üze-

netekről!
▪ jelentsék a küldőt az oldal üzemeltetőjének!
▪ tiltsák le a zaklató profilját, ezzel megszakítva vele 

a kapcsolatot!
▪ tegyenek feljelentést a rendőrségen!
Ne feledjék, az ilyen zaklatások maguktól nem szűn-
nek meg. Tenni kell ellenük – tegyenek ellenük!

kék hírek

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai szep-
tember óta maximális kapacitással közlekednek, 

a reggeli időszakban a szokásosnál is sűrűbb menetrend szerint 
járnak – reagált a társaság a járatsűrítési tervet előíró rende-
letre, hozzátéve: a kormányzati szándékról a sajtóból értesültek  
(a rendelet kétnapos határidőt adott a terv elkészítésére).

Karácsony Gergely főpolgármester még nyár közepén intézke-
dett, hogy a járatok reggel hosszabb ideig közlekedjenek sűrűbben, 
ez azóta is érvényben van a főbb vonalakon. Ilyenek többek között 
a metróvonalak, a nagykörúti, a kiskörúti és a budai fonódó vil-
lamosok, a frekventált buszjáratok, noha az utasforgalom 20–25 
százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

Buda Gardens: Feljelentés 
az ÉMI-telek ügyében
Korrupcióról beszélt a volt kancelláriaminiszter

A kerület kiharcolta, hogy kisebb legyen
Az egykor az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Kft. (ÉMI) állami vállalat tulajdonában lévő Diószegi úti telket 
2017-ben adták el egy beruházónak. Az akkor érvényes kerületi 
építési szabályzat lehetővé tette, hogy 350 lakásos lakóparkot, 500 
férőhelyes mélygarázst tervezzenek az ingatlanra. A környéken 
élők tiltakozásának hatására 2017 végén az újbudai képviselő-tes-
tület változtatási tilalmat rendelt el a területen.

A 2019. októberi választás után a kerület új vezetése egyeztetni 
kezdett mind a helyiek képviselőivel, mind az ingatlanfejlesztőkkel. 
Olyan megoldást kerestek, amely maximálisan figyelembe veszi az ott 
élők érdekeit, miközben minimalizálja egy kártalanítási per kockáza-
tát. Végül három, lakásokat is tartalmazó épülettömb helyett egyetlen 
irodaház készülhet el. A helyi építési szabályzat módosításával az ere-
deti tervekhez képest 40 százalékkal csökkentették a tervezett épület 
méretét, mérsékelték a magasságát, növelték a zöld felület arányát, 
és közel felére vágták vissza a parkolóhelyek számát. 

TUDJA MI A MELLRÁK 
TÚLÉLÉSNEK KULCSA?

www.pet.hu

ÖN!

Az időben végzett szűrővizsgálat életet menthet. Ha elmúlt 35
éves, november 30-ig bejelentkezik, és magával hozza 35 év feletti 
barátját vagy hozzátartozóját, összesen 10 000 Ft kedvezményt 
biztosítunk a mammográfiai szűrés árából.

Akciónkat november 30-ig meghosszabbítottuk!

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

BEJELENTKEZÉS: +36 1 505 8888
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Hűtlen kezelés miatt tett feljelentést 
Kreitler-Sas Máté önkormányzati 
képviselő azt követően, hogy Lázár 
János volt miniszter valódi korrupciós 
ügynek nevezte annak a teleknek 
az értékesítését, ahová három éve 
még lakópark-beruházást terveztek, 
Buda Gardens néven. 

Ismét a rendőrség elé került az egykori ÉMI-te-
lek ügye, miután Kreitler-Sas Máté, az LMP új-
budai önkormányzati képviselője hűtlen kezelés 
miatt feljelentést tett a Központi Nyomozó Fő-
ügyészségen a korábban a Miniszterelnökség 
tulajdonában lévő Diószegi úti telek értékesíté-
sével kapcsolatban.

A feljelentés előzménye, hogy a Válasz Online 
portál október 19-én közzétett egy Lázár Jánossal 
készült interjút, amelyben a Miniszterelnökséget 
vezető miniszteri tárca korábbi birtokosa azt mond-
ta az ÉMI-telek értékesítéséről: „...mindegy, mit 
mond a rendőrség meg az ügyészség, az nyilvánvaló 
bűncselekmény volt. Egy ember, akit kineveztünk 
oda igazgatónak, visszaélt a közbizalommal, és meg 
is lopta az államot. Ezen nem tompított, hogy kirúg-
tam őket, és az sem, hogy az adásvétel megkötése 
után félmilliárd forinttal még megemeltük a vé-
telárat. Utólag. Nagyon durva, valódi korrupciós 
ügy volt az”. (A rendőrség 2019. augusztus elején 
bűncselekmény hiányában, gyanúsítotti kihallga-
tás nélkül zárta le a nyomozást a volt ÉMI-telek 
ügyében. Az eljárás azután indult meg, hogy a Heti 
Válasz hetilap – a Válasz Online nyomtatott előd-

je – 2017-ben cikket írt a Buda Gardens néven futó 
beruházásról – a szerk.)

Kreitler-Sas Máté a feljelentés után az RTL Klub 
híradójában elmondta: az ÉMI-telek adásvételén 300 
millió forint hasznot realizált egy cég úgy, hogy mi-
után az ingatlant megvette a Miniszterelnökségtől, egy 
hét múlva továbbértékesítette. Az RTL információi 
szerint az ügyészség továbbította a feljelentést a rend-
őrségnek, azt még nem tudni, indult-e nyomozás. Lá-
zár János kijelentése nyomán mások is a hatóságokhoz 
fordultak: Vadai Ágnes, a DK országggyűlési képvi-
selője a Legfőbb Ügyészséghez, Csárdi Antal, az LMP 
országgyűlési képviselője pedig a belügyminiszterhez. 

Újbuda ismét tesztel
Folytatás az 1. oldalról
Az érintett óvodások, hozzátar-
tozóik és a dolgozók kizárólag 
a rendkívüli szünet után, tü-
netmentesen látogathatják újra 
az óvodát. A szünetelő csoportok-
ról az adott intézmény honlapján 
lehet tájékozódni.

November elejétől az önkor-
mányzat összes bölcsődéjében 
is tesztelték a teljes személyi ál-
lományt. Az esetleges érintett-
ség miatt szünetelő csoportokról 
az Újbudai Bölcsődei Intézmé-
nyek honlapján lehet tájékozódni.

A rendkívüli szünet az érintett 
intézményekbe járó gyerekek 
szüleinek sok esetben nehézsé-
get okoz, az önkormányzat kéri 
türelmüket, együttműködésüket 
és nem utolsósorban megérté-
süket. László Imre polgármester 
lapunknak elmondta: – Újbuda 
Önkormányzata jogi, szakmai 

és intézkedési lehetőségein belül, 
az anyagiakat nem kímélve, to-
vábbra is megtesz mindent a csa-
ládok és a munkatársak terheinek 
csökkentése érdekében.

A főváros 
tesztelteti az 
iskolai dolgozókat
– A fővárosi önkormányzat 
megteremti annak lehetőségét, 
hogy minden budapesti tanárt 
és iskolai dolgozót ingyen, ön-
kéntes alapon szűrni tudjanak 
november végétől – közölte Ka-
rácsony Gergely főpolgármester. 
Elkezdődött 100 ezer új típusú, 
15 perc alatt eredményt mutató 
antigén alapú teszt, valamint 
további több mint 10 ezer PCR-
teszt beszerzése. 

– A főváros nem rendelkezik 
egészségügyi intézménnyel, így 

csak a kerületek együttműködé-
sére tud támaszkodni – mondta 
a 24.hu portálnak Havasi Gábor, 
Budapest egészségügyi tanács-
noka. Ötvenezer holland antigén 
tesztet lakosságarányosan oszta-
nak szét a kerületi önkormány-
zatok között, a mintavételt nekik 
kell megszervezniük. A főváros 
azt kéri, hogy a jelentkező oktatá-
si dolgozóknál végezzék el a tesz-
tet, a fennmaradó mennyiséget 
pedig saját döntésük szerint hasz-
nálhatják fel az önkormányzatok. 
– Budapesten körülbelül 30 ezer 
iskolai dolgozó van, így az 50 
ezer tesztből biztosan jut minden-
kinek – emelte ki az egészségügyi 
tanácsnok. A téli szünet után a fő-
város újabb tesztelési kört tervez 
az oktatási intézmények munka-
vállalói számára. 

Újbuda

Újjászületett a Bikás szobor, hivatalos nevén Kiss 
István Monda című műve. A Bikás park területén 
álló közismert alkotás két részletben újult meg: idén 
tavasszal a kő-, most pedig a fémrészeket állították 
helyre: a Nap, a Hold és a csillagok ismét régi 
pompájukban ragyognak, remélhetőleg még sokáig, 
mindenki örömére. A fővárosi tulajdonú szobor restau-
rációs munkáit Bobály Ádám szobrász-restaurátor 
végezte el (Három Szobrász Művészeti Kft.). 

Megújultak a bikák

Új biciklitámaszok, 
új kerékpáros koncepció

A képviselő-testület szeptemberben fogadta el Újbuda 
kerékpárforgalmi hálózati tervét. Ez egységes keretbe 
foglalja az összes biciklis fejlesztési irányt a tárolóktól 
a kerékpáros sztrádákig, azonnali beavatkozásoktól 
hosszú távon megvalósítható fejlesztésekig. Orosz 
Anna alpolgármester lapunknak elmondta: tavasz-
szal a kerület felmérte a helyiek igényeit a kerékpáros 
fejlesztések kapcsán, és egyértelművé vált, hogy 
a kerületben sok helyen van igény új kerékpártáma-
szokra. Ennek megfelelően idén ősszel elkezdődött 
az úgynevezett P-támaszok telepítése, ezekből novem-
berben az önkormányzat nagyjából hatvanat helyez ki 
szerte a kerületben. Az első ütemet 2021 első negyed-
évében újabb támaszok, kerékpáros szervizpontok 
és remélhetőleg újabb bicikliutak fogják követni.  

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

Újra ki kell találni Újbudát
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Újbuda visszaszerezte a támogatást

A szabályokat be kell tartani Három évtizede  segít a VICUS
Nő az igény  a tesztekre

Hintsch György: segítő, de határozott fellépésre van szükség 
a hajléktalanok ügyében
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Az újbudai közalapítvány a járvány alatt is rengeteg támogatást nyújtott

A hatósági ár teljesen  felboríthatja a piacot

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

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

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

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

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

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

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

Újbuda
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Érdemes vitázni
Bakos Gábor

Hamzsabégi civilek

Nem csak a fákért küzdenek
Marton Róbert

Nem művészként gondolok magamra
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a XI. kerületI újság

1956. október–november

Az egyetemisták kezdték:

Azonnal tárgyalni kell a szovjet csapatok kivonásáról

A magyar kormány felmondta a varsói szerződést és kinyilvánította Magyarország semlegességét

Nagy Imre rádIóbeszéde
Nagy Imre miniszterelnök csü-törtök este a következő rádiónyi-latkozatot tette:A magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép millió-inak osztatlan akaratát kife-jezve, kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességéi.A magyar nép a független-ség és az egyenjogúság alapján, az ENSZ alapokmánya szelle-mének megfelelően igaz barát-ságban kíván élni szomszédai-val, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. A nemzeti forradalom vívmányainak meg-

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

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

A Budapesti Műszaki Egyetem fiataljai keddre virradó éjszaka fel hívással járták végig a főváros üzemeit és gyárait: A felhívás »Munkások, parasztok, diákok, magyar ifjúság« megszólítással kezdődött és tartalmazta azt a hat pontot, amelynek jelszavával kedden délután felvonultak. (...)
Budán, a Műszaki Egyetemnél rövidesen megalakult a fiatalok sokezres menete, amelynek élén az egyetem diákbizottságának ko szo rúját vitték. 

Nemzetiszínű zászlókkal, néma csendben vonultak fel a hallgatók. A budai dunaparton, végig a Bem József térig sokan csatlakoztak a menethez, amelynek a rendőrség motorosai biztosítottak szabad utat. Az útvonalon végig a fiatalok szétosztották sokszorosított röplapjaikat, amelyeket a járókelők nagy érdeklődéssel, csoportokban olvastak. 
(…) A budai dunaparton a Műszaki Egyetem hallgatói, az Agrártudományi Egyetem fiataljai, 

a Testnevelési Főiskolások és sokan mások tartottak a Bem-szobor felé. A kabátokra felkerült a nemzeti színű szalag s a menet élére teherautókról osztogatták a nemzeti színű zászlókat. A Lánchídról és a Margithídról egyre újabb és újabb csoportok csatlakoztak a felvonulókhoz. A fiatalokhoz csatlakoztak a néphadsereg tisztjei is, csaknem 800 tiszt egy csoportban vonult fel. Bem József tábornok szobrát sok tízezres tömeg vette körül. • október 24. 

Az alkotmányos rend és fegyelem  megőrzése a célunk — mondotta  Nagy Imre az Országház előtt

A budapesti fiatalok hatalmas tüntetése

Liszt, só 
és friss hús 

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

58 teherautó Dunaföldvárról a Kelenföldi pályaudvarnálDunaföldvárról 58 teherautóval szállítottak ajándék élelmiszereket, amelyeket az I., II., III., IX. és XI: kerület lakói között osztanak szét. A szolnoki nyolc teherautó rakomány élelmiszer az V. és VII. kerületbe jut el. A Kelenföldi pályaudvarról 13 vagon élelmiszert szállítottak a különböző kerületekbe. Újpestnek jutott a Biharnagybajomról érkezett 15 métermázsa liszt, 15 mázsa burgonya, 2 mázsa cukor, másfél mázsa bab, s nagy mennyiségű szalonna, zöldség. • október 31.

rendkívüli kiadás

Nagy Imre és a szovjet nagykövet tárgyalása
A Magyar Távirati Iroda  jelenti: Nagy Imre, a Miniszter tanács elnöke és megbízott külügyminisztere ma, november 1-én délelőtt magához kérette Andropov urat, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. Közölte vele, hogy a Magyar Népköztársaság kormányához hiteles értesülések érkeztek újabb szovjet katonai alakulatoknak Magyar-országra való bevonulásáról. Követelte ezeknek a szovjet katonai alakulatoknak haladéktalan, azonnali visszavonását. Kijelentette a szovjet nagykövetnek, hogy a magyar kormány a varsói szerződést azonnal felmondja, egyidejűleg kinyilatkoztatja Magyarország semlegességét, az Egyesült Nem zetek Szervezetéhez fordul és az ország semlegességé

nek védelmére a négy nagyhatalom segítségét kéri. A szovjet nagykövet tudomásul vette a Minisztertanács elnökének és megbízott külügyminiszterének tiltakozását és megígérte, hogy haladéktalanul választ kér kormányától. A Minisztertanács elnöke a budapesti szovjet nagykövettel folytatott tárgyalásáról szóbeli jegyzékben tájékoztatta a Budapesten akkreditált összes diplomáciai képviselet vezetőjét. Ugyanakkor táviratilag értesítette az ENSZ főtitkárát az eseményekről  és a magyar kormány elhatározásáról, s kérte, hogy az  Egyesült Nemzetek Szervezete most megnyíló közgyűlésének napirendjére a kérdés tárgyalását soron kívül  tűzze ki. • november 3.

Újabb  összecsapások a   Körtér környékénTöbb harckocsi megsemmisült  —  Molotov koktélok repülnek  —  beszámolók mindkét oldalról

LapzártáNkkor érkezett:

Ez történt eddig a Körtérnél:  Október 25. A Móricz 
Zsigmond körtéren a felkelők barikádokat emelnek – 
a páncélosok szétkergetik őket —, utána újra összejön
nek, és folytatják. Létszámuk ismeretlen — jelentették 
a kerületi pártközpontból. Október 26. Az egész környé
ket ellenforradalmi erők tartják megszállva, fegyverrel, 
kézigránátokkal jól fel vannak szerelve, a házakat ők 
tartják kézben — számolt be a pártközpont egy munka
társa. — Parancsot adtak, hogy a kapukat tartsák meg
szállva és nyitva, a háztetőkön megfigyelőállásokat lé
tesítettek. Bizonyos időközönként egy-egy tank áthalad 
a környéken, de ez őket nem zavarja.Lapzártánkkor (november 4.) érkeztek a következő 
beszámolók: Két T-34-es harckocsit felállítottak a kör
téren, egyiket a Villányi út sarkán, a másikat a Gomba 
alatt, a Gellért-hegy Duna-part felőli irányába helyez
ték el. Két könnyű légvédelmi ágyút is szereztek a hon
védségtől. Az egyik ágyú egy nagytétényi hizlaldából 
került ide — mesélte el egy szemtanú —, ahol egy kato

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

Nagy Imre

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

UJ BUDA
forradalmi különszám
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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

13Visszatekintés: 1990 
őszén tartották az első 

szabad önkormányzati 

választásokat

30 éves  
az önkormányzat

Folytatás a 4. oldalon

További információ és médiaajánlat:
marketing@ujbuda.hu

Jusson el közvetlenül
80 000 újbudai háztartásba!

HIRDESSEN
AZ ÚJBUDA ÚJSÁGBAN!
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Nagy Imréné Égető Mária (1902–1978) tiszteletére 2016-ban helyezett el emléktáblát 
az önkormányzat az Etele út 15–25. alatti társasház homlokzatán, a Nagy Imre Társa-
ság és a lakók kezdeményezésére. (Égető Mária 1967–1978 között élt az Etele úton.) 
Azóta rendszeresen tartanak itt megemlékezést a nemzeti gyásznapon. Idén november 
4-én László Imre, Újbuda polgármestere mellett Karácsony Gergely főpolgármester, 
Molnár Gyula országgyűlési képviselő és Budai Miklós önkormányzati képviselő is 
fejet hajtott Nagy Imre özvegye emléke előtt.

László Imre a koszorúzáson elmondta: emlékiratok szerint Nagy Imrének lehetősé-
ge lett volna arra, hogy megszökjön, hogy beismeréssel, „főhajtással” megadja magát. 
Ő azonban nem ezt az utat választotta. S ezen az úton mindvégig ott volt kísérőként 
a felesége – még ha levelei, üzenetei nem is jutottak el hozzá. Ő maga is vállalta Nagy 
Imre méltóságteljes, de éppen ezért elítélt sorsát. A mártír miniszterelnök özvegyének 
emléktáblája a hűség egyfajta mementója is.  

Megemlékezés Nagy Imréné  
emléktáblájánál

Újbuda Önkormányzata novemberben online elő-
adás-sorozatot rendez nőknek. A négy egymást 
követő szerda délután jelentkező, négy különböző 
témájú, érdekes és hasznos előadás középpontjában 
a női lét kihívásai, harcai állnak.

November 4-én az IBM toborzási szakértője se-
gített karrier-tanácsadással és önéletrajzírási techni-
kákkal. 

A további előadások témái és időpontjai:
November 11. 14.00–15.00
Családon belüli erőszak 
Milyen jelek lehetnek a pofon előtt? Miért és kitől 
kérjünk segítséget? Nehézségek a bántalmazás kap-
csán. 

Előadó: Csuka Csilla, az Újbudai Humán Szolgál-
tató Központ vezetője

November 18. 14.00–15.00
Ne légy (hü)Jenő! 
Nehézségek, prekoncepciókkal való szembesülés. 
Szívesen várjuk az érdeklődőket egy kötetlen be-
szélgetésre, hogy egymás történeteiből (roma, szerb 
és magyar) építkezve merjünk kiállni magunkért.

Előadók: Juhász Éva, Durdica Cvijanovic és Ben-
csik Edit, a Tata Consultancy Services munkatársai

November 25. 14.00–15.00
A koronavírus és a home office hatása a nőkre, 
családanyákra
Pszichológus beszél a megnövekedett női szerepek-
ről, túlélési stratégiákról

Az előadásokat Újbuda Facebook-oldalán (facebook.
com/ujbuda), az Események fül alatt találhatják meg.

November a nők hónapja Újbudán
Női esélyegyenlőségi programsorozat

Újbuda Önkormányzata első alkalommal bonyolítja le regisztrációs felhívás segítségével a nem 
közbeszerzés-köteles beszerzési eljárásait. Ennek részeként valamennyi jelentkező cégnek ajánlattételi 
felhívást küld – törvényi kötelezettségein túlmenően megteremtve ezzel az átláthatóság és az egyenlő 

piaci verseny feltételeit. 
Ezúttal kerékpárút, illetve óvoda tervezésére várja az önkormányzat az érdeklődő cégek jelentkezését.  

A rész letes felhívás és a beszerzési eljárásra való regisztráció módja az alábbi linken érhető el: 

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/onkormanyzati-beszerzesek

Átlátható beszerzések Újbudán 
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Tudta-e Ön, hogy... 
…mai rohanó világunkban a fiatal lányok 
nem csak öltözködési szokásaikban változtak. 
Másként élik meg a „nővé válást”, mint pár 
évtizeddel korábban. Az ifjú hölgyeket dr. Je-
ney Krisztina, a Budai Magánorvosi Centrum 
Tinédzser Ambulanciájának szakorvosa látja 
el hasznos tanácsokkal: – Célunk, hogy fel-
világosítsuk a lányokat arról a lehetőségről, 
hogy a saját nőiességükkel kapcsolatban bár-
milyen kérdésük merül fel, van olyan fórum, 
olyan személy, akihez bátran fordulhatnak. 
A másik feladatunk, hogy minél hamarabb 
megismertessük a mai tini lányokkal a rend-
szeres nőgyógyászati vizsgálatok jelentősé-
gét. Onnantól kezdve, hogy valaki szexuális 
életet él, minimum évente egyszer el kell jön-
nie ellenőrző vizsgálatra.

Tudomásul kell venni, hogy a mai fiata-
lok esetében megváltoztak az öltözködési, 
higiénés és főleg szexuális szokások. Ezzel 
szemben az iskolai felvilágosító órák szinte 
teljesen megszűntek, és sajnos számos csa-
ládban az ezzel a témával kapcsolatos szülői 
beszélgetések sem történnek meg idejében. 
Nagyon sokszor találkoztam a rendelések so-
rán olyan édesanyával, aki akkor szembesült 
azzal a ténnyel, hogy gyermeke aktív szexu-
ális életet él, amikor a lányát vagy egy igen 

súlyos fertőzéssel, 
vagy egy menstruáció 
kimaradás hátterében 
lévő korai terhesség-
gel hozta el hozzám. 
Olyan is előfordult, 
hogy amikor hozzám 
fordultak a várandós-
ság olyan előrehaladott állapotban volt, hogy 
megszakítani már nem lehetett. Azért gyak-
rabban keresnek fel olyan szülők gyermeke-
ikkel, akik eleve tanácsadásra jönnek még 
a szexuális élet megkezdése előtt, hogy előre 
tájékozódjanak a védekezési lehetőségekről, 
mind a szexuális úton terjedő fertőzések, 
mind a nem kívánt terhesség ellen. 10–12 éves 
kortól várom sok szeretettel a lányokat és szü-
leiket egyaránt. A vizsgálatok kivitelezését 
részben befolyásolja az adott panasz, részben 
az a tény, hogy a gyermek él-e már szexuális 
életet. Elsősorban ultrahanggal, vérvétellel, 
szükség esetén bimanuális vizsgálattal tudjuk 
a diagnózist felállítani és a megfelelő terápiát 
kiválasztani.

Egy konzultáció során minden esetben arra 
kérem a szülőket, hogy ne Ők, hanem a leány 
mondja el panaszait, fogalmazza meg felme-
rült kérdéseit. Minden esetben tisztázzuk azt 
a tényt, hogy „kisebb problémát sokkal köny-

nyebb orvosolni, mint a nagy bajt”, 
ezért a legkisebb panasz esetén is 
azonnal forduljanak inkább szak-
emberhez. Célszerű nem azután 
jelentkezni orvosnál, hogy a pati-
kában kapható minden szert végig 
próbálták már, mert akkor lényege-
sen nehezebb megállapítani a gond 
valódi okát. Azt is mindig megbe-
széljük, hogy ha az adott terápiával 
kapcsolatban menet közben bármi-
lyen kérdés felmerül, inkább kon-
zultáljanak szakorvossal, minthogy 
rossz döntést hozzanak – javasolja 
dr. Jeney Krisztina nőgyógyász. 

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

egészségrovat

Budai Magánorvosi Centrum

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

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

Web: www.bmclabor.hu

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

rendelőinkben elérhetők a covid 
tesztek!

LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATOK

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

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

Mindez itt a kerületben!

Elfogyott az influenzaoltás? Őrmezőn is sokan  
fertőzöttek
Dr. Dorogi Gábor őrmezői háziorvos még tavasszal, 
nem sokkal azután nyilatkozott az Újbudának, hogy 
kigyógyult a koronavírus-fertőzésből. Mint elmond-
ta, tünetszegényen túljutott a betegségen, és azóta 
sincs panasza, pedig sokaknál még hónapokig ma-
radnak szimptómák. Felépülése után szeretett volna 
vérplazmát adni, hogy azzal másokon segítsen, de 
a vizsgálatok szerint túl alacsony volt az antitest-
szintje. A szakirodalom szerint, akik viszonylag si-
mán átesnek a betegségen, azoknál nem marad elég 
antitest, így viszont újra elkaphatják a fertőzést. 

Orvosi praxisa a vírus megjelenése óta teljesen át-
rendeződött. Naponta 100–120 beteget kell ellátnia, 
többségüket online; Viberen, Messengeren, e-mailen 
keresztül tartják alapvetően a kapcsolatot. Közvet-
len beteg-orvos találkozóra csak előzetes egyeztetés 
után van lehetőség.

Az elővigyázatosság fontos, mert mint Dorogi 
Gábor elmondta: „Őrmezőn is nagyon sokan koro-
navírusosak, 99 százalékuknál ez telefonos konzul-
táció során derült ki. Ha gyanús lett valaki, akkor 
PCR-tesztet kértünk, amit a mentők végeznek”.  
Mostanában ugyan 48 órán belül tesztelnek, ám 
az eredményre gyakran napokig kell várni. A praxi-
sához tartozó körzetben eddig 50–60-an betegedtek 
meg Covid-19-ben, hárman kerültek kórházba, egyi-
kük már gyógyultan hazatérhetett. 

A koronavírus-fertőzés tünetei közül az első, tava-
szi hullámban a magas láz, a száraz köhögés, a ne-
héz légzés, a mellkasi fájdalom fordult elő leggyak-
rabban. – Most, a másodikban jellemzőbb az íz 
és szaglás elvesztése, valamint a torokfájás – emelte 
ki a háziorvos. Azaz tünetszegényebbnek tűnnek 
most az érintettek, aminek az is lehet az oka, hogy 
egyelőre több köztük a fiatal, akik talán könnyebben 
átvészelik a Covid-kórt.

D. J.

Újra várják a véradókat

A Vöröskereszt is segít a járvány 
miatt bajba jutottaknak

Elkerülhetetlen a szigorítás 
Magyarországon is
Az európai országok sorra 
vezetik be a kijárási tilal-
makat, részleges iskolabezárá-
sokat, rendezvények betiltását 
és így tovább. Magyarország 
meddig kerülheti el az újabb 
rendszabályok meghozatalát? 
– kérdeztük dr. Ócsai Lajostól, 
a volt ÁNTSZ járványügyi 
főosztályának vezetőjétől.

– A járványnak ezt a hul-
lámát már hazánk sem 
fogja olcsón megúszni 
– figyelmeztetett Ócsai 
Lajos. Napról napra 
többen betegednek 
meg. Ilyen esetszám 
mellett a kormányhiva-
talok nem tudják követ-
ni a kontaktokat, a vírus 
szabadon garázdálkodhat. 
A járvány terjedésének meg-
akadályozására hatékony mód-
szer a fertőzöttek elkülönítése, ám nem 
egyszerű őket megtalálni. Ha ez nem megy, 
akkor segíthetne, ha mindenki otthon ma-
radna, ez esetben viszont mi lesz a gazda-
sággal. Ezért össze kell hangolni a járvány-
védelmi lépéseket és a gazdasági aktivitás 
fenntartásának szempontjait. 

Hozhat eredményt például az esti kijárási 
tilalom, a vendéglátóhelyek, szórakozóhe-
lyek nyitvatartásának korlátozása, még ha 
ezeket a vállalkozásokat kárpótolni is kell. 
Sokat jelenthet az őszinte beszéd, az egyér-

telmű kommunikáció, amiből világosan ki-
derül, mit kell tenniük az embereknek azért, 
hogy csökkentsék a fertőzés lehetőségeit. 
A járványügyi szakember megerősítette, 
hogy már sokkal többen hordanak masz-
kot, sőt, az orrukat egyre inkább is befedik 
vele. Hozzátette, fontosnak tartja a példa-
mutatást, azt, hogy az ország vezetői is el-
kezdtek maszkot hordani. Szerinte Orbán 
Viktor miniszterelnök azzal, hogy nyilvá-
nosan beoltatta magát influenza ellen, so-
kakat meggyőzött ennek szükségességéről. 

(Más kérdés, hogy sok helyen nehéz 
hozzájutni az influenzaoltáshoz 

– a szerk.) Az influenzaol-
tás esetleges kockázatairól 

Ócsai doktor úgy véleke-
dik: ha még a járvány ki-
törése előtt beadják, akkor 
teljesen működőképes.

Ami a koronavírus el-
leni vakcinát illeti, a szak-

ember úgy számol, hogy 
reálisan a jövő év második 

negyedéve előtt még nem le-
het tömegesen hozzájutni. Szeren-

csére sok az ígéretes kutatás, minden 
valószínűség szerint meglesz az oltóanyag, 
hiszen a vírus nem mutálódik túl gyorsan. 
– Most az a nagy kérdés, hogy az a vakcina, 
amelyet majd hatékonyan és sokaknak be 
lehet adni, mennyi ideig jelent majd védel-
met – tette hozzá. Lehet, hogy az első oltá-
sok csupán egy-két évre szólnak, ám ez időt 
ad arra a kutatóknak, hogy olyat dolgozza-
nak ki, amely akár élethossziglani védelmet 
eredményezhet.

D. J.

– Már kora tavasszal láttuk, 
mi történik Kínában, majd 
Olaszországban, így időben 
elkezdtünk felkészülni. A fő fel -
adatunkká most az vált, minden 
mást félretéve, hogy a járvány 
miatt bajba került embereknek 
segítsünk, egészségügyi 
intézményeket támogassunk – 
idézte fel Nagy Tibor, a Magyar 
Vöröskereszt budapesti szerve-
zetének innovációs vezetője.

– Miután már március–áprilisban sokan 
elvesztették az állásukat, egyre többen 
fordultak hozzánk segítségért – mondta el 
Nagy Tibor. Budapesten például a kis ven-
déglőkben, kifőzdékben dolgozók közül 
kerültek igen sokan nehéz helyzetbe. Míg 
„békeidőben” egy héten a fővárosban 100–
150-en kérnek támogatást, addig tavasz-
szal hetente 450-en is megkeresték őket. 
A Vöröskereszt az önkormányzatokkal, 
a családsegítőkkel együtt folyamatosan 
dolgozott a megoldáson. A szervezet tár-
gyi segítséget tudott adni a rászorulóknak, 
például élelmiszercsomagokat, tisztítósze-
reket, vegyi árukat, amelyeket alapvetően 

céges adományokból 
gyűjtöttek össze. Tá-
mogatóik révén kór-
házaknak is juttattak 
egészségügyi eszközö-
ket – EKG, szűrőberen-
dezések, ágytálmosó 
gép –, volt, ahová ágy-
neműt, takarót is vinni-
ük kellett. A forrásaik 
továbbra is elégségesek, 
ráadásul most csök-

kent a járvány miatti 
segélykérelmek száma 
– fogalmazott a vörös-

keresztes vezető. A Vöröskereszt komoly 
szerepet játszik a hajléktalanellátásban 
is, Budapesten öt intézményben ötszáz 
emberről gondoskodnak. Most az egyik 
legfontosabb az, hogy megakadályozzák 
a vírus bejutását ezekbe az intézmények-
be. Tavasszal volt, ahol kéthetes, máshol 
öthetes teljes zárlatot kellett elrendelni – 
az elővigyázatossági intézkedéseknek kö-
szönhetően akkor ezeken a helyeken nem 

volt a járványnak halálos áldozata. Ezúttal 
is szigorú biztonsági protokollt vezettek 
be, ebben sok minden szerepel a napi hő-
mérőzéstől a kötelező maszkhasználaton át 
a fertőtlenítésig. Mindehhez megvan a fel-
szerelés, és az ott élők, az ott dolgozók is 
tudják, mit kell tenniük. 

A Vöröskereszt a véradás szervezé-
séből szintén kiveszi részét. Általában 
hetente átlag 1000–1100 véradóval lehet 
számolni, márciusban viszont jó, ha szá-
zan érkeztek, a visszaesésben közreját-

szott a sok bezárás, az otthoni munkavég-
zés is. Ám mivel a halasztható műtétek 
elmaradtak, és kevesebb baleset történt, 
végül is mindenkinek jutott vér, akinek 
kellett. Mostanra nagyjából visszatért 
a jelentkezők kedve, ám fontosnak tart-
ják, hogy elmondják az embereknek, mi-
lyen lényeges a véradás, mint ahogy azt 
is, hogy a vírusfertőzés szempontjából 
nincs különösebb kockázata. A véradók 
világnapjára, november 27-ére komoly 
kampányt terveznek. 

Újbuda

Kapcsolat: veradas.hu; 
voroskeresztbp.hu
Az újbudai egység elérhetősége:  
1117 Budapest, Erőmű utca 8.  
Telefon: 209-4250

Hozzá lehet-e még jutni 
influenzaoltáshoz, például 
a háziorvosnál – kérdeztük 
Komáromi Zoltán egészség-
politikust, praktizáló doktort.

– A válasz röviden: nem. Hosszabban: 
még nem teljesen reménytelen a helyze-
te annak, akinek nem jutott, de túlzottan 
nem szabad ebben bízni – tette hozzá 
Komáromi Zoltán.

Sokkal kevesebb vakcina került ren-
delőjébe, mint amennyire szükség lett 
volna, körülbelül a jelentkezők felét 
tudták eddig beoltani. Azok közül is 
sokan kimaradtak, akiknek koruk vagy 
egészségi állapotuk különösen indokol-
ta volna, hogy megkapják a vakcinát. 
Daganatos, vese-, szív- és érrendszeri 
vagy tüdőbetegek is vannak köztük, pe-
dig rájuk az influenza komoly veszélye-
ket rejthet.

A kerületi és a budapesti kormány-
hivatal népegészségügyi osztálya egy-
aránt azt felelte, nem tudják, van-e még 
influenzavakcina, és azt sem, szállíta-
nak-e még belőle a háziorvosoknak. – 
Minden formális és informális kapcso-
latomat megmozgattam, hogy kapjak 
még. Az egyik helyen tíz adagot, egy 
másikon talán húszat ígértek, de még 
legalább 300-ra volna szükség – mondta 
Komáromi.

A háziorvos úgy vélte, nem rájuk kell 
terhelni azt a feladatot, hogy fontossá-
gi sorrendet állítsanak fel a jelentkezők 
között, hiszen azt ígérte a kormányzat, 

hogy mindenki megkapja az oltást, aki 
kéri. Ezért jelentkezési sorrendben le-
hetett hozzájutni. A kormány „piszkos 
játéka”, hogy levitte a konfliktust a há-
ziorvos és a beteg szintjére, ahelyett, 
hogy a problémát igyekezett volna meg-
oldani, hiszen rendelhetett volna sok-
kal több oltóanyagot. A háziorvos nem 
tehet semmit, ha elfogyott a készlete. 
De már a kormány sem: ha leállították 

a gyártást, akkor hónapok szükségesek 
az újabb mennyiség előállításához.

A korábbi években, akik nem voltak 
jogosultak ingyenes oltásra, azok meg-
vehették a patikában a vakcinát – ha ki 
tudták fizetni –, és beadathatták maguk-
nak. Most pénzért sincs a gyógyszer-
tárakban, ugyanis az állam kiszorított 
a piacról két korszerű vakcinát, amelye-
ket az OEP nem is finanszírozott, azaz 

neki nem került volna semmibe. Ezzel 
újabb embereket fosztottak meg a véde-
lemtől. 

Komáromi azt is elmondta, hogy a há-
rom évnél idősebbek számára a három- 
és a négykomponensű oltás ugyanolyan 
jó, a fél év és három év közti gyerekeknek 
azért az utóbbit adják, mert ez egészen 
biztosan hatékony, és semmilyen mellék-
hatást nem okoz körükben az elvégzett 

vizsgálatok szerint. Valószínűleg a há-
romkomponensű sem okozna, de azt erre 
a korosztályra nem vizsgálták. A kétféle  
oltás gyakorlatilag egyforma hatékonyság 
és mellékhatás tekintetében is. 

A terhes kismamákat is szabad oltani 
a háromkomponensű verzióval, nem-
csak a négyessel, az oltással féléves ko-
ráig védelmet szerez a gyerekük is.

Újbuda

Folytatás az 1. oldalról
Az osztrákoknál épp a magyar bejelentés napján lépett élet-
be a négy hétre szóló szigorító csomag. Este 8 és reggel 6 
óra között kijárási tilalom van (kivéve a munkába járást, 
egészségügyi ellátást, sportolást, kutyasétáltatást), a ven-
déglátóhelyek csak elvitelre dolgozhatnak, a szállodák nem 
fogadhatnak turistákat. Zárva vannak a kulturális intézmé-
nyek, az uszodák és a konditermek, privát bulikat sem le-
het rendezni. Az érintett vállalatoknak a kormány a tavaly 
novemberi bevételük 80 százalékát fizeti ki kompenzáci-
óként, ha nem bocsátják el alkalmazottaikat. Az óvodák 
és az általános iskolák nyitva maradtak, a középiskolákban 
és a felsőoktatásban távoktatásra álltak át. 

Hasonlóan szigorú intézkedéseket léptettek életbe Euró-
pa számos más országában is a járvány súlyosbodása mi-
att. A sokáig viszonylag jól ellenálló Németországban no-
vemberben zárva maradnak a színházak, mozik, uszodák, 

edzőtermek, sporteseményeket csak nézők nélkül lehet 
rendezni. Az éttermek ott is elvitelre működnek, a boltok-
ban korlátozzák a vásárlók létszámát. Az 50 fősnél kisebb 
vállalatok veszteségeit a kormány a havi átlagforgalmuk 
75 százalékának kifizetésével enyhíti. 

A leginkább érintett európai országok közül Francia-
országban már minden bezárt, és napközben is kizáró-
lag munkavégzés, a legszükségesebb cikkek bevásárlása, 
egészségügyi ellátás vagy kültéri sport céljából lehet ki-
menni az utcára. Nagy-Britanniában is csak hasonló okok-
ból lehet közterületen tartózkodni december 2-áig, addig 
zárva lesznek a nem alapvető cikkeket árusító boltok, az ét-
termek és a pubok is (elvitel, házhoz szállítás lehetséges).

Az iskolák e három országban szokott rendben működ-
nek, Olaszországban viszont a középiskolák átálltak távok-
tatásra. Ott az egyes tartományok fertőzöttségétől függően 
változnak a korlátozások, de az egész országra érvényes 

előírások is komolyak. Este 10-től reggel 5-ig kijárási tila-
lom van, a vendéglátóhelyek este 6-kor lehúzzák a redőnyt, 
a kulturális intézmények bezártak, hétvégenként a bevá-
sárlóközpontokban csak az élelmiszerüzletek és a gyógy-
szertárak lehetnek nyitva. A tömegközlekedési eszközök 
férőhelyeinek legfeljebb 50 százalékát lehet igénybe venni. 
Az érintett vállalatok terheit adófizetési könnyítésekkel, 
vissza nem fizetendő támogatásokkal enyhíti a kormány.

Határozott lépésekre szánta rá magát a lengyel kormány is, 
miután némi lassulás után ismét megugrottak a fertőzések. 
November 7. óta korlátozzák, hogy egyszerre hányan tartóz-
kodhatnak egy üzletben – sőt, a templomokban is –, a bevá-
sárlóközpontokban kizárólag az alapvető cikkeket áruló boltok 
és a gyógyszertárak működnek. Az érintett vállalkozásokat 
a társadalombiztosítási járulékok újbóli felfüggesztése mellett 
munkahelymegőrző támogatásokkal segítik. Az iskolákban 
már az alsótagozatokra is kiterjesztették a távoktatást.

Veszélyhelyzet  
óvatos  
kezdéssel

Újbuda

Fo
tó

: M
TI

/K
ov

ác
s T

am
ás

Fo
tó

: M
TI

/B
al

og
h 

Zo
ltá

n

Fotó: MTI/ 
Balázs Attila

Fo
tó

: M
TI

/K
om

ka
 P

ét
er



 | 2020. november 11. | 6 7 | 2020. november 11. |  

Szolgálat. Nincs szebb szó, amellyel jelle-
mezni lehetne Homolay Károly közel négy 
évtizedes munkásságát, amelyet Újbudán, 
Újbudáért végzett. Iskolaigazgató, tábor-
vezető, kerületünk közéletének aktív tagja 
2020-ban elnyerte a díszpolgári címet. 
Erről és az ide vezető útról beszélgettünk 
a díjazottal.

 � Aki ismeri önt, tudja, hogy tősgyökeres XI. kerületi. 
Milyen volt itt gyermeknek lenni?

Nagyon jó. 1961 augusztusában születtem a Vas utcai kór-
házban. Édesanyám onnan egyenesen a szentimrevárosi 
lakásunkba hozott haza. Azóta is ez az otthonom. A Váli 
utcai Általános Iskolában, a mai József Attila Gimnázium 
épületében kezdtem meg a tanulmányaimat. Csintalan, ám 
engedelmes gyerek voltam, tanulni nem szerettem, de is-
kolába járni nagyon. Nem is gondoltam volna, hogy fel-
nőttként iskolába kell járnom minden nap. Különösen nagy 
hatással voltak rám a pedagógusok, akikre példaként tekin-
tettem. Ilyen volt az egykori igazgatóm, a híres színművész 
édesapja, Szombathy Gyula, aki szigorú, de nagyon szeret-
hető alakja volt az iskolának és szüleim jó barátja. Vagy 
például a Petőfi Sándor Általános Iskola legendás igazga-
tója, Beleznay Andor is, aki soha nem tanított, de mindig 
ittam szavait, és élete végéig folyamatosan jó kapcsolatot 
ápoltunk. Már igazgató voltam, amikor megismerhettem 
Nemeskürty Istvánt, aki nem mellesleg a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola egykori diákja volt. 
Ő is nagyon inspiráló személyiség volt, ő 
ösztönzött arra is, hogy alapítsuk meg 
a Pedagógus Színházat, amely közel 
két évtizedig működött, és az ország 
minden területéről bevontuk a ta-
nárokat, hogy évente bemutassunk 
egy-egy új produkciót. A leginkább 
büszke a Csíksomlyói passióra 
és a Süt a nap című darabra vagyok, 
amellyel csaknem az egész országot 
bejártuk. 

 � Kanyarodjunk vissza kicsit az ele-
jére. Mikor döntött úgy, hogy tanár 
lesz?

Viszonylag hamar, talán már al-
sósként. Ennek ellenére az ál-
talános iskola végén 
a szüleim 
úgy lát-

ták jónak, ha gimnázium helyett inkább olyan iskolában 
folytatom tovább a tanulmányaimat, amely szakmát ad 
a kezembe. Nem azért, mert ne támogatták volna a kép-
zésemet, hiszen édesapám technológus, édesanyám jogász 
volt, tudták, mennyire fontos a gyermekük iskoláztatása. 
Ugyanakkor szerettek volna mielőbb biztonságban tudni. 
Idősebbek voltak, és féltek, ha történik velük valami, ak-
kor mihez kezdek egyedül a nagyvilágban. Ezért a Köz-
lekedésgépészeti Szakközépiskolába kerültem, ahol autó-
szerelőnek tanultam, ott szereztem érettségit és hivatásos 
jogosítványt is. Viszont a szakmában egy percig sem dol-
goztam. Helyette továbbtanultam. Több mint húsz évet töl-
töttem iskolapadban, két főiskolai, egy egyetemi diplomát 
és két szakvizsgát szereztem. 

 �Mikor és hol kezdődött a tanári pályafutása?
1984-ben kezdtem el tanítani az Egry József Általános 
Iskolában. Ezzel párhuzamosan másodállásban a BME 
Tanárképző Intézetében vállaltam munkát, ahol nevelés-
történetet oktattam. 1991. december 17-én neveztek ki 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola élére, ami az elmúlt kö-
zel három évtizedem minden napját meghatározta. Min-
dig eszembe jutnak édesanyám szavai, aki a kinevezésem 
hírére a következőt mondta: „Ne felejtsd el fiam, hogy nem 
igazgatóként születtél, és valószínűleg nem is úgy fogsz 
meghalni!”. Így igyekszem az iskolavezetést a rám bízot-
tak szolgálatának tekinteni. 

 � Ez miben nyilvánul meg?
Neveléstörténetből azt tanultuk, hogy az ember jel-

lemét három dolog határozza meg. Az egyik 
a genetika, a másik a neveltetés, a harmadik 

a szabad akarat. Én mélyen vallásos csa-
ládban nőttem fel, ahol a szeretet és a tü-
relem meghatározta mindennapjainkat. 
A szüleim nagyon szerettek. Nemcsak 
engem, az egész világot. Édesanyámhoz 
bárki segítségért fordult, számíthatott rá. 
Édesapám, aki négy évet töltött szovjet 
hadifogságban, soha nem kesergett. Élete 
végéig meg tudta őrizni a derűjét, hihe-
tetlenül türelmes és bölcs ember volt. Én 

ebben a szeretetteljes közegben nőttem fel, 
és számos olyan fontos útravalót kaptam tő-

lük, ami szerint mai napig élem az életemet. 

 � Például?
Mindig a gyerekek érdekeit nézem. 

A személyes kapcsolat, a bizalmi 
viszony kialakítása azért 

is fontos számomra, 
mert így a diákok 

sokkal inkább 
otthon érezhe-

tik magukat 
az iskolá-

ban, tudják, mire számíthatnak az intézmény falain belül. 
Az igazgató munkája elsősorban nem az irodában zajlik, 
hanem a rábízott gyermekek és felnőttek között. A reg-
geleim épp ezért úgy indulnak, hogy minden tantermet 
személyesen járok végig, és ellenőrzöm, hogy tisztaság 
van-e bennük, az ügyeletes kollégák a helyükön vannak-e, 
hogy rendben felkészültünk-e a tanulók fogadására. Ez-
után pedig a kapuban várom a gyerekeket. Ilyenkor tudok 
a családokkal pár mondatot váltani, ilyenkor mesélik el, ha 
valami lényeges dolog történt az életükben. Én hiszek a kö-
zösség és a szeretet erejében, és végtelenül hálás vagyok 
azért is, hogy a tantestület szenzációs pedagógusokból áll. 
A kollégáim mindegyike kiváló, okos, szorgalmas és kre-

atív szakember, és – ami talán ennél is fontosabb – mind 
jó ember. Igyekszünk mi is közösséget építeni. Ilyenkor 
kivételesen nem a gyerekek, hanem a tanári kar áll a kö-
zéppontban. Az adventi és a tavaszi tárlat megnyitója al-
kalmat nyújt arra, hogy a szülőkkel is kialakítsunk szoro-
sabb személyes kapcsolatot. Persze az sem mellékes, hogy 
szakmailag is igyekszünk maximumot nyújtani, az isko-
lánk diákjai az országos kompetenciamérésen rendre a fel-
ső egy százalék között teljesítenek, ami nagyon nagy szó. 
A pedagógiai módszerünk hatékonyságára a legnagyobb 
visszaigazolás mégis az, hogy a korábbi diákjaink szülők-
ként hozzánk íratják be a gyermekeiket. Ennél nagyobb 
elismerés szerintem nem is kell. 

 � Ha már elismerések… Számos rangos kitüntetést ve-
hetett át az évtizedek során szakmai munkájáért. Most 
pedig a kerület legnagyobb díját, a díszpolgári címet is 
elnyerte. Hogyan éli ezt meg? 

Én soha nem kerestem a kitüntetéseket, nem ezekre hajtot-
tam. Most is zavarban vagyok, mert bár szívügyem a ke-
rület, annyi nevet tudnék felsorolni, aki szerintem méltó 
lenne erre a címre. Ez nem jelenti azt, hogy ne örülnék 
neki, hiszen ezer szállal kötődöm a lakóhelyemhez, sőt.  
Ez valahol olyan, mint a viszonzott szerelem. Nekem  
Szentimreváros, Újbuda az, ami Petőfinek volt az Al-
föld. Ez a szülőföldem. Itt voltam gyerek, itt alapítottunk 
fészket a feleségemmel, és itt született a kislányunk is. 
A legbüszkébb rá, az unokámra, a vejemre, a családomra 
vagyok. Ide kötnek a gyökereim, és itt kaptam szárnyra. 
Ha meglátom a Móricz Zsigmond körteret, tudom, hogy 
itthon vagyok.

K. A.

díszpolgárokdíszpolgárok

Megjelent a Pont magazin 
novemberi száma

Most novemberben ünnepli 10. születésnapját az Új-
budán működő Irodalmi Szalon, idén lett húszéves 
a Fonó, valamint 2020 Beethoven-év, hiszen éppen 
250 esztendeje született a nagy zeneszerző. Ez csak 
néhány a fontos évfordulók közül, amelyekről beszá-
mol a novemberi Pont magazin.

Újbuda havi kulturális kiadványának legfrissebb 
számában sokakat és sok mindent ünneplünk. Sodró Eli-
za színésznő idén kapott Junior Prima díjat. A Radnóti 
Színház művészével készült címlapinterjúból többek kö-
zött kiderül, hogy kisiskolás kora óta színésznek készült, 
de foglalkoztatják az álmok, a mesék rejtett szimbólumai 
is. Az egykori kaposvári színészhallgató most kiáll az SZFE 
ügyéért. Pályatársa, Szurdi Miklós októberben lett 70 esztendős – a színészként induló, 
filmesként, tévés rendezőként és forgatókönyvíróként is sikeres művész életéről, hitval-
lásról, fiatalságról és múltról beszélt a Pontnak. 

Az ingyenes, Újbuda kulturális életének fontosabb színterein hozzáférhető magazin-
ban olvashatnak az érdeklődők az idén fennállásának 20. évfordulóját ünneplő kultikus 
újbudai közösségi térről, a Fonóról, vagy a szintén a kerületben működő tízéves Irodalmi 
Szalon múltjáról és jelenéről is. A nemzetközi kulturális élet palettájáról ezúttal egy zene-
szerzőt emelt ki a Pont. Szólhatott volna róla akár az egész év, hiszen idén 250 esztendeje 
született Ludwig van Beethoven, ám a járvány közbeszólt. A nem egészen ilyenre terve-
zett ünnepségsorozat része Bécsben az Újbudán felnőtt festő-szobrász, Barabás Márton 
kiállítása is. Cipészműhely, társasklub, ipari emlékek őrzője – ez mind egyszerre megvan 
egy újbudai üzlethelyiségben. Tulajdonos üzemeltetője annak idején a tanári pályát cse-
rélte fel a suszterére, most pedig visszavonulásra készül. Egy különleges élet meséje is 
megtalálható az e havi Pont magazinban. 

Újbuda új díszpolgárai

Interjú Homolay Károllyal,  
Újbuda díszpolgárával

A tantermek ellenőrzése 
után minden reggel a kapuban 
várom a gyerekeket. Ilyenkor 
tudok a családokkal pár 
mondatot váltani, ilyenkor 
mesélik el, ha valami lényeges 
dolog történt az életükben

Dr. Szőnyi Mihály vagyok, gasztroenterológus, 
a Budai Gasztroenterológiai Centrum veze-
tője. Azzal a céllal hoztuk létre rendelőinket 
Budapesten a XI. kerületben a Fehérvári úton 
és a Savoya Parkban, hogy családias hangu-
latú, ugyanakkor modern környezetbe hívjuk 
azokat, akiknek gasztroenterológiai kérdé-
sekben nyújthatunk segítséget. Rendelőnk-
ben innovatív megoldásokkal, modern 
eszközállománnyal segítjük szakértő kol-
légáinkat, akik tudása és betegközpontú hoz-
záállása a minőségi szolgáltatásunk alapja. 

Komplex szemlélet, szaktudás, innováció 
és empatikus hozzáállás: ezek az alapvető 
értékek, amelyek köré a Gasztroenterológiai 
Centrum épült. Az alapításkor az volt a cé-
lunk, hogy olyan rendelőt hozzunk létre, ahol 
igazi családias, közvetlen hangulattal, humá-
nus hozzáállással segítjük betegeink gyó-
gyulását. Kiemelten fontos számunkra, hogy 
pácienseink számára teljes körű ellátást 
biztosítsunk, alapvető szemléletünk, hogy 
ezt szükség esetén nemcsak egy orvos szak-
értelme, hanem az egyedi esetre összeállított 
csapat (például pszichológus és dietetikus) 
segíti, így a diagnózis és a gyógyulás egy teljes 
szakértő csapat kezében van. 

Fontos számunkra, hogy a tudomány 
eszközeivel biztosítsuk a gyors és fájdalom-
mentes vizsgálatot és segítsük a gyógyulást: 
munkánk során pácienseinknek lehetőségük 
van bódításban vagy altatásban végzett vizs-
gálatokat kérni. Kollégáink minden nap azért 
dolgoznak, hogy a betegeink jó érzéssel, prob-
lémáikat biztos szakértő kezek gondozásában 
tudják és nyugodtak lehessenek afelől, hogy 
hozzánk bármilyen panasz esetén fordul-
hatnak. Csapatunkban gyermek-, és felnőtt 
gasztroenterológus, aneszteziológus, en-
doszkópos szakasszisztens, dietetikus, pszi-
chológus és sebész kollégák dolgoznak. 

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

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

BEMUTATKOZIK A BUDAI GASZTROENTEROLÓGIAI CENTRUM

Néggyel gyarapodott 2020-ban Újbuda 
díszpolgáraimak száma. A kerület legna-
gyobb elismerését posztumusz ítélte oda 
a képviselő-testület Garai László pszi-
chológusnak és Szántay Csaba vegyész-
professzornak. Az 1991 óta létező kerületi 
díszpolgári cím birtokosa lett mellettük 
idén Homolay Károly, a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola igazgatója, valamint 
Szakonyi Károly író, dramaturg. 

Garai László (1935–2019) kutató, pszichológus, közíró, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Széchenyi-ösz-
töndíjas egyetemi professzor Újbudán született, és itt is halt 
meg. Rövid külföldi kitérőkkel – amikor orosz, francia, 
amerikai egyetemeken tanított – végig Újbudán élt és alko-
tott. Innen járt tanítani Szegedre, itt írta magyar és külföldi 
könyveit, publikációit, valamint legutolsó munkáját, ame-
rikai tudományos könyvét is. Garai László a ’60-as évek 
tudományos életébe mint az általánosan elfogadott tudás-
rend megkérdőjelezője robbant be. Szabad szellem volt egy 
olyan korszakban, amely nem sokra becsülte a szellemi 
szabadságot. Több magyarországi és külföldi intézmény-
ben dolgozott oktatóprofesszorként (Moszkvai Lomono-
szov Egyetem, Kaliforniai Állami Egyetem, Nizzai Egye-
tem). Ő alapította az ország első gazdaságpszichológiai 
tanszékét a Szegedi Tudományegyetemen. Mint elméleti 
alkotó valamennyi általa művelt területen új tudományos 
fogalmat teremtett. Neve nemzetközileg egyre ismertebbé 
vált, mára kitörölhetetlen a tudomány történetéből.

Szakonyi Károly ezer szállal kötődik a XI. kerülethez, ak-
tív szereplője a kerületi kulturális életnek. Élete példázza, 
hogy a tehetség bármilyen nehéz társadalmi körülmények 
között is utat tör magának. Példamutató irodalmi és szín-
házi munkássága Újbuda számára is hírnevet és elismerést 
hozott. Az idén 89. életévét betöltő Kossuth- és József At-
tila-díjas író, drámaíró, dramaturg méltán Újbuda büszke-
sége. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia (MMA) Színházi Tagozatának 
alapítója, az MMA Nemzet Művésze díjának egyik idei 
kitüntetettje. 

Ifjúkori novellái sorra jelentek meg az Élet és Irodalom-
ban, a Jelenkorban a Pest Megyei Hírlapban, a rádióban, 
a Népszavában, az Új Írásban, a Kortársban. Első kötetét 
a Magvető Könyvkiadó jelentette meg, 1961-ben. A ’60-as 
évektől – első drámájának megírásával – élete a színház 
világához kötődik, a legnevesebb magyar színházak dra-
maturgjaként. Elbeszélései, regényei mellett sorra mutatják 
be drámáit, tévéjátékait, színpadi adaptációit, emellett rend-
kívül tevékeny az irodalmi élet szervezésében, résztvevő-
inek elismerését, bizalmát fejezik ki testületi kuratórium 
megbízatásai. A kommunista rendszer minden lépcsőjét 
végigjárva megtapasztalta az egyszerű munkás emberek 

mindennapjait, amiből merített gazdag életművéhez. Szem-
léletesen mutatta be a kádári rendszer puha diktatúrájának 
belső ellentmondásait. Meghonosítója a rendszer által meg-
tűrt „keserű komédiának”, amelyben az emberek megpró-
bálják elviselhetővé tenni a reménytelen, jövőkép nélküli 
élet nehézségeit. Novellái a kortárs irodalom számára is 
elévülhetetlen emberi alapértékek melletti elkötelezettség-
re vallanak. Számos díjat kapott munkásságáért, amelyeket 
most életműve elismeréseként az Újbuda díszpolgára cím-
mel egészített ki a képviselő-testület.

Dr. Szántay Csaba (1928–2016) 83 esztendőn keresztül 
haláláig Újbudán, a Zsombolyai utca 8. alatt élt. A kerü-
letben végezte iskoláit a Budai Ciszterci Szent Imre Gim-
náziumban, majd a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) 
vegyészmérnök szakán. A BME-n haláláig oktatott egye-
temi tanárként. Fél évszázados oktatói tevékenységé-
vel sok száz olyan vegyész mestere volt, akinek fontos 
szerep jutott a magyar kémiai ipar felvirágoztatásában. 
A természetes anyagok szintézisének világhírű művelője 
volt, aki egyben az elméleti szerves kémia szakág egyik 
legnagyobb iskolateremtő tudósává vált. Tudományos 
eredményeit közel 400 szakcikkben tette közzé. 1970-től 
akadémikus volt.

Dr. Szántay Csaba a modern kor egyik legnagyobb 
feltalálója. A szerves kémia és a gyógyszerkutatás terén 
közel 300 szabadalmazott találmány kötődik a nevéhez. 
Eredményeit szinte mindegyik hazai gyógyszergyárban 
hasznosították. A magyar gyógyszeripar legnagyobb 
sikerének, a Cavintonnak társfeltalálója, a Magyar Fel-
találók Egyesületének 1989-es alapításától haláláig el-
nöke volt. Dr. Szántay Csaba számos magas hazai elis-
merésben részesült 1975-ben az Állami Díjat, 1993-ban 
a Szent-Györgyi Albert-díjat, 1996-ban a Magyar Köz-
társasági Érdemérem középkeresztjét, 1999-ben pedig 
a Széchenyi-díjat vehette át.

Dr. Szántay Csabafo
tó
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Szakonyi Károly

Dr. Garai László

Nekem Újbuda 
az, ami 
Petőfinek  
volt az Alföld
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Hálát adok a sorsnak, hogy a kezdetek óta 
részt vehettem a kerület fejlődéséért folyta-
tott munkában, 1990 óta vagyok képviselő 
Újbudán. Végigjártam a ranglétra minden 
fokát, ott voltam fontos döntéseknél, ve-
zethettem közel egy évtizeden át a Polgár-
mesteri Hivatalt. Büszke vagyok arra, hogy 
ebben az időszakban Újbuda Budapest 
legvonzóbb kerülete lett, ahol 
egymást érték a fejlesztések, 
legyen szó a közlekedési, 
az egészségügyi, az okta-
tási infrastruktúra meg-
újításáról, vagy éppen 
a közösségi terek, parkok, 
játszóterek építéséről. 

Örömmel tölt el, hogy 
kilenc esztendő alatt sike-
rült rendbe tenni, helyes pá-
lyára állítani az önkormányzat 
gazdálkodását. Közben 118 beruhá-
zással újítottuk meg az iskolákat, óvodákat 
és bölcsődéket, létrehoztunk 12, az egész 
országban példaként emlegetett okostan-
termet, közel 430 új játékot helyeztünk el 
a játszótereken, és jelentősen sikerült nö-
velnünk az óvodai férőhelyek számát is. 
Az egészségügyi intézményeink fejleszté-
sére több milliárd forintot sikerült elkü-
löníteni, minden orvosi rendelőt felújítot-
tunk a kerületben, korszerűsítettük a Szent 
Kristóf Szakrendelőt, valamint sikerült 
a Gyermek-egészségügyi Központ létreho-
zásához is forrást szerezni. Kiemelten fon-
tos eredménynek tartom, hogy háromszor 

annyi gyerek sportol rendszeresen, mint 
a 2000-es években. Az időseknek kínált 
Újbuda 60+ Programban évente 20 ezren 
vettek részt, havi közel 300 esemény közül 
válogathattak. Megújult a Bikás park, új 
futópálya várja a sportolni vágyókat a gaz-
dagréti Dzsungel játszótéren, Sashegyen, 

az Érdi utcai iskola melletti játszóté-
ren, emellett megújult a Gabá-

nyi Sportcsarnok és a Nyéki 
Imre Uszoda is, és ott van 

a  Sport11 Sport-, Szabad-
idő- és Rendezvényköz-
pont.  

Az újbudai kulturá-
lis városközpont való-
ban a kortárs művészet 

és a minőségi gasztronó-
mia közös erővel létrehozott 

színtere lett, a Bartók Béla út 
arculata egységessé és stílusossá 

vált. Gyakorlatilag nincs olyan pontja Új-
budának, ahol ne született volna újjá va-
lami az elmúlt esztendőkben. Szabadtéri 
sportolási lehetőségek, sétányok, korszerű 
utcabútorok, ivókutak és játszóeszközök, 
napozóhelyek, sakk-, illetve kártyaaszta-
lok, illemhelyek, kutyafuttatók épültek. 

A hivatalban igyekeztünk tartani a lépést 
az új kor követelményeivel: Újbuda fejlesz-
téseinél egyre inkább előtérbe kerültek 
a fenntarthatósági kérdések, maga a hivatal 
is átállt a papírmentes, digitális ügyinté-
zésre, amelynek nem titkolt célja volt az is, 
hogy kényelmesebbé tegyük a procedúrát.

1998–2002 
Polgármester: JuHOS KATALIN

2002–2010 
Polgármester: MOLNár GyuLA

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.

ÉVES AZ ÖNKOrMáNyZATISáG

Az első két önkormányzati ciklust sokak-
kal együtt „hőskorként” éltem meg. Az első 
években lehetőségem volt alpolgármester-
ként, majd fővárosi képviselőként ráérezni 
az önkormányzatiság mibenlétére, kitanul-
ni a hivatali működés rendjét és megérteni 
a politikai felelősség súlyát. Mire elérkez-
tünk az 1998-as önkormányzati válasz-
táshoz, már a kerületi vezetéssel szemben 
támasztott lakossági és intézményi elvá-
rások is a korábbinál magasabb minőséget 
képviseltek.

Polgármesteri működésem során mindig 
arra törekedtem, hogy a vagyongazdálko-
dás, a városfejlesztés, az oktatási, kultu-
rális, illetve szociális területen meghozott 
testületi döntések egymást kiegészítsék, 
és egy irányba hassanak.

Így sikerült megállítani az önkormány-
zati vagyonvesztést, miközben végrehaj-
tottuk az első bérlakásépítési programot. 
A lakhatási lehetőségek megteremtése 
mellett az új lakások, társasházak megépí-
tése során hangsúlyt fektettünk az élhető 
környezetre, az úthálózat és a forgalom 

megszervezésére, illetve az intézményi 
háttér létrehozására. Jelentős ingatlan-
beruházások és közlekedési átalakulá-
sok kezdődtek meg, mialatt megőriztük 
az egységes városképet. Abban a négy 
esztendőben erős és aktív volt a kapcsolat 
a szomszédos kerületekkel és városokkal, 
ezért kerülhetett sor a tömegközlekedés 
megújítására, átszervezésére is (M4 ter-
vezése, Volán-pályaudvar kiépítése). Ezen 
felül úgy tudtuk átalakítani az addig pa-
zarlóan működő közművelődési intéz-
ményhálózatot, hogy a helyi alkotómű-
vészek és civil közösségek új színtereket 
kaptak a pezsgő és termékeny kulturális 
élet kibontakoztatásához.

Akkori képviselőtársaimnak, a három 
alpolgármesternek, valamint a hivatal dol-
gozóinak is sok érdeme van abban, hogy 
2000-ben az év polgármesterének válasz-
tottak. De a legnagyobb segítséget a helyi 
polgároktól kaptam, mert mindig a köz-
vetlen, akár pozitív, akár negatív lakossági 
visszajelzés volt a legfontosabb támaszom 
a kerület élén.

Az előző évtizedek lassan valóság-
gá váló budapesti és kerületi fej-
lesztései új kihívások elé állították 
a XI. kerület vezetését a 21. század 
elején. A legfontosabb feladat volt, 
hogy a nagyszabású közlekedési 
fejlesztések (4-es metró, Lágymá-
nyosi híd), a komoly és látványos 
kereskedelmi beruházások (Al-
lee, Fehérvári úti piac), valamint 
a vonzóvá váló ingatlanpiac miatt 
növekvő lakásépítések 
mellett megőrizzük 
Újbudát élhető, 
tiszta és bizton-
ságos városrész-
nek. Úgy kellett 
a szabályozá-
si környezetet 
alakítani, hogy 
miközben ugrás-
szerűen emelkedett 
a lakosság, valamint 
az átmenő forgalom, mi 
mégis biztosítsuk a kerület alap-
vető és normális működését mind 
az oktatás, mind az egészségügy 
és a szociális ellátás területén. 
Átalakítottuk az alapfokú oktatás 
rendszerét, felújítottuk a Fehér-
vári úti szakrendelőt, a városban 
egyedülálló szociális védőhá-
lót építettünk ki az idősek (60+ 
program, gyógyszertámogatás) 
és a nagycsaládosok számára. Lét-
rehoztuk az önálló kerületi köz-
terület-felügyeletet (saját kamera-
rendszerrel), külön megállapodást 
kötöttünk a rendőrkapitányság-
gal, amelynek eredményeképpen 
csökkent a bűnelkövetések szá-
ma. A közösséggé alakulás egyik 
legmeghatározóbb élménye volt 

mindannyiunk számára a sok-
színű, tagolt városrészekből álló 
kerület egységes elnevezésének 
elfogadása: 2005-ben vettük fel 
hivatalosan az Újbuda nevet. 
Szintén a közösségépítés fontos 
sikere volt az önálló sportegye-
sület létrehozása (Újbuda Torna 
Club), amely a női kézi-, illetve 
röplabdában, valamint a férfi ko-
sárlabdában első osztályú csapat-

tal vett részt a nemzeti 
bajnokságban, és egy 

ideig NB II-es, 
majd NB III-as 
labda r úgócsa-
patunk is vitte 
a városrész jó 
hírét a nagyvi-
lágban. Ugyan-

ezt a célt kívánta 
szolgálni a kultúra 

kiemelt támogatása 
és a Bartók Béla út kul-

turális főutcává fejlesztésének 
szándéka. 

A nagy és átfogó tervek meg-
valósítása mellett nem felejtet-
tük el a napi működés alapvető 
kérdéseit sem. Minden játszó-
terünket felújítottuk, új alapok-
ra helyeztük a parkfenntartást, 
megújítottuk a kerületi ügyfel-
szolgálatot, amely az ország leg-
színvonalasabb ilyen intézménye 
lett. Nem véletlen, hogy akkori-
ban a főváros legdinamikusab-
ban fejlődő részeként tekintettek 
Újbudára, ahol jó élni. Az ingat-
lanárak emelkedtek, a lakosság-
szám nőtt és mindenki számára 
vonzó befektetési célponttá vált 
a XI. kerület.

kerületkerület

Alpolgármesterek
Dr. Balás Piri László 

Dr. Mestyanek  
Ödön 

Szőke László

Alpolgármesterek
2002–2006

Balázs Gyula 
Görög András 

Lakos Imre 
Veresné  

Krajcár Izabella †

Alpolgármesterek 2006–2010

Alpolgármesterek 2014–2019

Alpolgármesterek  
2010–2014

Dr. Kupper András 
Dr. Molnár László 
Dr. Jelen Tamás

Dr. Bács Márton 
Fodor Vince 

Lakos Imre 
Veresné  

Krajcár Izabella †

       Dr. Molnár László Király Nóra 

Dr. Balás Piri László 
Dr. Bató András 
Dr. Bács Márton 
Dr. Mestyanek Ödön 
Balázs György 
Dr. Bácskay Antal 
Bojta László 
Both Zoltán 
Budai Miklós 

Czunyi László †
Dr. Moravszki  
Mónika 
Farkasné  
Dr. Kéri Katalin 
Dr. Fazekas Róbert 
Dr. Fenyvessy Zoltán 
Fischer Gábor 
Fodor Vince 
Gehér József 

Gyorgyevics Miklós 
Dr. Hoffmann Tamás 
Jankó István 
Jellinek János 
Kis József 
Kopcsay László 
Dr. Kupper András 
Messel Gáspár 
Dr. Perjés  
Gábor András 

Riedel René 
Dr. Schneller  
Domonkos 
Simon Károly 
Szabó Ferenc 
Szesztay András 
Tasnádi András 
Csaba 
Tóthné Vécsei Éva 
Wieszt János 

Dr. Ábrahám Katalin 
Dr. Balás Piri László 
Balázs György 
Balázs Gyula 
Budai Miklós 
Farkasné  
Dr. Kéri Katalin 
Dr. Fenyvessy Zoltán 
Fischer Gábor 
Gadácsi Miklós 
Görög András 

Gyorgyevics Miklós 
Hajdu László 
Jankó István 
Jellinek János 
Junghausz Rajmund 
Király Nóra 
Klausz Csilla
Kristóf József  
lemondott, helyette: 

Zsargó Krisztián 

Krausz Csaba  
helyette: 
Dr. Gógl  
Álmos Zalán 
helyette:  
Molnár Sándor 
Dr. Kupper András 
Dr. Mészáros József 
lemondott, helyette: 

Dr. Hoffmann Tamás 
Dr. Molnár László 
Sass Szilárd 

Dr. Schneller  
Domonkos 
Simon Károly 
Sölch Gellért 
Dr. Surányi Ilona 
Szabó András 
Szabó Ferenc 
Szesztay András 
Szőke László 
Vécsei Éva 
Wieszt János 

2019– 
Polgármester: LáSZLó IMrE

Egy emberöltő telt el azóta, amióta 1990 októberében 
megalakultak az önkormányzatok Magyarországon. 
A tanácsrendszer helyébe közvetlenül válasz-
tott helyi képviselőkből álló testületek 
léptek.

Harminc évvel ezelőtt nehéz 
anyagi helyzetben, mégis sza-
badon kezdhették intézni 
ügyeiket a falvak, a kis- 
és nagyvárosok, a főváros 
és annak kerületei. Tud-
ták, hogy a legjobb rá-
látásuk a helyi ügyekre 
az ott élőknek van. Ak-
kor is voltak viták, éles 
szócsaták a liberálisok 
és a konzervatívok, 
a szociáldemokraták 
és a kereszténydemok-
raták között. De tudták, 
hogy ezek az általuk kép-
viselt emberek érdekében 
folynak.

Az 1950-ben alakult és kine-
vezettekre épülő tanácsi rendszert 
tehát harminc esztendeje felváltotta 
a már választott képviselők által működte-
tett önkormányzatiság. Mindez akkor történt, ami-
kor még szovjet csapatok állomásoztak Magyarországon, 
a Varsói Szerződésnek és a KGST-nek voltunk tagjai.

Most évfordulót ünneplünk, de örömünk nem lehet 
felhőtlen, hiszen a munkánkat és annak hatékonyságát 
komoly veszélyek fenyegetik. A központosító törekvések 

folyamatosan jogköröket és ezzel párhuzamosan anyagi 
forrásokat vonnak el az önkormányzatoktól. Napjainkban 

mindezt a koronavírus elleni küzdelem, az ez-
zel kapcsolatos extra kiadások és állami 

megvonások súlyosbítják.
Az elmúlt három évtizedben 
különböző politikai oldalak 

adták a XI. kerület, mai ne-
vén Újbuda polgármestere-

it és képviselőit. A viták 
és nézetkülönbségek el-
lenére egy dolog mindig 
közös volt: a képviselők 
a kerület fejlődését 
szolgálták, és döntéseik 
során az itt élők érdeke-
it tartották szem előtt.

Tisztelet és megbe-
csülés mindazoknak, 

akik képviselőként, alpol-
gármesterként és polgár-

mesterként az elmúlt évti-
zedekben ennek szellemében 

tették a dolgukat.
A jelen vezetés egy éve, mindezt 

elfogadva és szem előtt tartva vette át 
Újbuda irányítását. Ezért azt várom a jelen-

legi képviselőktől is, hogy soha ne feledjék, kiktől 
kapták a bizalmat és a felhatalmazást. Mi az újbudaiakat, 
az itt élőket szolgáljuk, erre tettünk esküt. Ennek szel-
lemében kívánok boldog születésnapot a magyar önkor-
mányzatiságnak és eredményes munkát a benne és az érte 
dolgozóknak.

Alpolgármesterek

Bakai-Nagy Zita 
Barabás Richárd 

Orosz Anna 
Hintsch György

Bába Szilvia
Dr. Bács Márton
Bedő Dávid
Budai Miklós
Csernus László
Daám Alexandra
Erhardt Attila
Görög András
Dr. Hoffmann Tamás
Jankó István
Junghausz  
Rajmund

Keller Zsolt
Kreitler-Sas Máté
Dr. Molnár László
Nagyné Antal Anikó
Németh 
Gyöngyvér Valéria
Novák Előd
Rádi Károly
Szabó László
Tóth Márton
Varga Gergő

Dr. Ábrahám Katalin 
Dr. Bajomi Iván 
Bába Szilvia 
Kerékgyártó Krisztina  
helyett 2012.09.21-től.

Dr. Bács Márton 
Budai Miklós 
Csernus László 
Endrődi József 
Farkas Krisztina 

Farkasné dr. Kéri 
Katalin 
Gajárszki Áron 
Görög András 
Veresné Krajcár Izabella  
helyett 2014.01.23-tól.

Gyorgyevics Miklós 
Jankó István 
Junghausz Rajmund 
Kerékgyártó Krisztina 
2012.09.21-ig – lemondott

Király Nóra 
Ludányi Attila 
Nagyné Antal Anikó 
Sass Szilárd 
Szabó András Sándor 
Dr. Szaniszló Krisztián 
Gábor 
Veresné Krajcár  
Izabella †
Vécsei Éva 
Zsargó Krisztián 

Barabás Richárd
Dr. Bács Márton
Budai Miklós
Csernus László
Farkas Krisztina
Gajárszki Áron
Görög András
Gyorgyevics Miklós
Dr. Haidar Norbert 

Hintsch György
Jankó István
Junghausz Rajmund
Keller Zsolt 
2016.10.11-től

Kerékgyártó Gábor
Ludányi Attila
Molnár Gyula 
2016.09.22-ig

Nagyné Antal Anikó

Sass Szilárd
Szabó András
Szabó György
Turbók Jánosné
Vécsei Éva
Wendlerné  
Dr. Pirigyi Katalin

2. rész

Balázs György 
Balázs Gyula 
Bató András 
Dr. Bácskay Antal 
Bánsági György 
Bojta László 
Both Zoltán 
Budai Miklós 
Busi Kálmán 
Czunyi László †
Farkas Ferenc 
Farkasné  
Dr. Kéri Katalin 
Dr. Fazekas Róbert 

Fodor Vince 
Gehér József 
Görög András 
Gyorgyevics Miklós 
Dr. Hoffmann Tamás 
Jakab Árpád 
Jankó István 
Jellinek János 
Dr. Józsa István 
Kis József 
Kiss Mária 
Kopcsay László 
Kristóf József 

Dr. Kupper András 
Lakos Imre 
Lisinszkyné Rezsabek 
Jolán 
Dr. Perjés Gábor 
András 
Riedel René 
Szabó Ferenc 
Tasnádi András Csaba 
Tóthné Vécsei Éva 
Veresné  
Krajcár Izabella †
Wieszt János 
Zsembery Gyula 

2010–2019 
Polgármester: HOFFMANN TAMáS
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Bács Márton : Viseljük, vagy ne?
A koronavírus okozta helyzet egyre nagyobb feszültséget okoz. A minap utaztam a bu-
szon, egyszer csak a hátam mögül hallom, hogy egy idősebb hölgy pikírten megszólít 
valakit: „Fiatalember, nem kér egy maszkot?”. A kérdés nyilván annak szólt, hogy az illető 
nem viselte a mára szinte divatcikké is vált „kiegészítőt”. A megszólított közölte, hogy 
nem kér, és látszott, nem is hajlandó megfontolni a maszkviselést. Szó szót követett, más 
utas is beszállt, volt, aki a fiatalember védelmében – maszkban. A buszvezető meghallotta 
a szóváltást, megállt, és közölte: nem megy tovább, míg az, aki nem visel maszkot, le nem 
száll. A fiatalember nem engedett a negyvennyolcból, és leszállt.

Sokféle véleményt hallani az emberektől, hogy mi is ez a helyzet valójában, ki mindenki 
áll a járvány mögött stb. Javaslom, hogy gondoljuk végig logikusan. Van, aki azt állítja, 
a vírus valójában nem veszélyes, vagy ha igen, nem a maszk véd 
meg minket tőle (a buszon legalábbis érvként elhangzott). Más 
meg azt, hogy a vírus nagyon is veszélyes, és a maszk haté-
kony módja a kockázat csökkentésének. Tekintsünk most 
el attól, hogy utóbbi a hivatalos álláspont, és átmenetileg 
kezeljük ezeket az állításokat egyenrangúként. Világos, 
hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz, valamelyik té-
ves. Mármost ha az első téves, és a vírus veszélyes, 
akkor nagy baj lehet abból, ha nem hordunk maszkot. 
Lehet, nem velünk, hanem valamelyik hozzátarto-
zónkkal. Ha a második állítás a helytelen, és mégis 
hordunk maszkot, az csak apró kellemetlenség a másik 
eset lehetséges következményeihez képest. 

De nemcsak ezért javaslom a maszk viselését, hanem 
azért is, mert kötelező!

Bedő Dávid: Sasad és Sas-hegy forgalma
Hamarosan elkészülnek Sasad és a Sas-hegy vadonatúj forga-
lomtechnikai tervei, ezekkel hármas célunk van: csende-
sebb lakóövezetek, jobb autós közlekedés a Sasadi úton, 
valamint biztonságosabb, kényelmesebb gyalogos for-
galom. Annak érdekében, hogy az ott lakók környezete 
nyugodt és élhető maradjon, lakó-pihenő övezeteket 
alakítunk ki, igyekszünk korlátozni az autósok át-
haladási lehetőségeit, hogy csak azok közlekedjenek 
arra, akik ott élnek. Az átmenő forgalmat a nagy 
főutakra kívánjuk terelni, ezzel is otthonosabbá téve 
Sasad és a Sas-hegy környékét. A Sasadi úton gyakran 
fordul elő, hogy a kocsik nem tudnak elmenni egymás-
sal szemben, ezért alapjaiban vizsgáljuk felül a jelenlegi 
parkolási rendet. Végül, de nem utolsósorban új zebrákat 
festünk fel Gazdagréten és a Sasadi úton, nem csupán a gya-
logosbiztonság fokozása, de a sétálás valódi közlekedési alternatí-
vává emelése is ezt követeli meg. Illeszkedve Budapest klímapolitikájához célunk, hogy 
minél többen válasszanak környezetkímélő közlekedési módokat, ahhoz azonban, hogy 
többen sétáljanak, biciklizzenek, használják a közösségi közlekedést, támogató infra-
struktúrára is szükség van. Ebbe az irányba teszünk lépéseket a zebrák felfestésével 
és a lakó-pihenő övezetek kijelölésével. 

Megválasztásunk óta alapvető célunk a lakosság minél jobb bevonása a döntéshoza-
talba, ez alól az új forgalomtechnikai tervek sem jelentenek kivételt. Még idén kikérjük 
az önök véleményét, hogy ha mindenkinek talán nem is, de legalább a többségnek megfe-
lelő koncepció alakuljon ki ez év végére.

aktuálishirdetés

programajánló

Ajánló az Újbuda 60+ közel 300 havi programjából

A kéPViSElŐ SzEriNt...

Csernus lászló: Betartotta? Nem!
A legutóbbi testületi ülésen frakcióvezetőként értékeltem az elmúlt egy esztendő „tevé-
kenységét”, az elvesztegetett évet. Sajnos kijelenthető, hogy a választási ígéretek csupán 
ígéretek maradtak, el sem kezdték megvalósítani őket, és becsapták a választókat. Panasz-
kodással és másra mutogatással telt az első év, amellyel még a polgármester sem elégedett. 
Elmaradt megemlékezések, értékvesztés, ez jellemzi Újbuda jelenlegi vezetését. Mindenki 
emlékszik még, mit ígértek? „A kerületi feladatokat nem áthárítjuk, hanem vállaljuk a fe-
lelősséget.” Panaszkodni viszont csak az újbudai lakosoknak van joguk, akiket átvertek. 
Hajléktalanok mindenütt, mocsok, szemét a közterületeken. Nem ezt ígérték! Becsapták 
azokat, akik a balliberálisokra szavaztak. Még csak időarányosan sem teljesült semmi! 

Az Újbudát vezető koalíció ismét kettős mércét alkalmazva, napi-
rendre sem vette Jankó István és Molnár László képviselőnek 

a gyermekek védelmét szolgáló előterjesztését, amely meg-
védené őket a társadalom többsége által károsnak tartott 

ideológiáktól, az LMBTQ propagandától. Az óvodák 
pedagógiai programját ne befolyásolják, az óvodapeda-
gógusokat ne félemlítsék meg, hagyják békén a gyere-
keket! Álságos módon rótta fel nekünk a Momentum 
két képviselője is, Orosz Anna és Daám Alexandra azt, 
amit ők rendszeresen tettek: gyermekekkel fotózkod-

tak. Amikor ezzel szembesítettük őket, hogy rajtakap-
tuk a hazugságon, csodálkozó szemmel, zavartan néztek. 

A kormány 220 millió forinttal támogatja az Újbudai Bóbi-
ta Bölcsőde fejlesztését. Ennyit a baloldali vezetésű kerületek 

kivéreztetéséről.

Görög András: A járvány sok tervet felülírt
Egy esztendő telt el azóta, hogy a kerületi polgárok új polgármestert 

és önkormányzati képviselőket választottak Újbudán. A meg-
alakuláskor nagy tervekkel, célkitűzésekkel kezdtünk bele 

az új ciklusba, első nagy feladatunk a kerület éves költ-
ségvetésének megalkotása és elfogadása volt. Év elején, 
amikor ezt a munkát végeztük, még csak egy távoli or-
szág távoli városából kaptuk a híreket egy új vírusról. 
Aztán néhány hét múlva a vírus ideért Európába, meg-
jelent Magyarországon is, és gyökeresen megváltoztat-
ta életünket. Egyik pillanatról a másikra kellett olyan 
feladatokat megoldani, amilyenekre korábban nem volt 

példa és gyakorlat. Az iskolák, óvodák, irodák kiürültek, 
aki csak tehette, otthonról dolgozott hónapokon keresztül. 

Nyáron egy kis könnyebbség jött, de az elmúlt hetekben újra 
baljós számokat látunk nap mint nap a járvány terjedéséről. 

A kialakult helyzet miatt sajnos korábbi terveinket is felül kellett 
írnunk. Legfőbb célunk az lett, hogy biztosítsuk a kerület és intézményeinek működését, 
amihez a kieső bevételek és a központi elvonások miatt a költségvetés gyökeres átalakítá-
sára volt szükség, így fájó szívvel el kellett halasztanunk több fejlesztést, illetve felújítást. 
Bízom benne, hogy az elmaradt munkák jó részét még a ciklus végéig be tudjuk fejezni. Je-
len helyzetben nagyon fontos az egymásra figyelés, egymás segítése a mindennapi életben, 
amihez mindenkinek sok türelemre, megértésre és fegyelemre lesz szüksége. A napokban 
a koronavírus áldozatává lett egy 28 esztendős VIII. kerületi képviselőtársunk is. Vigyáz-
zunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

A teljes programkínálatról a www.idosbarat.ujbuda.
hu honlapon az aktuális havi programlistában,  

illetve hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszá-
mon érdeklődhet. A programokon való részvétel  
feltétele az Újbuda 60+ Kedvezménykártya vagy  

annak folyamatban lévő igénylése!

Interneten zajló 
rendszeres programjaink
Dietetikai tanácsadás
Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táplálkozás jegyében 
változtatna eddigi életmódján? Esetleg betegségével kap-
csolatban tanácstalan, mit fogyaszthat? Kérdéseinek, prob-
lémáinak részletes leírásával várja levelét szakemberünk, 
hogy pontos, mindenre kitérő választ adhasson. Dr. Bar-
na Lajosné Éva táplálkozási szakember várja kérdéseiket 
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen. A levélben kérjük, ad-
ják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ ked-
vezménykártya számát. A foglalkozás ingyenes.

Origami
Foglalkozás minden hétfőn 14 órától. 
A részvételhez Facebookon csatlakozzon 
az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű cso-
porthoz, teljes neve és a 60+ kedvezménykártya 
száma megadásával.

Do-in
Foglalkozás minden szerdán 12.30 órától. A részvételhez 
Facebookon csatlakozzon a Do-in – japán jóga (Újbuda 
60+ Program) nevű csoporthoz, teljes neve és a 60+ ked-
vezménykártya száma megadásával.

Szenior örömtánc Andreával
Minden csütörtökön 17 órától. A részvételhez Facebookon 
csatlakozzon a Szenior Örömtánc (Újbuda 60+ Program) 
csoporthoz, teljes neve és a 60+ kedvezménykártya száma 
megadásával.

Online 60+ lelki 
segítségnyújtás
Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki meghallgassa 
vagy segítsen? Lehangoltnak, tehetetlennek érzi magát 
emiatt? Sok idős ember nem kér segítséget lelki gondjával 
kapcsolatban, mert úgy gondolja, ezt magának kell megol-
dania, vagy nincs kihez fordulnia, esetleg nem akar má-
sokat terhelni. Pedig legtöbbször egy jó beszélgetés, egy 
kis felénk forduló figyelem is segíthet abban, hogy jobban 
érezzük és cselekvésre szánjuk el magunkat, vagy kezünk-
be vegyük sorsunk irányítását.

Az Újbuda 60+ Program részeként kínáljuk ingyenes 
„segítő beszélgetések” szolgáltatásunkat, ahol képzett 
időskorú önkéntesek várják, hogy segíthessenek Önnek. 
Keressen minket személyesen vagy telefonon, hétköznap 

9–14 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs 
és Módszertani Központban (Kérő utca 3.); 

Tel.: 372-4636.

Online 
problémamegbeszélő 
csoportok

Pszichológus vezetésével csoportbeszélgetés különböző 
témák mentén november 10-étől, keddenként 9.30–10.30 
között Google Meet felületen.
Témák: 
november 10. Hiány
november 17. Tartozás valakihez, valahová
november 24. Megtartás
december 1. Megtakarítás

Jelentkezés: 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen teljes név, 
telefonos elérhetőség és a 60+ kedvezménykártyaszám 
vagy állandó lakcím megadásával.

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

Tájékozódjon és véleményezze 
Újbuda tervezett új zöldfolyosóját!

delikorvasut.hu
Budapest Fejlesztési Központ
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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) nap-
közben, 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 le-
veleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbuda 
Facebook-oldalon!

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

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.face-
book.com/momentumujbuda)! Jelentkezz tagnak a Momen-
tumhoz  https://jelentkezes.momentum.hu/ oldalon és légy ré-
szese a változásnak! Elérhetőségünk: bp11@momentum.hu

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

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

 � Oktatás
Sí- és snowboardoktatás minden korosztálynak. 
www.nanooksiiskola.hu

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

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

 � TV, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. 
Ingyenes kiszállással. 06/30/8572-653.

 � Szolgáltatás
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.
CSALÁDI HÁZAK, épületek felújítása, bontása, 
kertépítés. 06/30/595-2684.
LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték (akár 
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása, ürítése 
rövid határidővel. Hulladékszállítási engedéllyel 
rendelkezünk. 06/30/398-1597
BÁRMILYEN tető fedése, szigetelése, javítása. 
T.: 06/30/401-7462.
KLÍMA HŰTÉSRE-FŰTÉSRE! Covid-
helyzetben a telepítés becsületkassza elven! 
Annyit fizessen, amennyit Önnek ér a munkánk! 
06/20/584-584-9, klimadoki team.

 �Gyógyászat
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítése, javítása. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/20/980-3957.
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 
ELMAGÁNYOSODÁS? Járványszorongás? 
Családi problémák? Keressünk rá együtt 
hatékony megoldást, előzzük meg a nagyobb 
bajt. Szakdiplomás online mentálhigiénés 
tanácsadó vagyok. Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
06/30/377-4488.
 

 � 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.
VÁLTSA KÉSZPÉNZRE feleslegessé vált 
könyveit! Antik, használt, régi, új könyvek 
vétele! Ingyenes kiszállás és elszállítás, azonnali 
készpénzfizetés! 06/20/931-3773.
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.
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impresszum

A Bliss Alapítvány olyanokkal 
foglalkozik, akik többnyire 
mozgássérültek, és nem tudnak 
beszélni. Tevékenységükről 
kérdeztük Texler Eriket, 
az alapítvány vezetőjét.

 � Azt mindannyian tudjuk, hogy egy 
olyan gyereket sem könnyű tanítani, 
aki tud beszélni. Ám azt a legtöbben el 
sem tudjuk képzelni, milyen lehet olya-
nokat képezni, akik nem beszélnek...

Tényleg nehéz ezt elképzelni. Mindenki 
vágyik arra, hogy a gondolatait, az érzé-
seit kifejezze. A mi alapítványunk abban 
segít, hogy megtaláljuk a megfelelő esz-
közt, a megfelelő módszert arra, hogy a kli-
ensünk mégis csak tudjon kommunikálni 
a külvilággal.

 � Aki nem tud beszélni, annak milyenek 
a gondolatai? Mennyire és hogyan lé-
teznek? Képződnek olyan fogalmak, 
hogy ez kék, ez zöld, vagy ezt akarom, 
ezt nem akarom? A gondolat megvan, 
csak esetleg valami fiziológiás okból 
nem tudja elmondani?

Nem egyformák azok, akik hozzánk kerül-
nek. Ismerünk olyat, akinek a gondolkodá-
sa is akadályoztatott, de előfordul, amikor 
értelmileg teljesen ép a gyermek, csupán 
beszélni nem tud. Az a legnehezebb, ami-
kor valakinek ott van a fejében a gondolat, 
de nem tudja kimondani. Erre a kommuni-
kációs helyzetre léteznek különböző gesz-
tusok, jelképek, és most, a digitális világ-
ban már eszközök is, amelyek segítenek. 
Függően attól, kinek milyen az állapota. 

Azt akarjuk elérni, hogy mindenki mini-
málisan tudjon választ adni legalább egy-
szerű kérdésekre. El tudja mondani, hogy 
a kék pólót akarja felvenni vagy a pirosat. 
Ne helyette döntse ezt el valaki. Ezt kell 
megtanítanunk, hogy igenis képesek ők is 
kifejezni a gondolataikat, csak rá kell jön-
nünk hogyan, és utána meg kell őket erre 
tanítani. Olyan megoldást kell keresnünk 
mindenkinek, amit élvez, amit használni 
tud, hogy ne menjen el a kedve a dologtól.

 �Mit tanít ebből a Bliss Alapítvány isko-
lája?

Arra tanítjuk meg a gyerekeket, hogyan 
tudnak a legjobban kommunikálni. Azért, 
hogy a mindennapjaikban elboldoguljanak. 
Ők sem élhetnek örökké a szüleikkel, ha el 
kell szakadniuk tőlük, és bekerülnek egy 
intézetbe, akkor ott is képesek legyenek 
megértetni magukat.

 � Az önöknél lévők többsége ráadásul 
halmozottan sérült, mozgásproblémák-
kal élő.

Igen. Itt mozgásukban, értelmükben korlá-
tozott gyerekek tanulnak, akik nem tudnak 
beszélni. Többeknél születési probléma ez, 

de jött hozzánk olyan kliens is, aki autóbal-
esetben vesztette el a beszédképességét.

 �Mennyire ad sikerélményt ilyen gye-
rekeket képezni? Nyilván a legkisebb 
eredményért is irtózatos erőfeszítéseket 
kell tenni, nemcsak a tanároknak, ha-
nem a szülőknek és a gyerekeknek is.

Nem azt várjuk, hogy lediplomázzon két 
év múlva, aki idekerül, hanem azt, hogy 

a saját szintjéhez képest fejlődjön. A lehető 
legtöbbet igyekszünk kihozni mindenki-
ből, hogy a lehető legnagyobb önállóságot 
tudja elérni. A kis dolgok valóban hatalmas 
örömet tudnak okozni. Mi a legjobbat sze-
retnénk a kicsiknek. Sok szülőnek nehéz 
elfogadnia ezt a helyzetet. Nemegyszer 

mondják, hogy az én fiam-lányom meg 
fog tanulni beszélni, minden rendben lesz, 
nincs vele semmi gond. És innen kell kez-
denünk a közös munkát.

 � Feltehetőleg nem csupán a gyerekeket, 
hanem a szülőket is kell képezni. Arra, 
hogy elfogadják ezt a helyzetet. Abban 
miként tudnak segíteni?

Az alapítvány és az iskola fontos célja, hogy 
megtanítsuk a szülőket az úgynevezett aug-
mentatív és alternatív kommunikációra. Fo-
lyamatosan konzultálunk arról, mit hogyan 
tudnak otthon megtanítani. Mert nemcsak 
az intézményben kell ezt használni, hanem 
otthon is. Ha a szülő beletörődik abba, hogy 
kialakul egy jelrendszer, amit csak ők értenek 
egymás között – például ha a gyerek balra néz, 
az igent jelent, ha jobbra, az nemet –, és ezt 
elégnek véli, akkor hogyan fog egy mások szá-
mára is érthető kommunikációt megtanulni 
a gyerek. Az a cél, hogy a lehető legtöbb em-
berrel tudja magát megértetni, és nem pusztán 
egy-két szót használva. Még akkor is, ha van 
olyan kliensünk, aki nem tud sokkal többet 
megtanulni. De azt tanulja meg. Igen változó, 
hogy ki mennyire fejleszthető.

 � Hogyan képzeljük el ezt az oktatást?
Tizennyolcan járnak az iskolába, ennyien 
férnek itt el biztonságosan. Négy csopor-
tunk működik, ezeket kommunikációs, 
tudásbeli szintek szerint alakítottuk ki, 
nem életkor alapján. Nagyon családias így 
a környezet, és szeretnek is ide járni a gye-
rekek. Amikor át kellett állnunk digitális 
oktatásra, rengetegszer kérdezték, mikor 
mehetnek már vissza az iskolába, mikor ta-
lálkozhatnak ismét a többiekkel.

 � Ha már ilyet tudnak kérdezni, az óriási 
elismerés önöknek. Nem csupán azért, 
mert ezek szerint szeretnek oda járni, 
de ezt el is tudják mondani...

Valóban. És tényleg jó a hangulat. A ta-
nulók többsége kerekes székes, körben 
ülnek, ott ülnek velük a pedagógusok 
és a segítője, együtt dolgoznak. Az is 
fontos, hogy a szünetekben is használják 
azokat a kommunikációs technikákat, 
amelyeket tanulnak.

 � Azaz egymással is beszéljenek.
Igen. És itt ugyanúgy kialakulnak barátsá-
gok, vagy akár szerelmek is, mint bárme-
lyik más iskolában. 

 � Az alapítványi iskola hiányt pótol, vagy 
van ilyen állami intézmény is?

Hiánypótló. Ma már akad egy-két iskola, 
amelyik hasonló feladatot lát el, de ami-
kor elkezdte az alapítvány, akkor teljesen 
egyedülállónak számított. Dr. Kálmán 
Zsófia gyermekorvos és Pajor András 
pszichológus-logopédus egy svéd modell 
alapján építette fel ezt a ΄80-as években. 
Magánszemélyek adományaiból működik, 
és megkapjuk az állami normatívát, ami 
bérekre megy el. De nálunk olyanok is 
dolgoznak, akik ebbe a keretbe már nem 
férnek bele. Például logopédusok, akiknek 
a szerepe különösen fontos – az ő bérük 
költségeit is elő kell teremtenünk. Hiszen 
a beszédről sosem mondunk le. Tanuljanak 
meg hangokat formálni, amivel fel tudják 
hívni magukra a figyelmet.

 � Van elég támogató?
Szerencsére van. Bár a támogatók inkább 
szeretik a „látványos” dolgokat segíte-
ni, mondjuk egy kutyaterápiás fejlesztést. 
Ami természetesen nagyon fontos. De a re-
zsiköltségre vagy az épület fenntartására 
sokkal nehezebb finanszírozást szerezni, 
miközben az akadálymentesítés, a biz-
tonságos környezet itt különösen fontos. 
Nálunk nem lehet azt mondani: ráér, majd 
megszereljük a jövő héten. 

 � Újbudán működnek, ha nem is újbudai 
az intézmény, mert tanulók minden-
honnan jönnek.

Az egész országból, a határon túlról, de 
még Londonból is érkezett fiatal vizsgá-
latra. Az önkormányzat civil szervezetek 
számára kiírt pályázatán már többször 
nyertünk, így most is, ami igazán lényeges 
a koronavírus idején. 

D. J.

Az a legnehezebb, 
amikor valakinek ott van 
a fejében a gondolat, de 
nem tudja kimondani. Erre 
a kommunikációs helyzetre 
léteznek különböző 
gesztusok, jelképek, és 
most, a digitális világban 
már eszközök is, amelyek 
segítenek
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A kis siker 
is hatalmas 
örömet tud 
okozni
Hiánypótló iskolai  
alapítvány Újbudán

JÓ MASZK. ROSSZ MASZK.

A koszos, elhasznált maszkokat mindig cseréld újra!  
A mosható maszkokat rendszeresen fertőtlenítsd.

Csak az ép, tiszta, nedvességmentes maszkok  
nyújtanak megfelelő védelmet a vírus ellen.
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hozzávalók 4 főre: 

- 4 db csont nélküli 
libamell

- 8 db kápia
- 1,2 kg csicsóka

- 30 dkg sótlan  
pirított mogyoró

- 20 dkg vaj
- 5 dkg fokhagyma

- 1 dl olívaolaj

- 1 db lime leve

- 2 db közepes lila 
hagyma

keresztrejtvény

közös kult

Dsida Jenő: Hajnali séta c. költeményé-
ből idézünk 1 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (O, N, 
T, R). 13. Kereslet. 14. Helyesel a brit. 15. 
Magyar színészdinasztia egyik kiválóságá-
nak beceneve. 16. Kettős betű. 17. Sovány 
ló. 19. József Attila- és Kossuth-díjas köl-
tő, prózaíró (Zoltán). 21. Szintén. 22. Kis 
medve. 24. Távol-keleti orosz városka 
a Bureja-hegységben (URGAL). 26. Elüt 
a többitől. 28. Mennyei. 29. Szemléletesen 
leír. 31. Hőkezelés kezdete! 32. Mértani 
fogalom. 34. Előtagként óriás voltot jelöl. 
36. Jászai-díjas színésznő (Márta). 38. Ál-
talános forgalmi adó, röv. 40. Cigánygye-
rek. 42. Üres! 43. Számítógépes felhaszná-
ló. 44. Pan társa a némafilm korszakában. 
45. Rangjelző szócska. 46. Japán étel: főtt, 
ecetes rizs. 48. Urán és kalcium vegyjele. 
50. Vegytan. 53. Összetételek előtagjaként: 
aluli. 55. Az Ibériai-félsziget leghosszabb 

folyója, spanyolul. 56. Fiatalabb fiútestvér. 
58. Mással jegyeztet. 61. Félig hogyan! 63. 
Tűz martaléka lesz. 65. Lezseren. 66. Pé-
káru. 67. Holland gépkocsijelzés. 68. Korai 
gyümölcs. 70. Torkosságból evett édesség. 
72. Pagoda része! 73. Futásban lehagyja. 
75. Erdély területén élt ókori nép. 77. Bur-
gonya alapú tésztaféle.

Függőleges: 1. Világ ifjúsági találko-
zó, röv. 2. Cserép anyaga. 3. Folyadék. 4. 
… Vera, Gábor Pál rendezte 1978-as film. 
5. HYE. 6. Megmunkálatlan. 7. Tiltószó. 
8. Szúrós mezei növény. 9. Minden Lon-
donban! 10. Körömfesték. 11. Klasszikus 
kötőszó. 12. Erdélyi író, újságíró (József). 
18. Magyar …, védett sügéralakú halfaj. 
20. Alkotórész. 22. Az idézet második 
része (G, T, K, B, S). 23. Mérgező vegyü-
let. 25. Svájci város. 27. Csuhaj ikerszava. 
29. A görög mitológiában a „boldogok me-
zeje”, latinosan. 30. Depó. 33. Ász, héber 
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Márton-napi 
libalakoma

 

Gyökeret ereszteni  
és fejlődni
Interjú Harcsa Veronikával
Harcsa Veronika énekes, zeneszerző hét 
esztendő külföldi jövés-menés után már 
Budapesten él. Miben változott meg azóta 
az élete, hogyan írja felül az elvárásokat 
és a lehetőségeket a pandémia, és ennek 
milyen pozitív hozadékai is vannak – többek 
között erről mesélt lapunknak. 

 � Évekig kétlaki életet élt, ingázott Budapest és London 
között. 2020-ban ez kicsit nehézkes lenne. Ezért költö-
zött haza? 

Hétévnyi, Budapest és különböző nyugat-európai nagyváro-
sok között zajló ingázás után, másfél esztendeje, még a jár-
vány előtt költöztünk a férjemmel Budapestre. Ez nagyon jót 
tett abból a szempontból, hogy olyan dolgokba is foghattam, 
amelyek addig elképzelhetetlenek voltak. Van kertem, para-
dicsompalántám, rendszeresen járhatok ének órákra az ének-
mesteremhez. Ezek korábban nem voltak lehetségesek. Úgy-
hogy az elmúlt másfél évben arra koncentráltam, hogy újra 
gyökeret eresszek itthon, és ez igazán jól sikerült. 

 � A férje London után könnyen megszokta a budapesti 
életet?

Ő most hatalmasat váltott. Korábban szép karrierje volt 
a banki szakmában. Amikor hazaköltöztünk, úgy döntött, 
ezt a területet otthagyja, és beiratkozott az ELTE filozófia 
szakára, ami óriási szellemi utazás mindkettőnknek. 

 � Hogyan hatott a karrierjére és a művészetére a jár-
vány?

Ez nagyon súlyos válság az egész szakma, az egész zenei 
szektor számára, és sajnos az is látszik, hogy elhúzódó 
lesz. Annyi koncert és lemezkiadás maradt és marad el, 
a járvány után olyan torlódások lesznek a pótlásban, hogy 
sokkal nehezebb lesz új koncerteket lekötni vagy megszer-
vezni. Sok nehézséggel fogunk szembenézni még abban 
az időszakban is, amikor már az emberek nagy része fel 
fog lélegezni. De erre legalább lehet most készülni, min-
denkinek van ideje kitalálni a B tervet. Szakmailag egyéb-
ként nekem ajándék idén, hogy be tudok csatlakozni olyan 
extra projektekbe, amelyek sok időt és energiát igényelnek. 
Ilyesmikre a megszokott életritmusom mellett nem lett vol-
na időm. Most a Tünet Együttes nevű kortárstánc-csapat-
tal próbálunk. Olyan előadást szeretnének létrehozni, ahol 
a táncosok a hangjukat is használják, ebben a munkában én 
vagyok a szakmai segítőjük énekes oldalról. Fantasztikus 
élmény. Én is rengeteget tanulok az ő hozzáállásukból, az ő 
kreativitásukból.  

 � Nemcsak a saját munkáiról számol be közönségének, 
hanem közérdekű vagy közösségi problémákra is fel-
hívja a figyelmet. Közösségi oldalain kiáll például az 
SZFE-s diákok mellett, felhívja a figyelmet a környe-
zettudatosságra. Miért tartja feladatának a felelősség- 
és szerepvállalást közösségi ügyekben?

Engem ezek a dolgok nem hagynak hidegen, és hajlandó 
vagyok a közönség előtt is felvállalni ügyeket. Van olyan 
előadó, aki ezt megtartja magánügynek, én ezt is el tudom 
fogadni. Nekem viszont fontos, hogy mellé tudjak állni 
olyan dolgoknak, amelyek véleményem szerint értéket 
képviselnek.

 �Mi az, amit a legjobban szeret ebben az évben?
Találtam egy hobbit, egy olyan elfoglaltságot, amit nem 
a kötelesség szült, és amit szenvedélyesen tudok szeret-
ni. Ezt én megleltem a kenyérsütésben. Március óta nem 
eszünk bolti kenyeret.

 �Mi az, amire a legbüszkébb? 
Egy videoklip, amit minimális költségvetésből egy kis 
csapattal, barátokkal készítettünk a nyáron, és december 
1-jétől látható is lesz. A címe: Blood Turns.

 �Mi az, ami a legnagyobb kihívás a jelenlegi életében? 
Megtalálni az egyensúlyt az otthoni, családi élet és a mun-
ka között.

 �Mit vár a következő esztendőtől? Mit szeretne elérni 
művészként, és mit magánemberként?

Azt várom és remélem, hogy nem lesz teljes szünet a kar-
rieremben, és megtalálom, miben tudok fejlődni, mivel 
tudok foglalkozni. Ne maradjak feladat nélkül, mindössze 
ennyit várok a karrieremtől jövőre. A magánéletben pedig, 
hogy a korábbi hasonlatnál maradjak: miután gyökeret 
eresztettünk itthon a férjemmel, nagyon szeretnénk most 
már kis ágacskákat is növeszteni.

Engem a közösségi ügyek 
nem hagynak hidegen, és hajlandó 
vagyok a közönség előtt is 
felvállalni őket. Nekem fontos, 
hogy mellé tudjak állni olyan 
dolgoknak, amelyek véleményem 
szerint értéket képviselnek

Házhoz repítjük a varjúságokat!
Keresd é�ermeinket a vakvarju.com oldalon!

buda.vakvarju.com • + 36 1 208 40 27
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szóval (TAUSZ). 35. Istállótrágya. 37. Szó 
betűi keverve. 38. Termék. 39. USA-szab-
vány betűjele. 41. Világhírű japán sza-
kácskés-márka. 47. Csipkerózsika kastélya 
a Loire völgyében (USSÉ). 49. Pintyféle 
madár. 51. Mochovce magyar neve. 52. 

Félt. 54. A közepébe. 55. A Nílus forrásta-
va. 57. Börtön. 59. …-fok, algériai fok An-
naba kikötőjénél. 60. Kossuth- és Liszt-dí-
jas zongoraművész (Dezső). 62. Lengyel 
iparváros. 64. Apró kerti madár. 66. Szé-
chenyi Zsigmond afrikai vadásznaplója. 69. 
…, Pam és Pumelka, 1970-es nyugat-német 

film egy hattyúcsaládról. 71. Svédország 
és Új-Zéland autójele. 74. Kecses erdei vad. 
76. Hegyes szerszám. 78. Római 505.

Beküldendő: vízsz. 1., és függ. 22.  Be-
küldési határidő: a megjelenést követő hét 
keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 

a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 
19. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉ-
SE: Elsüllyesztem a szememet, ha nem sze-
retsz el a haláltól. Nyertese: Sélyi Katalin, 
1118 Budapest, Budaörsi út. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben 
(Zsombolyai u. 5.) vehető át.

November 11., azaz Szent Márton napja a mezőgazdasági 
munkálatok végét jelzi. Évszázadok óta nagy lakomákkal 
ünneplik, ahol a tömött liba és a frissen beérett újbor kapta 
a főszerepet. Úgy tartották, hogy „aki Márton-napon li-
bát nem eszik, egész éven át éhezik”. Az újborhoz pedig 
az erőt és az egészséget társították, így minél többet fo-
gyaszt belőle az ember, annál jobb.

Parcsetich Ernő, a VakVarjú étterem séfje a hagyomá-
nyokhoz híven ropogós libamellel készült az ünnepnapra, 
melyet mogyorós sült kápiával és csicsókával tálal.

 
Elkészítés:
A libamelleket megtisztítjuk, beirdaljuk. Figyeljünk, hogy 
a húsba ne vágjunk bele, külön-
ben sütés közben elszökik 
az értékes szaftja. Forró 
serpenyőben megpirítjuk 
bőrrel lefelé, míg ropogós 
nem lesz, majd megfordítjuk 
1-2 percre. 160 fokos sütőben 
készre sütjük 8 perc alatt. Ér-
demes olyan hőálló serpenyő-
ben készíteni, amit a sütőbe 
is behelyezhetünk, ha nincs 
ilyen otthon, helyezzük át tep-
sire a libamelleket pirítás után.

A kápiákat megmossuk, majd 
egészben 30 percig 160 fokon 
megsütjük. Utána egy tálba 
helyezve frissen tartó fóliával 
letakarjuk, és megvárjuk, hogy 
kihűljenek. A héjukat lehúzzuk, 
kimagozzuk. Pácot készítünk 
az apróra vágott fokhagymából, 

lila hagymából, a lime levéből, sóból, borsból és olajból, 
aztán összeforgatjuk a kápiákkal. A csicsókát pucoljuk, sós 
vízben megfőzzük, és vajjal összeturmixoljuk, amíg bár-
sonyos krémet nem kapunk. A mogyorót finomra törjük.

Tálalásnál a krémet a tányérra kenjük, majd ráhelyez-
zük a felszeletelt libamellet, és a tetejére tesszük a kápiát. 
Az egészet megszórjuk mogyoróval. Kísérőként újbort kí-
nálunk.

Jó étvágyat kívánunk!
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Kedves Olvasóink!
Az első klímakeresztrejtvényünket az Újbuda Újság 

2020. május 20. számában tettük közzé. Ez alkalommal 
most egy újabb keresztrejtvényt ajánlunk az Kedves 

Olvasóink figyelmébe, amelynek kérdései között 
már nemcsak a klímaváltozás témakörében gyakran 

használt fogalmakat, hanem a kerületünkben 
előforduló – és a klímaváltozás hatásainak leginkább 
kitett – természeti értékeinket, valamint klímatudatos 
megoldásokat is elrejtettük. Kellemes rejtvényfejtést 

kívánunk!
Újbuda Önkormányzata

KEHOP – 1.2.1 – 18 – 2018 – 00001 azonosító számú,  
„Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás  

Budapest XI. kerületében, Újbudán” című projekt
Keresztrejtvény beküldési szabályzat A keresztrejtvény megfejtését minden 
18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Beküldő) küldheti 

be. A keresztrejtvény beküldése kizárólag elektronikus úton történhet 
az alábbi címre: klímabarat@ujbuda.hu. A Beküldő köteles megadni nevét 

és születési dátumát az elektronikus úton beküldött megfejtéséhez a kapcso-
lattartás és a jogosultság beazonosítása céljából. 

Beküldés időszaka: a megfejtéseket beküldeni 2020. november 16. 0.00 
órától 2020. december 7.  23.59 óráig lehet.

Nyeremények: a keresztrejtvényt helyesen megfejtő első 10 Beküldő ajándék-
könyvben, a további 400 Beküldő 1-1 db LED-izzóban részesül. Tájékoztatjuk 

a Tisztelt Beküldőket, hogy a nyeremények átvételekor a jogosultságot 
ellenőrizzük!

Nyeremények átvételének helyszíne, időpontja és módja:  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala, Környezet-

védelmi Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai út 4. II. emelet 209. számú 
szobában) ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.00–18.00 óra, szerda: 8.00–16.00 
óra, péntek: 8.00–12.00 óra. Kérjük a Tisztelt Beküldőket, hogy a nyeremé-
nyük átvételekor hozzák magukkal a kitöltött keresztrejtvényt egy tetszés 

szerinti jeligével ellátva. 
Az ajándékok átadásának gördülékenyebb intézése céljából arra kérjük 

a Tisztelt Beküldőket, hogy az ajándékuk átvételét előzetesen egyeztessék 
az alábbi telefonszámon:  06/1/372-3449 vagy a berezvai.zoltan@ujbuda.hu  

e-mail címen. A keresztrejtvény megoldását nem küldhetik be azon sze-
mélyek, akik a megfejtendő keresztrejtvény megalkotásában részt vettek, 

azt létrehozták, és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói.

Adatvédelmi tájékoztató:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint Adatkezelő a rá 
vonatkozó Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: 
GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik 

személyes adatai védelméről. A nyeremény átvételekor a személyes adatok 
ellenőrzésre kerülnek és a személyi okmányok bemutatása szükséges. 

A megadott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről 
a keresztrejtvény nyerteseinek beazonosítása a pályázat eredményhirde-

tésével kapcsolatban. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 
e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Tájé-
koztatjuk, amennyiben szükséges, adatai továbbításra kerülhetnek a KEHOP 
1.2.1 – 18 – 2018 – 00001 számú projekt keretein belül a Támogató szervezet 
részére. A kapcsolattartási adatok a pályázatok irattározására vonatkozó 
szabályok szerint kerülnek megőrzésre. Érintetti joggyakorlásról, az Adat-
kezelő kötelezettségeiről, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi 

gyakorlatáról részletesebben az Önkormányzat honlapján a www.ujbuda.
hu/adatvedelem alatt, valamint a keresztrejtvény beküldési szabályzat-
hoz tartozó adatkezelési tájékoztatóról a https://klimabarat.ujbuda.hu/

ujbudai-klimahirek oldalon tájékozódhat.

Adatvédelmi tisztviselő  
elérhetősége: Levélcím:  

Budapest Főváros XI. kerület 
Újbuda Önkormányzata, 1113 
Budapest, Bocskai út 39-41. 

E-mail: gdpr@ujbuda.hu

KLÍMAKErESZTrEJTVÉNy

Őszi nagytakarítás

1. a levegőben legnagyobb mennyiségben előforduló üvegházhatású gáz.
2. a napenergia, szélenergia, vízenergia stb. közös kifejezéssel. ezen energia-

források a fosszilis tüzelőanyagok (kőszén, kőolaj, földgáz) alternatívája-
ként szolgálhatnak, és használatukkal csökkenthető az üvegházhatú gázok 
kibocsátása (két szó).

3. biológiai folyamat, mely során pl. a zöld növények fényenergia felhasználá-
sával szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre, és ezzel csökkentik 
a levegő  szén-dioxit-tartalmát.

4. 2020-ban az év városi madara. elterjedt költőfajunk, szinte minden élőhe-
lyen találkozhatunk vele, de főleg erdős, bokros élőhelyeken költ. nevét 
jellegzetes ismertető jegyéről kapta.

5. ázsiából származó, hazánkban széles körben elterjedt invazív fafajta, 
amelyet sokan tévesen ecetfaként ismernek.

6. kelet-ázsiában őshonos, invazív rovarfaj. biológiai védekezés céljából 
hozták be több nyugat-európai országba, de oly mértékben elterjedt, hogy 
veszélyezteti a hasonló őshonos európai fajokat. hazánkban 2008-ban 
jelent meg. 

7. a szakirodalomban az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére 
használt idegen szakkifejezés. eredeti jelentése enyhítés, csökkentés, 
csillapítás

8. szakkifejezés, mely az üvegházhatású gázok szén-
dioxid egyenértékben kifejezett 
kibocsátásának ellentétele-
zését jelenti az ugyanekko-
ra mennyiségű szén-dioxid 
elnyelésével. Magyarország 
2050-re szeretné ezt megva-
lósítani.

9. a geotermikus energia forrása.  
a hőszivattyús rendszerek egy része 
ezt hasznosítja fűtésre és meleg víz 
előállítására. 

10. a házak energiafelhasználá-
sát és így az üvegházhatású 
gázkibocsátását csökkentő 
építészeti megoldás, mely 
segít télen melegen, 
nyáron hűvösen tar-
tani az épületeket. 
Utólagos alkalma-
zásával is jelentős 
energiamegtakarítás 
érhető el.

11. a Föld éghajlatának napjainkban 
megfigyelt tartós és jelentős 
mértékű átalakulását 
jelenti. 
 
 
 

12. Újbudai erdő, kedvelt kirándulóhely, ahol Újbuda Önkormányzata egy 12 
állomásból álló tanösvényt  épített ki (kötőjeles szó). 

13. egy olyan berendezés, amely napenergiából közvetlenül villamos energiát 
állít elő. Újbuda Önkormányzata épületeinek tetején is megtalálható.

14. budapest egyik legszebb helye. Tetejére az 1848–49-es szabadságharc leve-
rése után katonai erődöt építettek Pestre néző ágyúkkal (kötőjeles szó).

15. Az északi-sarkvidéken élő nagy testű emlősállat. a klímaváltozás erőtelje-
sen veszélyezteti élőhelyét, és ezáltal a faj fennmaradását.

16. hüllő, a budai sas-hegy Természetvédelmi Terület címerállata (két szó).
17. Újbuda Pösingermajor városrészében lévő hegy, melyen egy tanösvénnyel 

rendelkező helyi védettségű természetvédelmi terület található. Az ilyen 
területeknek jelentős szerepük van a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak 
mérséklésében (kötőjeles szó).

18. szolgáltató tevékenység, mely során műszaki eszközökkel történik a sze-
mélyek és az áruk szállítása. Jelentős üvegházhatású gázkibocsátása okán 
jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozáshoz.

19. Újbuda kisvízfolyása, mely a savoya Parknál ömlik a Dunába (kötőjeles szó).
20. 2015. december 12-én aláírt klímaegyezmény (két szó).

Zajlik az őszi nagytakarítás Új-
buda utcáin és közterületein, 
ezen belül november 14-én lesz 
a megszokott veszélyeshulla-
dék-gyűjtési akció. December 
4-éig az újbudaiak térítésmen-
tesen igényelhetnek komposztá-
lókereteket is – a készlet erejéig. 
További információt az Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
372-7698-as telefonszámán kér-
hetnek a kerületi lakosok.

Munkába állt az Újbuda Priz-
ma új takarítógépe, amely 5–10 
kilométeres sebességgel haladva, 
napi nyolc órában képes öt seprő-
vel tisztítani, valamint egy kisebb 
víztartály segítségével portalaní-
tani a járdákat. Az elektromos 
meghajtású, csendes, környezet-
barát géppel elsősorban a kerület 
belvárosában, a szélesebb jár-
dákon és a sík területeken lehet 
majd találkozni, a lombhullás 
időszakában nagy segítségére 
lesz a munkatársaknak.

A kerület idén 100 millió forintot 
költött köztisztasági gép- és esz-
közbeszerzésre. A következő he-
tekben újabbak érkeznek, és 2021-
ben is folytatják a takarítógépek 
beszerzését.

Újbuda


