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A Fővárosi Önkormányzat 
a járvány kitörése óta folya-
matosan igyekszik segíteni 
a budapesti önkormányzatokat 
a védekezésben nagy szerepet 
játszó tesztelésben. 

Január 6-án adományoknak köszönhetően 
3975 ingyenes antigén gyorsteszt érkezett 
Újbudára, amelyet Gy. Németh Erzsébet fő-
polgármester-helyettes adott át László Imre 
polgármesternek. A tesztelést a Szent Kris-
tóf Szakrendelőben végzik majd el, elsősor-
ban azokat a munkavállalókat 
fogják szűrni, akik feladataik 
elvégzése során sok emberrel 
érintkeznek.

A főváros karácsony előt-
ti tesztelési akciójának egyik 
helyszíne szintén Újbuda volt, 
az Etele téren meg 
is várhatták az ered-
ményt azok, akik 
a családi ünnepekre 
készülve meg akar-
tak bizonyosodni 
arról, hogy nem 
terjesztik a korona-
vírust. 

A Fővárosi Önkormányzat összesen 7500 
ingyenes gyorsteszt elvégzését tette lehetővé 
négy helyszínen, budapesti lakcímkártyával 
rendelkezőknek december 19–23. között. 
Mint azt a Főpolgármesteri Hivatal január 
5-én közölte, a teszteléseken 6523-an jelentek 
meg, 166-szor kellett megismételni az eljárást, 
és 41 esetben találtak koronavírus-fertőzöttet 
a vizsgált személyek között. Ez 0,62 százalé-
kos fertőzöttséget jelent, igaz – hangsúlyozta 
a hivatal –, a gyorsteszteknél negatív ered-
mény esetén sem jelenthető ki 100 százalékos 
biztonsággal, hogy az illető nem fertőzött. Er-
ről a vizsgálatok résztvevőit is tájékoztatták. 
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– Így tiltakozunk az önkormányza-
tok kivégzése, az elveiben rossz, 
gyakorlatában káros kormányzati 
válságkezelés ellen, sötét időket 
idéző, sötét szándékból meghozott 
döntések ellen – indokolta Kará-
csony Gergely, Budapest főpol-
gármestere, hogy december 23-án 
este hétkor lekapcsolták a díszkivi-
lágítást a fővárosban. Az akcióhoz 
számos nem kormánypárti veze-
tésű település csatlakozott. Buda-
pesten a dunai panoráma minden 
épülete sötétbe borult, a hidakkal 
együtt, kivéve a Miniszterelnök-
ségnek otthont adó budavári Kar-
melita kolostort, amely feltehető-
leg saját áramforrást használt. 

Orbán Viktor miniszterelnök 
december 19-én jelentette be, 
hogy januártól felére csökkentik 
a kis- és középvállalkozások, va-
lamint az egyéni vállalkozók ipar-
űzési adóját. A főpolgármester 
Facebook-posztjában kiemelte: 
a köz- és a díszvilágítás egy azon 
közszolgáltatások közül, ame-
lyek ellátását veszélybe sodorja 
a kormány értelmetlen döntése 
az önkormányzatok legfontosabb 
bevételének megfelezéséről. Ilyen 
közszolgáltatás még többek között 
a városi közlekedés, az utak kar-
bantartása, a zöldfelületek keze-
lése, a szemétszállítás, az ivóvízel-
látás, az egészségügyi, kulturális 
és szociális támogatások.

Sötét 
idők

Zajcsökkentés  
a Budaörsi Repülőtér 
környékén

Több ezer 
gyorsteszt 

érkezett
Közös  

fellépés az újbudaiak 
és a budafokiak 

érdekében5
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

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

Védőruhák 
a dolgozók 
biztonságáért

Gy. Németh Erzsébet főpolgármes-
ter-helyettes Bakai-Nagy Zita alpol-
gármesterrel közösen vitt el húsz-húsz, 
teljes testet takaró és maximális 
védettséget nyújtó védőruhát két kerü-
leti szociális intézmény dolgozóinak.

Az Újbudai Szociális Szolgálat Keveháza utcai 
székhelyén, valamint az Újbudai Idősek Otthona 
Fraknó utcai épülete előtt az intézményvezetők vet-
ték át a védőruhákat, és mondtak köszönetet az ado-
mányért.

Mint a főpolgármester-helyettes elmondta, 
az egész országra kiterjedő akcióval arra szeretnék 
felhívni a figyelmet, hogy a koronavírus-fertőzés 
veszélyének nem kizárólag az egészségügyben dol-
gozók vannak fokozottan kitéve, hanem a szociális 
ellátásban szereplők is. – Különösen fontos, hogy 
az ő egészségük is védve legyen, hogy továbbra is 
tudjanak segíteni másokon – hangsúlyozta Gy. Né-
meth Erzsébet.

Idősek  
karácsonya  
Kamaraerdőn
A koronavírus-járvány ellenére 
sem maradt el a Fővárosi Önkor-
mányzat Kamaraerdei Úti Idősek 
Otthona lakóinak karácsonyi kö-

szöntése. A szervezők szigorú biz-
tonsági intézkedések mellett, az in-
tézmény parkjában tartották meg 
az ünnepséget, amelyet az otthon 

lakói megfelelő távolságból, akár 
szobájuk erkélyéről kísérhettek 
figyelemmel. Annak érdekében, 
hogy mindenki jól és kényelme-
sen láthasson mindent, kivetítőket 
szereltek fel, és két helyszínen is 
előadták a műsort. Az épületek 
színes díszkivilágítást kaptak.

Az eseményen részt vett Lász-
ló Imre, Újbuda polgármestere 
és Jáger István rendőr alezredes, 
XI. kerületi rendőrkapitány. Be-
széddel köszöntötte az otthon 
lakóit Karácsony Gergely, Buda-
pest főpolgármestere, valamint  
Gy. Németh Erzsébet főpolgár-
mester-helyettes. A rendezvényen 
karácsonyi énekeket adott elő 
a BRFK kórusa, végül a főváros 
vezetői átadták az ajándékokat 
az otthonban élőknek.
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Nagycsaládosok 
karácsonya
Több száz gyereknek szereztek örömet

Társasházunk  
új közös képviselőt keres!

Társasház 165 albetéttel rendelkezik,
elhelyezkedése Kelenföldön (1119 Bp. Hadak útja 2.)

Épület típusa: csúsztatott zsalus 15 emeletes panel épület.
Fűtés típusa: távfűtés – egyedi mérőkkel

Beküldési cím: postán: Társasház, 1119 Budapest, Hadak útja 2. „pályázat”  
jeligére és/vagy  

kusmodi.katalin@gmail.com, grafi1@t-online.hu,  
czentnara@gmail.com, tibor.oros82@gmail.com e-mail címekre

Beküldési határidő: 2021. január 29.
Kérünk referenciaként megjelölni Önök által kezelt  

minimum 80–100 albetétes társasházat
Pályázatukban kérjük megjelölni annak érvényességét.

Információk kérhetők: tibor.oros82@gmail.com vagy a 20/332-7105 számon  
(2021. január 22-ig. munkanapokon 13–16 óra között)

Negyedszázados múltra tekint vissza a kerületben 
a három vagy több gyereket nevelő újbudai csalá-
dokat segítő Nagycsaládosok Karácsonya. Tavaly 
a járvány miatt elmaradt a rendezvény, ám az ön-
kormányzat így is megajándékozta a sokgyermekes 
családokat, amihez kerületi cégek is hozzájárultak. 
Az Újbudai Humánszolgáltató Központ munkatár-
sainak segítségével mindenhol olyan meglepetések 

kerülhettek a fa alá, amelyek örömet szerezhettek 
az adott korú, nemű gyerekeknek.

A nagycsaládosok sorában 133 család 278 gyer-
meke kapott személyre szabott csomagot, de a hét 
újbudai cégnek köszönhetően másoknak is jutott 
támogatás a karácsony megünnepléséhez. Összesen 
500 család 1500 gyermekéhez érkezett el a segítség.
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Kisebb beépítés,
nagyobb zöldfelület
Lezárultak az egyeztetések a civilekkel és a beruházóval
A Buda Gardens néven ismertté vált beru-
házás ügyében többkörös egyeztetést zárt 
le december közepén az önkormányzat 
tervtanácsa pozitív településképi vélemény-
nyel, ezzel a fejlesztés zöld jelzést kapott. 
A tervtanács munkájában részt vettek 
a Szentimrevárosért Egyesület képviselői is 
– Szaló Péter és Hegedűs Péter –, akik vélemé-
nyezték a terveket, és a végleges koncepciót 
ők is támogatták.

A helyi civilek hatékony közreműködésével az önkormányzat 
az elmúlt évben egyebek közt elérte, hogy a volt ÉMI-telekre 
tervezett Buda Gardens fejlesztője elfogadja a civilek javas-
latát, miszerint keretes helyett fésűs szerkezetű épületet hoz-
zanak létre. Ez azért előnyös, mert így 
az irodaház zöldfelületei a játszótértől 
nem elzártan, hanem azzal vizuálisan 
összekötve jönnek majd létre.

Emellett a fejlesztő vállalta, hogy 
az önkormányzat rendelkezésére bocsát 
az épület földszintjén egy közösségi 
térként szolgáló „baba-mama-papa” ter-
met, a Diószegi utca menti sétányt köz-
használatra átadja, a közösség számára 
elérhető funkciókat helyez az irodaház  
utcafrontjára (kávézó, étterem stb.), va-
lamint hozzájárul a játszótér korszerűsí-
téséhez.

Az önkormányzati tárgyalások ered-
ményeként a korábbi tervekhez képest 
40 százalékkal mérséklődött a beépíthe-

tőség (a szintterületi mutató 3,0-ról 1,8-ra csökkent, vagyis 38 
ezer négyzetméter helyett csupán 23 ezer négyzetméter épí-
tése lehetséges). A minimális zöldfelület aránya viszont 20-
ról 35 százalékra nőtt, a Gesztenyés játszótér és az irodaház 
közötti távolság 13 méterről 23 méterre bővült, védve ezzel 
a fák gyökereit.

Az építkezés várhatóan 2021 második felében indulhat meg, 
az önkormányzat célja, hogy ez a lehető legkisebb mértékben za-
varja a helyiek mindennapjait. Az építési engedélyt a kormányhi-
vatal fogja kiadni, de a kerület vezetése továbbra is figyelemmel 
kíséri a beruházást.

Az önkormányzat nevében Orosz Anna alpolgármester Fa-
cebook-oldalán köszönte meg minden szakértőnek, civilnek, 
szentimrevárosinak az észrevételeit; mint kifejtette, ezek 
mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Diószegi utcában sok 
év múlva is szívesen töltsék szabadidejüket az emberek.
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Mennyi szeretet fér el egy cipős 
dobozban? – ezzel a címmel indí-
tottak adománygyűjtést Őrmező 
önkormányzati képviselői, Bába 
Szilvia és Junghausz Rajmund. 
Az összegyűlt adományokat cipős 
dobozokba csomagolva adták át 
az őrmezői Kossuth Lajos Gyer-

mekotthon lakóinak. Az akció 
sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy nemcsak Őrmezőről, 
hanem a kerület többi részéről is 
érkeztek felajánlások, amit ez-
úton is köszönnek a képviselők, 
de még inkább a gyermekotthon 
lakói. 

Adománygyűjtés a gyermekotthonnak

Mennyi szeretet 
fér el egy cipős 
dobozban?
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Online egyeztetés  
és döntés 41 ügyben
A kormány négyszeresére emelte a szolidaritási adót
A járvány miatt továbbra sem lehet bizott-
sági és képviselő-testületi üléseket tartani, 
így László Imre, Újbuda polgármestere 
a képviselők véleményének kikérésével 
hozta meg a kerületet érintő döntéseket. 
Az elmúlt év decemberében az egyeztetések 
után 41 ügyben született határozati döntés.

A 2020-ban meghozott kormánydöntések alapján a gép-
járműadó elvonásával az év végi tényleges adatok szerint 
620,3 millió forinttól esett el Újbuda Önkormányzata, 
az idegenforgalmi adó felfüggesztése újabb 176 millióval 
rövidítette meg a kerület bevételeit, az ingyenes parkolás 
bevezetése további mintegy 268 millió mínuszt eredmé-
nyez. A bevételkiesések mellett a kormány négyszeresére 
emelte a szolidaritási adót, ami 1,8 milliárd forint kiadást 
jelent a kerületnek. 2021-ben az önkormányzatokat ellehe-
tetlenítő döntések sorozata miatt várható, hogy további 6 
milliárd forinttal kevesebb jut a kerületnek, mint a koráb-
bi esztendőkben. Újbuda polgármesterének ezek tükrében 
kellett meghoznia a döntéseket, többek között a 2021-es 
költségvetés módosításával kapcsolatban is, képviselő-tes-
tületi jogkörben. 

Mint ahogy az novemberben is történt, az előterjesztése-
ket e-mailben kapták meg a képviselők, és igen, nem, tar-
tózkodás megküldésével szavazhattak. A törvény ugyanis 
úgy rendelkezik, hogy amíg a pandémia miatt veszélyhely-
zet van, addig sem testületi ülést, sem a bizottsági üléseket 
nem lehet megtartani. A döntés jogát a polgármester gya-
korolja. 

A XI. kerület vezetése ebben a helyzetben is arra töreke-
dett, hogy a határozatokat a polgármester a képviselőkkel 
folytatott előzetes egyeztetések után hozza meg. Ahogyan 

novemberben, úgy decemberben is lehetőséget biztosított 
az önkormányzati vezetés, hogy a kerületet képviselői fon-
tos kérdésekben elmondják véleményüket, egyértelművé 
tegyék álláspontjukat, és ezek tükrében születhessenek 
meg az Újbudát érintő fontos döntések. László Imre, a ke-
rület polgármestere a kerület Facebook-oldalán ismertette 
az egyeztetés eredményeit. Mint mondta, decemberben, 
a döntések meghozatala előtt többek között a költségvetés 
és a kerületi parkolási rendszer átalakításával kapcsolatos 
kérdésekben is érdemi tárgyalást kezdeményezett a képvi-

selő-testület tagjaival, ám a Fidesz–KDNP-frakció képvi-
selői ezzel a lehetőséggel nem éltek. Bár a frakcióvezető 
részt vett az egyeztetésen, semmiben sem foglalt állást. 

Végül 41 Újbudát érintő kérdésben kellett meghoznia 
a polgármesternek képviselő-testületi hatáskörben a dönté-
seket. Az ügyek, melyek között a kerület 2021. évi költség-
vetésének módosítása is szerepelt, főként polgármesteri, 
alpolgármesteri és jegyzői előterjesztéseket, illetve tanács-
noki beszámolókat tartalmaznak. 

Újbuda
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A Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban 
a járvány első hullámától kezdve rend-

kívül szigorúnak tűnő, a lakosság és betegek 
érdekében hozott járványügyi intézkedéseket 
léptettek életbe. Ezek egyetlen célt szolgálnak: 
a kórházban lábadozók és az újbudai lakosok 
egészségének, életének megóvását. 

A látogatási tilalom életben marad, de to-
vábbra is van lehetőség indokolt esetekben 
a külön engedéllyel való látogatásra a megfe-
lelő védőfelszerelés használatával. Engedély-
lyel lehetőség van a súlyos állapotú, végstá-
diumú betegek, a kiskorú betegek és a szülő 
nők melletti tartózkodásra egyaránt. A cso-
magküldési szabályok ugyancsak a már is-
mert keretek között maradnak. A beutalóval 
érkező betegeknek, a sürgősségi ellátásra szo-
rulóknak és a kórház személyzetének hőmér-
séklet-ellenőrző kapukon kell áthaladniuk 
az intézménybe lépéskor.

A dolgozók oltása már január elején meg-
kezdődött. A koronavírus elleni kétütemű oltás 
a másodikat követően gyakorlatilag 100 száza-
lékos védettséget ad. A Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint a la-
kosság beoltását a következő fázisban kezdik 
meg. Első körben az idősebb, veszélyeztetet-
tebb korosztály és a krónikus betegek kapnak 
védőoltást.

A Szent Imre Kórház is oltópontként műkö-
dik mostantól. Az NNK által kijelölt protokoll 
szerinti sorrendben a kórház is szeretettel várja 
kedves területi ellátottait oltás céljából. Fontos 
információ, hogy mindenki-
nek a kijelölt oltóponto-
kon kell megjelen-
nie, ha előzetesen 
jelezte igényét 
a védőoltásra.

aktuálisaktuális

SALE

 *Az akció 2021. február 28-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
A kedvezmények boltonként változnak.

70%
akár

kedvezmény*

Több mint 100 divatmárka 
akár 70% kedvezménnyel!

A biztonságos vásárlás élményéért 
irány a szabad levegő!

www.premier.hu
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Újabb sarc a fővárosnak
Negyedével többet kell befizetni az elővárosi közlekedés kasszájába

A kormányzati elvonások és a járvány terhei miatt 
spórolásba kezdtek a főváros cégei –  számolt be 
a Népszava. A napilap értesülése szerint a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. például csak-
nem egyharmadával csökkenti az utcai hulladék-
gyűjtők számát, és ezzel az azokat kiürítő járatokét 
is. A zöld edények lényegében csak ott maradnak 
meg, ahová az FKF más miatt is kijár, így példá-
ul a busz- és villamosmegállókban, amelyeket ez 
a cég tart tisztán. Várhatóan jelentősen visszavágják 
az egynapos alkalmi foglalkoztatottak számát is, 
akiket zömében az utcák takarítására alkalmaztak. 
A köztisztasági ág veszteségeit korábban a hulladék-
kezelés profitjából pótolták ki. A Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. 2016. januári mega lakítása óta ez a lehetőség 
megszűnt – emlékeztetett a Népszava. 2017 óta ráadá-
sul az állami kukaholding nem fizet az FKF-nek az ut-
cai szemetesek kiürítéséért (mint ahogy a lomtalanítás 
utáni takarításért sem).

Az FKF Zrt. tavaly a béremelésre szánt pénzzel együtt 9,38 milliárd 
forintot kapott a fővárosi költségvetésből, idén viszont a köztisztasági fel-
adatok során csupán 7,5 milliárd szerepel a büdzsében.

Újbuda

A korábbi 6,58 milliárd forint helyett idén 8,37 mil-
liárddal kell beszállnia a fővárosnak az agglomerá-
ciós közösségi közlekedés költségeibe – derült ki 
a december 30-án megjelent kormányrendeletből. 
A HÉV, valamint az agglomerációs buszjáratok 
még Tarlós István főpolgármestersége idején kerül-
tek a fővárostól állami közlekedési szolgáltatókhoz 
(MÁV, Volán). Működtetésüket 2016 óta a főváros is 
finanszírozza, hiszen ezek a közlekedési eszközök 
Budapesten belül is igénybe vehetők. A kormány 
indoklása szerint idén és jövőre is nőnek a közössé-
gi közlekedés költségei, ezért a fővárosnak az elő-
városi buszok működéséhez az eddigi 2,16 milliárd 
helyett 3 milliárddal, a HÉV-ekéhez 4,42 milliárd 
helyett 5,29 milliárddal kell hozzájárulnia. 

– A kormány korábban megtiltotta az önkor-
mányzatoknak, hogy bármilyen díjat emeljenek, 
még az infláció mértékével sem emelkedhet sem-
mi. Erre ők az éjjel megemelik az agglomerációs 
közlekedés díját 27 százalékkal – reagált Face-
book-oldalán Tüttő Kata főpolgármester-helyettes. 
Mint hozzátette, a budapesti közösségi közlekedési 
jegyárbevétel több mint harmadával csökkent a jár-
vány miatt. „Na most ebből a be nem folyt bevétel-
ből kellene nekünk 27%-kal többet fizetnünk.”
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Fővárosi 
centrumkórház 
lett a Szent Imre
Oltópontként is működik a kórház
Centrumkórház lett 
a veszélyhelyzet idejére 
az újbudai Szent Imre 
Egyetemi Oktatókórház 
– derült ki a december 
29-én megjelent Magyar 
Közlönyből. 

Január 1-jétől három fővárosi cent-
rumkórház alá szervezték át Budapest 
és Pest megye kórházi ellátásának jó 
részét, a kormányrendelet indoklása 
szerint „az állami egészségügyi el-
látórendszer hatékonyabb működése, 
és ezáltal a koronavírus-világjárvány 
következtében megnövekedett egész-
ségügyi feladatok eredményes ellátása 
érdekében”. A rendelet nem terjed ki 
a felsőoktatási intézmények klinikái-
ra, valamint a honvédelmi egészség-
ügyi szolgáltatókra. A jelen állás sze-
rint február 8-áig tartó veszélyhelyzet 
idejére a Szent Imre mellett fővárosi 
centrumkórház lett a Dél-pesti Cent-
rumkórház – Országos Hematológiai 
és Infektológiai Intézet (irányítása 
alá tartozik a Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház és Rendelőintézet, a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, 
a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Ren-
delőintézet, a ceglédi Toldy Ferenc 
Kórház és Rendelőintézet, valamint 
a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkór-
ház és Rendelőintézet). A harmadik 
nagy központ az Észak-Közép-bu-
dai Centrum, Új Szent János Kórház 
és Szakrendelő, hozzá tartozik a Szent 
Margit Kórház, vala-
mint a visegrádi 
Szent Kozma 
és Damján Reha-
bilitációs Szak-
kórház. 

A Szent Imre 
Kórház irányítása 
alá nem soroltak 
be más intéz-
ményt. 

Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) a Kulturális 
Városközpont területén található, a XI., Móricz Zs. körtér „Gomba” épületében lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

AZ INGATLAN MEGTEKINTÉSÉNEK IDŐPONTJA:
2021. január 12. (kedd)  
10.00–10.30-ig
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2021. február 3. (szerda) 12.00
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS A PÁLYÁZATRÓL A 3811-311-ES 
TELEFONSZÁMON ÉS A WWW.UJBUDA.HU HONLAPON KAPHATÓ.

Budapest, 2020. december 17.
 Polgármester 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) a Kulturális 
Városközpont területén lévő, XI., Bartók Béla út 46. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására pályázatot írt ki.

AZ INGATLAN MEGTEKINTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 
2021. január 7. (csütörtök)  
10.00–10.30-ig
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2021. január 15. (péntek) 10.00
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS A PÁLYÁZATRÓL A 3811-311-ES 
TELEFONSZÁMON ÉS A WWW.UJBUDA.HU HONLAPON KAPHATÓ.

Budapest, 2020. december 18.
 Polgármester 

PÁLYÁZATI KIÍRÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

A köztisztaságon is kénytelen spórolni a főváros

Kevesebb szemetes 
lesz az utcákon

Az érintettek bevonásával 
dolgoztak ki megoldásokat 
a Budaörsi Repülőtér térsé-
gében élőket sújtó zajterhelés 
mérséklésére.
A 2019-es önkormányzati választási kam-
pányban többször előkerülő téma volt 
a Tóvárost, Péterhegyet és Kelenvölgy egy 
részét érintő légi forgalom. A választás 
után az érintett körzet önkormányzati kép-
viselője, Bába Szilvia felvette a kapcsolatot 
mind az érintett lakóközösségekkel, mind 
a Budaörsi Repülőtér üzemeltetőivel, hogy 
együtt dolgozzanak ki egy mindenki szá-
mára elfogadható megoldást. A repülőtér 
vezetőivel folytatott tárgyalásokba bekap-
csolódott Molnár Gyula és Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő is, ugyanis a bu-
daörsi légi forgalom nemcsak a XI. kerület 

péterhegyi és tóvárosi részén élőket érinti 
sokszor kellemetlenül, hanem a XXII. ke-
rületi Erdődűlő és Baross Gábor telep la-
kóit is. Újbuda és Budafok országgyűlési 
képviselői hangsúlyozták, hogy ezt a prob-
lémát a két kerületre nézve egyben kell ke-
zelni, mert ez az ügy kerülethatáron és po-
litikai nézeteken átívelő megoldást kíván a 
lakók érdekében. 

Az elmúlt egy  
év egyeztetéseinek 
köszönhetően az alábbi 
eredményeket sikerült 
elérni:

■ Tavaly márciusban, a repülőtéren tar-
tott érdekegyeztető lakossági fórumon 
résztvevők ígéretet kaptak arra, hogy 
a repülőtér honlapján létrehoznak egy 
bejelentő űrlapot, amelyen jelezni le-
het, ha túl alacsonyan vagy túl közel 
szállnak a repülők, és ezeket a bejelen-
téseket kivizsgálják. A bejelentő oldal 
nyárra elkészült.

■ A szabályozás szerint napkeltétől nap-
nyugtáig lehet repülni, de a repülőtér ve-
zetősége ezt szigorította: hétvégén csak 
reggel 9 órától szállhatnak fel a repülők.

■ Az eddigi mindennapos repülésoktatást 
heti hat napra csökkentették, a vasárna-
pi alkalmakat megszüntették. A repü-
lőtér forgalmának jelenleg körülbelül 
30 százalékát teszi ki az oktatáshoz 
köthető tevékenység. A folyamatos „is-
kolakörözésnek” tűnő forgalom inkább 
az induló vagy érkező gépeknek tulaj-
donítható.

■ Egy korábbi megbeszélésen elhangzott 
lakossági kérés szerint a repülőtér meg-
vizsgálta az eddig használt déli vonal-
vezetésű iskolakör mellett egy másik, 
északi vonalvezetésű kör létrehozásá-

nak lehetőségeit. Elkészítet-
ték a teszteléshez szükséges 
térképet, majd október 19-i 
kezdettel motoros vitorlázó-
ikat a folyamatos iskolakö-
rözéshez átterelték az északi 
forgalmi körre. A tapaszta-
latok alapján a pilóták külö-
nösebb gondok nélkül tudták 
teljesíteni a kört, a gépek 
csekély zajterhelése miatt 
a lakosság részéről nem érke-
zett be panasz. A motoros vi-
torlázók északi forgalmi köre 
átmeneti szinten így fenntart-
ható, az eddig használt déli 
kör leterheltsége ilyen mér-
tékben csökkenthető.

■ Október végén elkezdték tesztelni na-
gyobb teljesítményű, hangosabb gépek-
kel is az északi kört. Megállapították, 
hogy vonalvezetéséből adódóan Őr-
mező, Gazdagrét és Madárhegy foko-
zottan megemelkedett zajterhelésnek 
lenne kitéve, mivel az ide helyezendő 
fordulóban a repülőgépek még felszálló 
teljesítményen (teljes gáz) vannak, azaz 
ilyenkor a leghangosabbak. Tekintettel 
az ezen a területen élő nagy létszámú 
lakóközösségekre ez a javaslat így nem 
elfogadható sem az említett területeken 
élőknek, sem a Légügyi Hatóságnak, 
ezért elvetették.

■ Fentiekkel párhuzamosan tesztjelleggel 
elkezdték használni keleti irányú fel-
szállás esetén a bobpálya felé történő 
kisorolást. Ez Tóváros, illetve Péterhegy 
zajterhelését igyekszik mérsékelni.

■ December első hétvégéjén zajterhelé-
ses tesztet végeztek, a sokak részéről 
megtapasztalt megnövekedett légi for-
galomnak ez volt az oka.

Zajcsökkentés  
a Budaörsi Repülőtér 
környékén

Újbuda

Az egyeztetések talán legjelentősebb ered-
ménye a repülőtér vezetőjének, Kiss Gábor-
nak a felajánlása, amely szerint felújítják 
és üzembe állítják a repülőtér több évtize-
de nem használt északi pályáját. A jelenleg 
és a jövőben használt pályák tengelyei között 
lévő megközelítőleg 150 méter távolság miatt 
Tóváros és Péterhegy zajterhelése optimális 
mértékben csökkenhet, ugyanis az iskolakö-
röző gépek nagyobb távolságot tudnak majd 
tartani a lakóparktól és a házaktól. A repü-
lőtér forgalmi előterének jelenlegi konstruk-
ciója alapján ezt kizárólag folyamatosan is-
kolaköröző gépeknél lehet majd alkalmazni, 
a „csak induló” forgalom szempontjából to-

vábbra is a jelenlegi útvonalak (illetve a bob-
pálya iránya) fognak rendelkezésre állni. 
A pályafelújítás már elkezdődött, a munkála-
tok várhatóan 2021. tavaszán fejeződnek be.

– A megbeszélések során végig érzékel-
hető volt, hogy a repülőtér vezetői part-
nerként tekintenek ránk – mondta el Bába 
Szilvia. – Javaslatainkat megfontolják, ki-
vizsgálják, kéréseinket figyelembe veszik, 
és lehetőségeikhez mérten, a légügyi sza-
bályozások betartása mellett igyekeznek 
teljesíteni, mi több, konstruktív ötletekkel 
állnak elő a környéken élők nyugalma ér-
dekében – tette hozzá az önkormányzati 
képviselő.

Molnár Gyula, Bába Szilvia 
és Németh Zsolt



 | 2021. január 13. | 6 7 | 2021. január 13. |  aktuálisaktuális

•	Az	ingatlanokat	az	önkormányzat	2021.	március	1-jétől	2022.	szeptember	30-áig	adja	bérbe	
haszonbérleti	szerződés	megkötésével,	mely	jogviszony	minden	évben	 
(legközelebb	2022	szeptemberében)	felülvizsgálatot	követően	hosszabbítható	meg.		

•	Bérleti	díj:	80	Ft	nm/év.	A	szerződés	időtartamára	a	haszonbérleti	díjat	két	részletben	kell	megfizetni:
2021.	március	1-jétől	2021.	szeptember	30-áig	terjedő	időszakra	héthavi	bérleti	díjat	 
a	szerződéskötés	feltételeként
2021.	október	1-jétől	2022.	szeptember	30-áig	tartó	időszakra	éves	bérleti	díjat		
2022.	április	30.	napjáig	

A TELJES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS A PÁLYÁZHATÓ ÜRES HASZONBÉRLETI INGATLANOK LISTÁJA 
MEGTEKINTHETŐ AZ ÚJBUDA-HONLAPON (www.ujbuda.hu	közigazgatás	>	hirdető	tábla,	pályázatok	>	
pályázatok,	támogatások	>	városüzemeltetéshez	kapcsolódó	pályázatok).

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIVÁLTHATÓ:
Budapest	XI.	Kerület	Újbuda	Polgármesteri	Hivatala,	Zsombolyai	u.	5.	szám	alatt,	 
a	Vagyongazdálkodási	Osztályon.	

A	pályázati	dokumentáció	ára:	6350	Ft	(fizetés	
postai	csekken	vagy	átutalással	11784009-15511001-
00000000	számlaszámra).

KONZULTÁCIÓ:
A	pályázat	kihirdetésének	idején	érvényben	lévő	járványügyi	helyzet	miatt	csoportos	konzultáció	
nincs	meghirdetve.	A	pályázat	kiváltása,	azzal	kapcsolatban	tájékoztatás,	konzultáció	személyesen	
hétfői	napokon	14.00–17.00	között	Tóth	Erika	munkatársunknál	történik.
Hétfői	napokon	az	alábbi	telefonszám	áll	rendelkezésre:	06/1/381-1336.	 
Javasolt	e-mailben	a	kérdések	feltétele	toth.erika@ujbuda.hu	címre	küldve..	

MEZŐGAZDASÁGI HASZONBÉRLETI INGATLANOKRA
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező üres, bérlő nélküli ingatlanait 
mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE:

2021. február 2.  (kedd)  10.00
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám, I. emelet 108. szoba

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bár 2020 nem úgy alakult, ahogyan 
terveztük, az élet még a járvány alatt sem 
állt meg. A háttérben számos olyan beru-
házás kezdődött el vagy fejeződött be, 
amely a zöld koncepció erősítésére irányult. 

Több kerületi intézményben volt épületenergetikai korsze-
rűsítés, udvarok, parkok, játszóterek újultak meg és váltak 
zöldebbé. A környezetvédelmi szemléletformálásra kiírt 
projektek közül is sok valósulhatott meg a pandémiás idő-
szak alatt.

Lezárultak a Bóbita Bölcsőde férőhelybővítési munká-
latai. Az intézmény két új csoportszobával bővült, ami 
összesen 28 kisgyermek befogadását teszi lehetővé. A fel-
újítás a Pénzügyminisztérium által kiírt Hazai bölcsőde-
fejlesztési program részeként zajlott le, a finanszírozásához 
szükséges összeg 224 millió forint állami támogatásból 
és közel 144 millió forint önkormányzati forrásból állt 
össze. A korszerűsítés az épületbővítésen túl akadály-
mentesítést, azbesztmentesítést, a homlokzat kiegészítő 
hőszigetelést, külső árnyékolást, játszóudvar kialakítását 
és megújuló energiaforrás használatát is jelentette. Az új 
épületrész lapos tetős részére 20 kilowattos napelemrend-
szert telepítettek. 

A Kelenvölgyi Általános Iskola rossz állapotú, elavult 
homlokzati nyílászáróit az önkormányzat, pénzügyi le-
hetőségeihez mérten, az elmúlt években folyamatában 
cserélte. A fenntartó Dél-budai Tankerület forráshiánya 
miatt ez a folyamat megszakadt, de a rossz műszaki álla-
potú, balesetveszélyes régebbi folyosói ablakok cseréjét 
2020-ban elvégeztette a tulajdonos Újbuda Önkormány-
zata.

A harmadik ütemén is túl van a Nyitnikék Óvoda ját-
szóudvarának felújítása. A tervek szerint 2021 első felé-
ben a Kanizsai utcai intézmény udvara teljesen elkészül, 
többfunkciós játszóeszközökkel, ütéscsillapító gumiburko-
lattal, térkő burkolatú kismotorpályával és egy kis sportpá-
lyával együtt. A teljes beruházás költsége 64 millió forint, 
amihez az önkormányzat adta a forrást. 

Az USZOSZ Fejér Lipót utcai Nappali Ellátó Központjá-
nak udvarfelújítása is megtörtént. A kivitelezés két ütem-
ben ment végbe, először a játszóudvar készült el, tavaly 

pedig befejeződött a zöldfelületek rendezése, a növények 
telepítése, a kiemelt növényágyások kiépítése, egy mezítlá-
bas ösvény és egy kis sportpálya létesítése is. 

A Petzvál park szintén megújult. A nagyon régi játszótér 
és aszfaltos sportpálya maradványainak felszámolásával 
pihenőparkot alakított ki az önkormányzat kis játszóhely-
lyel, pingpongasztallal, fitneszeszközökkel. A régi bur-
kolatok elbontásával jelentősen, 505 négyzetméterrel nőtt 
a park zöld felülete. A középső részen nagy gyepes terület 
található, míg a kerítések mentén színes és virágzó cserje-

sávot alakítottak ki. A rehabilitáció során 22 sérült, beteg, 
illetve balesetveszélyes fát kellett eltávolítani, az egyedek 
pótlása pedig folyamatosan zajlik. 

Megkezdődött a Fejér Lipót utca 61–65. és a Tétényi út 
32–36. alatti lakóépületek közti nagy zöld terület rehabili-
tációja sétaút és pihenőhelyek építésével, illetve sportpálya 
felújításával. A két út közötti terület zöldítésének utolsó 
üteme várhatóan idén tavasszal zárul le.

A gazdagréti lakótelep központi részén lévő Dzsungel 
játszótér főbb elemeinek elhasználódása miatt szükséges-
sé vált annak rekonstrukciója. A tervek alapján ez teljesen 
megtörténik idén tavasszal. Eszerint új, többfunkciós ját-
szóeszközök beépítésével, ütéscsillapító gumiburkolattal, 
illetve a meglévő elemek megújításával, valamint a zöldfe-

lületek rendezésével korszerűbbé és biztonságosabbá válik 
a játszótér. A beruházás mértéke előzetes becslések alapján 
110 millió forint körüli összeget tesz majd ki. 

Folytatódott a madárhegyi utak aszfaltozása, az 5,2 kilo-
méternyi út mellett ugyanilyen hosszú csapadékcsatorna is 
kiépült. A kerület 2020-ban több mint száz fával és renge-
teg cserjével bővült, társasház-felújítási pályázatra pedig 
összesen 105 millió forintot különített el Újbuda.

Tavaly csak az önkormányzat 1600 köbméter hulladékot 
szállított el a kerület különböző pontjairól, ennek negye-

de zöldhulladék volt, a többi vegyes. A tavaszi és az őszi 
nagytakarítási akció során is közel 80 fő dolgozott azért, 
hogy megtisztuljanak Újbuda közterületei. Ez idő alatt 500 
köbméter illegális szemetet is felszámolt a kerület. A taka-
rítások során 20 ezer zöldhulladékgyűjtő zsák fogyott el, 
és valamivel több mint ötszázan igényeltek komposztáló-
keretet. 

Tavaly év végén kezdődött meg további száz új szemetes 
kihelyezése is. Az új hulladékgyűjtők és kutyaürülék-gyűj-
tők elsősorban a meglévő köztéri szemetesek helyére ke-
rülnek a kerület olyan pontjain, amelyek elhelyezkedésük-
ből és használatukból adódóan frekventált területek. Az új 
hulladékgyűjtő edények mérete nagyobb (100 liter), mint 
a meglévőké, mindegyiken van fedél és csikkgyűjtő. A zár-
ható és kisebb nyílású fedéllel rendelkező köztéri szeme-
tesek kialakításának célja az, hogy háztartási hulladékot 
ne lehessen ezekben elhelyezni, illetve hogy a madarak ne 
tudják a szemetet kiszedni és széthordani. Az új kutyaürü-
lék-gyűjtők szintén nagyobb méretűek, zárt fedéllel rendel-
keznek, kialakításuknak köszönhetően pedig kutyapiszok-
zacskó tárolására is alkalmasak.

A kerékpárosok számára jelentős forgalmi változást ho-
zott 2020, amelynek további vizsgálata a következő idő-
szakban is folytatódik. A kerékpárforgalmi létesítmények 
felülvizsgálata is zajlik, amellett, hogy a jövőben száz „P” 
típusú biciklitámasszal és tíz streetbútor kerékpáros szer-
vizpont kihelyezésével segíti a bringás közlekedést a ke-
rület. 

Tavaly valamivel több mint négyezer helyi lakos, köztük 
idősek és gyerekek vettek részt a környezetvédelmi osztály 
által szervezett környezeti nevelési programokon, 26 óvo-
dai feladatellátási helyen pedig áttértek a környezetkímélő 
tisztítószerek használatára. 

Az elmúlt évben is nagy népszerűségnek örvendett a Zöld 
Sziget pályázat, amellyel a kerületi házak kertjei szépül-
hettek meg. Bár akadt olyan pályázó, aki a vírushelyzet 
miatt nem tudta végigvinni tervét, a befejezett zöld beru-
házások összege így is elérte a tízmillió forintot. A már 
meglévő mellett új pályázatot is hirdetett a kerület civilek 
és magánszemélyek számára, újbudai környezetvédelmi, 
természetvédelmi tevékenységekre. A nyerteseknek 3,4 
millió forintot biztosítottak.

Újbuda

Zöldebb  
lett az új év

A kerület 2020-ban több mint 
száz fával és rengeteg cserjével 
bővült, társasház-felújítási 
pályázatra pedig összesen 105 millió 
forintot különített el Újbuda

Környezetbarát és közterületi  
fejlesztések 2020-ban

Nyitnikék óvoda

Bóbita óvoda

USZOSZ-udvar Dzsungel játszótér

Fejér Lipót park Kelenvölgyi Általános Iskola

 � Dr. Sz. Beáta: a Kelenföldi út és a Vasút utca közötti 
önkormányzati telkeken szeretnék, ha zöld felületek 
maradnának – park, játszótér, közösségi kert. Kéri  
az építési szabályzat módosítását.

A terület már az 1998-ban hatályba lépett fővárosi tele-
pülésrendezés szerint is beépítésre szánt övezetben van, 
a kerületi építési szabályzatnak nincs lehetősége az öve-
zet megváltoztatására. A kérdéses terület, ingatlanok nem 
az önkormányzat tulajdonában vannak (a tömbben egy in-
gatlan esetében van 1/3 arányú tulajdoni hányada); az öve-
zet módosításának kérése a fővárostól, illetve az építési 
jog elvétele jelentős kártalanítási igényt vonna maga után. 
A hatályban lévő kerületi építési szabályzat felülvizsgálata 
folyamatban van, ennek részeként vizsgálni fogják annak 
lehetőségét, hogy zártsorú beépítés mellett a közelben la-
kók használható zöld felülethez is jussanak, ne csak a Bi-
kás park álljon rendelkezésre.

 
 � Dr. N. Éva: az Ulászló utca–Zsombolyai utca–Kökör-
csin utca által határolt telken várható beruházás cél-
ja, alapterülete, magassága érdekli, valamint hogy ki  
a beruházó, hol tart az engedélyezési eljárás.

 � V. András: Dr. N. Éva kérdésein felül az érdekli, hogy 
tervezi-e az önkormányzat térfigyelő kamerák kihelye-
zését a Zsombolyai utca és Ulászló utca környékére  
a rendszeres illegális szemétlerakás miatt.

A kérdezett 3203 négyzetméter nagyságú felépítményes in-
gatlan önkormányzati tulajdon. A tervezett beruházás során 
a rossz állapotú, használaton kívül álló felépítmények elbon-
tását követően új, korszerű épületet alakítanának ki. Föld-
szintjén a korábbinál nagyobb alapterületen, több mint 500 
négyzetméteren valósulna meg az ingyenes tulajdonrész át-
adása fejében vállalt, egészségügyi alapellátással kapcsola-
tos közfunkció, korszerű orvosi rendelőintézet formájában. 
Az ingatlan további, mintegy 900 négyzetméteres részén 

az épületek megközelítését is lehetővé tévő, közhasználatra 
átadott pihenőparkot alakítanának ki, így mindösszesen több 
mint 1400 négyzetméternyi terület szolgálná a közérdeket.

Négy emeleten összesen 42 lakás létesülne, a tervezett 
mélygarázs a lakások és az egészségközpont látogatói szá-
mára teremtené meg a parkolási lehetőséget. A kiadott épí-
tési engedély 2021. november 2-áig van érvényben, a beru-
házó kiválasztása még nem történt meg.

A térfigyelő kamerákat előre meghatározott koncep-
ció szerint, egy-egy térséget lefedve telepítik. 2016-ban 
az iskolák környékén, 2017-ben az illegális szemétleraká-
sok megakadályozására helyeztettek el kamerákat. 2018-
ban és 2019-ben a gépkocsilopások elszaporodása miatt 
a parkolók és a menekülő útvonalak megfigyelése, 2020-
ban pedig a lehetséges bűnelkövetésekkel érintett közterü-
letek bekamerázása került előtérbe. A jelzett igényt felvet-
ték a jövő évi szakmai javaslatok közé.

 � Dr. D. Mihály: a Zsombolyi utca 13. szám alatti tár-
sasházban az önkormányzat 10 százalékban tulajdo-
nos, több alagsori helyiség formájában. A második 
legnagyobbnál 15 éve semmilyen állagmegóvás nem 
történt, vastagon fekete penészesek a falai, ami a többi 
tárolóra is veszélyt jelent. Várható-e előrelépés?

A helyiségben 2020. november 30-án helyszíni szemlét 
tartott a Vagyongazdálkodási Osztály. A nyitott ablakot 
bezárták, és megállapították, hogy a harmadik helyiség-
részt valószínűleg az egyik tulajdonostárs részben lezárta. 
Az ügy rendezése érdekében felveszik a kapcsolatot a kö-
zös képviselővel. A második és a harmadik helyiségrész-
ben is irattár kialakítása a terv, az ehhez szükséges felújí-
tások 2021-ben várhatók.

 
 � Cs. Kálmán javaslatai: a Szent Gellért téri villamos-
megálló hosszának növelése, hogy ne legyen torlódás; 
a fonódó 56A és 61 vonalának továbbvezetése a Karin-
thy Frigyes úton és az Infoparkon keresztül a Lágy-
mányosi-öbölig; a Szent Gellért rakparton az Erzsébet 
híd felé a villamosok akadálytalan közlekedésének 
biztosítása azok elsőbbségének visszaállításával, a pá-
lyán lévő sáv buszsávvá alakításával.

Az önkormányzat minden olyan kezdeményezést támogat, 
amely a kerületben élők és közlekedők számára előnyös, 
különös tekintettel a környezetkímélő lehetőségek bővíté-
sére. Az ilyen nagyberuházásokat, a tömegközlekedéssel 
kapcsolatos tevékenységeket Budapest Főváros Főpolgár-
mesteri Hivatal megbízásából a BKK Budapesti Közleke-
dési Központ Zrt. végzi (például  járatszámnövelés, útvo-
nal-módosítás, különböző fejlesztések). Az önkormányzat 
a BKK Zrt.-vel folytatott egyeztetéseken a kerületi lakos-
ság érdekeit, észrevételeit tartja szem előtt, a beérkező 
kéréseket, így az érintett javaslatokat is továbbítják, kérik 
vizsgálatukat, a szükséges intézkedések megtételét, vala-
mint Cs. Kálmán és az önkormányzat tájékoztatását.

A járvány 
miatt a személyes 
részvétellel szervezett 
közmeghallgatások 
helyett decemberben 
írásban válaszolt  
az önkormányzat  
a beérkezett 
kérdésekre

Mikrofon 
helyett
Közmeghallgatás írásbeli válaszokkal

1. rész
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MILyeN híd KeLL ÚjbudáNAK?

budApeSTI hIdAK fOrGALMA

pro és kontra érvek a Galvani híd ügyében  I  Az önkormányzat egy „városi” híd mellett érvel

Van, aki teljesen máshová vinné...

Városi híd vagy forgalmi híd?

Újbuda Önkormányzata folyamatosan 
nyomon követi azt a tervezési folya-
matot, amelyben a főváros azt szeretné, 
hogy a belváros tartós forgalomcsilla-
pítási projektje csatlakozzon egy élhető 
Galvani körúthoz és egy ehhez szervesen 
illeszkedő új híd megépítéséhez. A társa-
dalmi vita jelenleg is tart, és a budai 
oldalon feltételezhetően jelentősen 
megnövekedő forgalom miatt egyre 
több civil szervezet emelte fel a hangját. 
Ilyen körülmények között Újbuda támo-
gatta a budapesti vezetés törekvését, 
miszerint az egyeztetések határidejét 
tolják 2020. december 31-nél későbbre. 
Az úthálózatról az ott lakók részvétele 
nélkül nem születhet döntés, mert nem 
mindegy, hogy városi főút vagy városi 
autópálya épül a hídhoz.

Újbuda szerint...

híd biztosan lesz. 
de milyen?

106 70088 60054 20026 40017 700
SZAbAdSáG LáNChíd MArGIT

71 400
PETŐFI

60 500
erZSÉbeT ráKÓCZI árpád

70 000
ezer autó naponta

forgalom: 55 000–

15
forgalmi sáv 
találkozása

egyes 
csomópontokban+14 000

napi átmenő forgalom: akár

jármű az Andor utcában

+60%
forgalomnövekedés

a fehérvári és Szerémi 
út között akár

ráKÓCZI ÉS 
SZAbAdSáG híd 
TeherMeNTeSíTÉSe

Lehetőség a Petőfi 
híd körüli környék 
városiasítására

KÖZVeTLeN 
KÖZÖSSÉGI 
KÖZLeKedÉS
Villamosvonal Gazdagrét–
Őrmező és Csepel,  
dél-pest között?

DUNA-PARTI  
SÉTáNy

és a „rozsdaövezet” 
megújulásának 
előremozdítása

budAfOKI ÚT 
FORGALOM- 

CSÖKKeNÉSe
a Szent Gellért térre 

vezető szakaszon

Egy dolog biztos: új híd épül Dél-Budán. 
Szinte eldöntött tény az is, hogy a híd 
a Galvani utcánál épül meg. Az állam 
és a Budapesti Fejlesztési Központ által 
finanszírozott projekt 2022-ben indulhat 
el. Ha a tervek és ígéretek megvaló-
sulnak, nem kérdés, hogy a híd számos 
pozitív változást hozhat Újbuda életébe: 
közvetlen autós és tömegközlekedési 
kapcsolat lesz Dél-Pesttel, a rozsdaövezet 
és az új lakóparkok közlekedési lehető-
ségei bővülnek, és az újbudai belváros is 
fellélegezhet a forgalomcsökkenés miatt.

Mégis, a gyönyörű látványtervek 
számos bizonytalanságot is hordoznak: 
a Rákóczi híd esetében húsz évbe telt 
az ígért villamos megépítése, itt mennyi 
lesz? Ki finanszírozza a Duna-parton 
a sétány kialakítását? Gondoltak-e 
a tervezők a kerület déli részére? Mekkora 
terhet jelent majd például az Andor utca 
vagy a Fehérvári út környékének az új híd?

Összeállításunkban ebbe a komplex 
kérdésrendszerbe próbálunk betekintést 
adni, hogy aztán következő számainkban 
mélyebben bemutassuk Újbuda javasla-
tait, a várostervezési szakértők és a civilek 
véleményét, kövessük az érdekérvényesí-
tési folyamat híreit.

Ami északnak jó, délnek kevésbé?
Egyértelműnek tűnik, hogy egy új híd pozitív hatással lenne az újbudai belváros forgal-
mára, különösen a Budafoki út Szent Gellért tér felé vezető szakaszára és a Petőfi híd 
környékére – bár vannak olyan vélemények, melyek szerint a projekt igazából a belváros 
helyett a Rákóczi hidat tehermentesítené.

A kerület déli területeire gyakorolt negatív hatásokról kevesebb szó esik. Elviseli-e 
a környék – különös tekintettel a Fehérvári út–Andor utca–Egér út–Szerémi út által 
határolt területre – az óriási kereszteződések, a soksávos levezető utak jelentette akár 
napi 70 ezer járműves forgalomnövekedést?  Beleszámították-e a tervezésbe, hogy mire 
a híd elkészül, a jelenleg lakatlan, rozsdaövezetnek tekintett környéken új lakóparkok 
és irodaházak épülnek? (Csak a Kondorosi és a Hengermalom utca között két-három-
ezer új lakást fognak átadni.)

A Duna mindkét oldalán civil szervezetek – köztük Újbudán a KörTér – vetették fel, 
hogy talán van még lehetőség a Galvani helyett a délibb verzió, az albertfalvai 
híd létesítésére. Hogy a beruházó mennyire nyitott erre gondolatra, az erősen 
kérdéses, de az egyértelmű, hogy intenzívebb egyeztetésekre van szükség 
a civilekkel és az érintett kerületekkel mind a híd jellegéről, mind pedig az olyan 
kiegészítő elemekről, mint a kerékpáros fejlesztések, az ősfás területek védelme, 
a zaj- és légszennyezés mértéke, a lakossági nyilászárócsere program, vagy 
akár a helyi lakók esetleges kompenzációjának mértéke.

Újbuda Önkormányzata egy úgynevezett városi híd kialakítása mellett tenné le 
a voksát. De mit is jelent ez? Szemben a jelenleg tervezett 2x2 sávval és a hídra rávezető 
2x3 sávos városi autópályával, olyan fejlesztést szeretne a kerület, ahol a fenntartható 
közlekedési módok (közösségi közlekedés, gyalogos, kerékpáros) kellően támogatva 
vannak. Egy olyan autómentes híd, mint például az utrechti Dafne Schippers Brug, 
valószínűleg nem megvalósítható, de egy a Megyeri hídhoz hasonló forgalmi híd se 
ideális. Az igazság valahol a kettő között kell, hogy legyen: olyan híd, amit szívesen 
használnak autósok, gyalogosok és kerékpárosok is.

„A városrendezési terveknek évti-
zedek óta meghatározó eleme a Budát 
és Pestet összekötő hidak bővítése. 
A Galvani híd megépítése a ’80-as évek 
végén és a ’90-es évek elején került 
előtérbe, amikor Budapest a világkiállí-
tásra készült. Az expo megvalósításának 
legesélyesebb területe eleinte a IX. és XI. 
kerület, illetve Csepel volt, ami aztán 
leszűkült az újbudai részre. Bár a város-
szerkezet szempontjából a Galvani híd 
kivitelezése lett volna az ideális megoldás, 
az idő rövidségére hivatkozva végül 
a hatástanulmányokban és előmun-
kálatokban sokkal előrehaladottabb 
Lágymányosi híd (mai nevén Rákóczi híd 
– a szerk.) valósult meg. Ez az építmény 
csak részleges megoldást kínált az akkori 
problémára, hiszen Csepelnek így nem 
lett közvetlen összeköttetése a budai 
régióval, ráadásul ez sem mérsékelte 
jelentősen a városközpont forgalmát. 
Ugyanakkor a Lágymányosi híd megléte 
miatt a Galvani híd szerepe jelentősen 
csökkent – Budán éppen ugyanazt 
a térséget szolgálják ki. A városi élet segí-
tésének valódi alternatíváját a délebbre 
fekvő területek – Albertfalva, Határ 
út – összekapcsolása jelentheti. Ehhez 
először a városszerkezeti összefüggé-
seket kellene tisztázni, és annak alapján 
határozni a híd helyéről, nem pedig 
a híd helyét rögzíteni, és azután kezdeni 
gondolkodni, hogy merre vezessen 
tovább az út a pesti hídfőből.”

Fleischer Tamás mérnök  
– a Budapest Kör tagja

A szakértő  
szerint...

A VILáGreKOrder

290 000

George Washington híd, 

New york
(jáRMű/NAP)
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Albertfalvi  
hely- és Iskolatörténeti 
Gyűjtemény
1116 Budapest, Pentele u. 8.
https://www.facebook.com/ 
albertfalvihelytortenetigyujtemeny

Albertfalva története 
képekben
Az intézmény Face-
book-oldalán a kerület-
rész egyedi történetébe nyerhetünk bepil-
lantást, rendszeresen közzétett régi fotók, 
ásatási leletek, tárgyak, bútorok képei, 
helytörténeti felvételek segítségével.

Albertfalvi  
Közösségi ház
1116 Budapest,  
Gyékényes u. 45–47.
https://www.facebook.
com/Albertfalva200/

Magyar Kultúra Napja 
– Nők a magyar kultúrában
Január 22. 18.00
Rövid áttekintés – a teljesség igénye nél-
kül – azokról a magyar nőkről, akik sokat 
tettek hozzá alkotóként, előadóként, spor-
tolóként, vagy akár múzsaként a magyar 
kultúrához.

Az intézmény Facebook-oldalán közve-
tített program részeként néhány részlet is 
elhangzik műveikből, gondolataikból.

Újbudai Dekameron
https://ujbudaidekameron.blog.hu/
A blogon a 2020 tavaszán meghirdetett 
Újbudai Dekameron pályázatra beérkezett 
művek olvashatók. (A pályázatról lásd kü-
lön írásunkat.) A zsűri által legjobbnak ítélt 
munkák Andresz Kati színművész előadá-
sában hallgathatók meg.

Szubjektív Újbuda
https://szubjektivujbuda.blog.hu/
A blogon a Szubjektív Újbuda programra 
beküldött személyes történetek, vissza-
emlékezések olvashatók, amelyeken meg-
elevenedik a kerület közelmúltja, ahogy 
az utca embere megélte. A több mint ötven 

pályázat hol örömtelien, hol szomorkásan, 
hol történelmi nézőpontból tekint vissza 
a kerület eseményeire, épületeire, utcáira 
és tereire.

Kelenvölgyi  
Közösségi ház
1116 Budapest, Kardhegy u. 2.
https://www.facebook.com/ 
kelenvölgyi_kh

Az Ethno Sanzon zenekar koncertje
2021. január 22. 18.00
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a sok-
színű világzenét játszó 
zenekar koncertjén ma-
gyar alapok keverednek 
venezuelai keringővel, 
francia gyerekdallal, 
swinges jiddis zenével, átritmizált olasz 
népdallal és sok minden mással. A program 
az intézmény Facebook-oldalán követhető.

Gazdagréti  
Közösségi ház
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
https://www.facebook.com/ 
gazdagretikozossegihaz

Tervezd meg Gazdagrét zászlaját!
A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából Facebook-ol-
dalunkon közzétett felhí-

vásra bárki nevezhet. A pályaműveknek azt 
kell tükrözniük, hogy miért jó Gazdagréten 
élni. A legjobb terv alapján valós zászló-
kat készítünk, amelyek az intézményt egy 
évig fogják díszíteni (a nyertes is megkap 
egyet).

A műveket e-mailben várjuk a gkh@uj-
buda.hu címre 2021. január 18-áig. A győz-
test január 22-én hirdetjük ki közösségi ol-
dalunkon.

Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.
https://www.facebook.com/ormezei

Rendhagyó irodalomóra a Bob  
és Bobék Orchestrával a Magyar  
Kultúra Napja alkalmából
Január 22. 11.00
A 2011-ben alakult for-
máció a versmondás 
és a versmegzenésítés 
műfaját váratlan szem-
szögekből közelíti meg. 
A muzsika és a verstan matematikájá-
nak közös nevezőit kutatják, így kiderül, 

hogy Petőfinek jól áll a reggae, Arany 
János pedig értelmezhető a swingen 
és a hiphopon keresztül, mert az üzenet 
nem avult el.

Közreműködnek: Bakos Bettika – ének, 
Dévényi Zoltán – gitár, Eged Márton – 
basszusgitár, Horváth Kristóf „Színész 
Bob” – szöveg, Oláh Edmond „Mizo” – 
beatbox.

A verskoncert a Köszönjük Magyaror-
szág Program támogatásával valósul meg. 
A részvétel díjtalan.

Ismerős? – Vendég:  
Trokán Péter színművész
Január 24. 18.00 
Sorozatunk vendégeivel Fehér Mariann rá-
diós műsorvezető beszélget. A programot 
online közvetítjük a közösségi házból.

Mesekuckó Katival
Szerdánként délelőtt
Mesélő: Viola-Kővéri Katalin, az ŐKH kul-
turális szervezője.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

aktuális

Újbudai dekameron 
Kihirdették az irodalmi pályázat győzteseit
A koronavírus-járvány idején, 
az újbudaiak szórakoztatására 
írta ki az Albertfalvi Közösségi 
Ház az Újbudai Dekameron 
irodalmi pályázatot. A felhí-
vásra több mint hetven  
pályamű érkezett. 

Giovanni Boccaccio Dekameronjának 
hősei az 1348-as firenzei pestisjárvány 
elől vonultak el egy vidéki villába, ahol 
pajzán és tanulságos történetekkel múlat-
ták az időt. Ez adta az ötletet az Albertfal-
vi Közösségi Ház irodalmi pályázatához, 
amelyet tavasszal írtak ki, Újbudai De-
kameron címmel. A szervezők Boccaccio 
szellemében vártak elgondolkodtatóan hu-
moros, pajzán és szerelmes novellákat.

A felhívásra több mint hetven pályamű 
érkezett szerte az országból, sőt, Szlováki-
ából, Romániából és Szerbiából is, végül 
hatvannyolcat fogadtak el a szervezők. 
A Bánki Éva író, irodalomtörténész vezette 
zsűri december elején hirdetett eredményt.

Első helyezett lett a csattanóra kihegye-
zett, félreértéseken alapuló szerelmi törté-
netek közül a legkiemelkedőbb, Radmila 

Markovity A sürgősségi osztályon című 
elbeszélése. Hőse egy gátlástalan nénike, 
aki megtáncoltatja az önhitt, fiatal orvoso-
kat, akik csak zavartan feszengenek szö-
vegeit hallgatva. Nem ilyen felszabadítóan 
vidám, de nyelvileg annál kidolgozottabb 
a második helyezett Lovass Adél keserű 
hangulatú, a szexualitás abszurd oldalát 
bemutató novellája, a Fikakirály. Harmadik 
lett Baumann Csilla szociografikus hiteles-
ségű tárcája, a Kalandozásaim a sürgősségi 
osztályon. Különdíjat kapott Kovács Barna 
Bálint Önmegvalósulás című írása, amely 
a szatíra és a politikai pamflet határán mo-
zogva állít előtérbe ügyesen karikírozott 
társadalmi problémákat.

A díjazott művek Andresz Kati tolmá-
csolásában meghallgathatók az Albertfalvi 
Közösségi Ház YouTube-csatornáján.

Az elfogadott írások mindegyike olvas-
ható az ujbudaidekameron.blog.hu oldalon. 
A december közepén megjelent Újbudai 
Dekameron antológiába negyvennégy pá-
lyamunka került be. A kötethez az érdek-
lődő újbudaiak díjmentesen juthatnak hoz-
zá, a járványhelyzet miatt egyelőre csak 
az Albertfalvi Közösségi Házban, hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között.
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Lovass Adél 
Fikakirály

A hirtelen feltépett hűtőajtón keresztül sárgán ömlött a fény a konyha komor kövére. A karácsonyközeli, késődélutáni szürkületben ez volt az egyetlen támpont. A fény rákúszott átfagyott lábfejére, kissé nedves zoknijára. Remegett. Tekin-tetét a frigó polcán sorakozó süteményekre vetette, a habos túrós szeletei királyi tartással álltak egymás mellett. A vas-tag túrórétegre magasan púpozott hab enyhe pírt kapott még a sütőben, a tetejére szórt grillázsszemek mint apró koronák arany ékkövei díszítették. Hiába volt harapnivaló és kívána-tos, összeszűkült gyomra nem tudott befogadni semmit, így visszazárta az ajtót, majd odasettenkedett az ablakhoz.Kint az életunt nappal épp átadta helyét a diadalittasan nyo-makodó éjszakának, mely úgy tett, mint aki végérvényesen átvette a hatalmat; a növények tartógerendáira fagyott kékes-fehér hópamacsok bátortalanul világítottak a fogadására.A nő az ablaknyílás takarásából kukucskált. Látta, ahogy volt férje az utolsó simításokat végzi: meg-meghúzgálja a gumipántokat, melyekkel pár perce még közös erővel kötözték le az autó tetőcsomagtartójára az elemeire szedett franciaágyat.
Szerette azt az ágyat. Igaz, rémesen tudott nyikorogni, de kényelmes volt, s még akkor csináltatták, amikor egész picik voltak a gyerekek. Abban az időben még átjártak hozzájuk éjszakánként, reggelig ott henteregtek közöttük, s az extra mérettel próbálták kivédeni a kényelmetlenséget. Az egész család elfért rajta kinyújtózva.„Mintha felnézett volna” – húzódott picit vissza az ablak-mélyedésből; a lecsapódó pára némán gyöngyözött lefelé a hideg üvegen. Aztán a tompa ajtópuffanás hallatán újból előrehajolt, nem tudta volna megmondani, miért. Feszülten várakozott, majd hallotta, hogy a férfi az autónak erőteljes 
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Kovács Barna Bálint 

Önmegvalósulás

Nyílt, derűs, fényes jövőjű világunk egy messzi városában 

látta meg a napvilágot a nem várt gyermek, Suhajda Kitti. 

Kavargó álomvilágban fogant; terjedő ötletelések (mémek), 

kettős keresztek (hashtagek), bejegyzések (blogok), világhá-

lós (internetes) véleményformálók (youtuberek), hozzászó-

lások (kommentek), közösségi oldal (insta) meg társkereső 

(tinder) nyüzsögtek a látszólagos (virtuális) térben, s bent 

a koponyákban.

Bölcsődés korának hajnalán, egy szerencsétlen baleset foly-

tán elvesztette apját – mikor az tizenötödjére tört be távoli 

ismerőse, Szőregi Lajos bá’ borospincéjébe, és fagyállóval 

ízesített nedűt kortyolt –, s így további neveltetése édesany-

jára maradt. E tényen mit sem változtatott, hogy az elhunytat 

az SZDSZ saját halottjának tekintette, s Szőregi bácsit a pár-

tatlan bíróság több évi börtönbüntetésre ítélte.

– Rohadékok mind, beleértve az apádat is! – vette tudomá-

sul a hírt az elárvult hitves.

Ily módon csalódva az életben, no meg, bár enyhe, de mégis 

föllépő elvonási tünetekkel birkózva, a két főre fogyatko-

zott család a különböző képernyők (monitorok) – tévé, szá-

mítógép, okostelefon – vonzáskörébe került. Láthatatlan 

fonalak nyúltak feléjük, tekergőztek körülöttük, hálózták 

be őket. Tudatukra irányuló polipcsápok; lassú, észrevétlen 

hullámokban mosták elméjüket, részben kiürítve azt, más-

felől viszont telehordva mindenféle hulladékkal. Így teltek 

az évek, múlt el esztendő esztendő után, míglen halott har-

móniájukat megzavarta a megkerülhetetlen tény: az isko-

lába járás kötelezettsége. Igaz, Suhajda Kitti gondolkodásán 

– pontosabban gondolkodás nélküli elfogadásán – ez mit 

sem változtatott. Egészen addig, míg el nem jött a kamasz-

kor viharos változásainak ideje. Ekkor a serdülő leány saját 
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Radmila Markovity 
A sürgősségi osztályon

Középkorú, jó kedélyű sebész és a nővér álltak készenlét-

ben a sürgősségi osztályon. Szerencsés éjszakájuk lesz, ha 

úgy folytatódik, ahogyan kezdődött a váltás, gondolták ők. 

Beszélgethetnek, kávézhatnak. De meg sem ihatták még 

a feketekávét, amikor kopogtak az ajtón. A nővér felkelt, 

ajtót nyitott, majd odaszólt az orvosnak:

– Gyilkossági és öngyilkossági kísérlet.

– Jövök! – hallatszott az orvos hangja, aki az éjszakai 

ügyeletre fenntartott mellékhelyiségből sietve igyekezett 

a rendelőbe.Az orvos előtt hetven év körüli hölgy állt miniszoknyá-

ban, majd’ köldökig kivágott blúzban. Sejtelmes tekintettel, 

ám határozottan nézett az orvosra, akinek megakadt a szeme 

az „ütközőkön”, amik kipeckelve, félig kidobva mutogatták 

magukat. Ujjnyi vastag smink volt rajta, igyekezvén az éve-

ket kevesebbé varázsolni. „Hm, majdnem szemrevaló” – vil-

lant át az orvos agyán. Csodálkozott a betegként jelentke-

zőn, hiszen semmi sem utalt komolyabb problémára, majd 

megszólalt:– Mi a panasza hölgyem?
– Gyilkossági és öngyilkossági kísérlet.

– Hogyan?– Az autót vezettem. Mivel meleg volt, bugyi nélkül ültem 

a kormánykerék mögé. Mellettem az a férfi, akivel pár hete 

szenvedélyes szerelem alakult ki közöttünk. Mondhatnám 

úgy is, imádta az orális szexet. Persze csak én ügyeskedtem, 

ő meg élvezte. Nem panaszkodok, én is felizgultam. Most 

mintha teljesen megváltozott volna, úgy viselkedett, mint 

egy neveletlen kamasz. Pillanat alatt átnyúlt az anyósz-

székről, és belecsípett a szeméremajkaimba. Úgy feliz-

gultam, hogy félrerántottam a kormányt, ezáltal kis híján 

Kulturális ajánló   január 13–27.

kult

KLíMAVáLTOZáS  
ÉS A duNA fOLyÓ

Érzékenyítés és gondolatébresztés általános iskolában

A Duna kontinensünk második 
leghosszabb folyama, amely 
mintegy 140 kilométeres 
hosszúságú szakaszon köti 
össze Magyarországot északi 
szomszédjával, Szlovákiával. 
Növény- és állatvilága válto-
zatos, számos történelmi 
és építészeti érték övezi part-
jait. A folyó kincsei azonban 
éppúgy kitettek a klímavál-
tozás hatásainak, mint bármely 
más természeti és kulturális 
érték a Földön.

A klímaváltozás a Duna magyar–szlovák 
határmenti szakaszára gyakorolt hatásai-
nak kezelése, a közös problémák megol-
dása és az együttgondolkodás, valamint 
nem utolsósorban a fiatal generációk 
érzékenyítése motiválta Újbuda Önkor-
mányzatát és a szlovákiai Pozsonyliget-
falu (Petržalka) kerületi önkormányzatot 
a Klímaváltozás és Duna a Határmenti 
Régióban – Határmenti Együttműködés 
Helyi Önkormányzatok és Általános Isko-
lák Között című projekt megvalósítására. 

A programban Újbudáról a Bethlen 
Gábor Általános Iskola és Gimnázium, 
az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola, 
valamint a Kelenvölgyi Általános Isko-
la, Pozsonyligetfalu képviseletében pedig 
a Holicska 50 Általános Iskola, a Dudo-
va 2 Általános Iskola és a  Pankúchova 4 
Általános Iskola hét-hét fős tanulócsapata 
(13–14 éves korcsoport), illetve egy-egy 
pedagógusa vett részt. A pedagógusok in-
teraktív foglalkozásokat tartottak, melyek 
során a diákok – az iskolai tanórákon elsa-
játított ismereteikre építve, de egy speciá-

lis és célirányosan összeállított tudásanyag 
felhasználásával – tanáraik irányításával 
csapatmunka részeként komplexen vizs-
gálták meg és értelmezték a klímaváltozás 
hatásait a Duna folyó határmenti régiójá-
ra. Ezt követően egy általuk kiválasztott 
szempont alapján javaslatokat állítottak 
össze a gondok helyi kezelésére a klíma-
változás okán megváltozott körülmények 
között, a fenntartható, környezet- és klíma-
tudatos fejlődést tartva szem előtt.

A speciális tudásanyagot a Magyar Bá-
nyászati és Földtani Szolgálat, Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ Főosztálya ké-
szítette el. Az anyag ismeretközlésen túl 
gondolatébresztő kérdéseket és felada-
tokat is tartalmaz, amelyek a tanulókat 
önálló gondolkodásra és csapatmunkára 
készteti. A tudásanyagot többek között 
ezért is ajánljuk minden érdeklődő általá-
nos iskola figyelmébe.

A diákok csapatai az alábbi általuk vá-
lasztott témaköröket tekintették át részle-
tesen a Duna folyó vízgyűjtő területének 
vizsgált szakaszán, összegezték a témakör-
rel kapcsolatos ismereteiket, elképzelései-
ket, és fogalmazták meg javaslataikat.
• Emberi tevékenység a vizsgált területen 

(Holicska 50 Általános Iskola)
• Klímaváltozás hatása a vízparti erdősé-

gekre (Dudova 2 Általános Iskola)
• Klímaváltozás hatása a vizsgált víz-

gyűjtő terület állatvilágára (Pankúcho-
va 4 Általános Iskola)

• Környezettudatos fenntartható turiz-
mus (Kelenvölgyi Általános Iskola)

• Klímaváltozás hatása a Duna menti me-
zőgazdaságra – problémák és lehetséges 
megoldások (Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Gimnázium)

• Klímaváltozás hatása a Duna és a Duna 
menti élővilágára (Újbudai Ádám Jenő 
Általános Iskola)

A tanárok szabad utat adtak a tanulók 
gondolatainak és kreativitásuknak, vala-
mint motiválták őket ötleteik megosztá-
sára, segítették őket a kompromisszumo-
kon alapuló megoldások megtalálásában. 
Nem volt rossz vagy jó megoldás, hanem 
inkább az volt a cél, hogy a diákok olyan 
tervet és elképzeléscsomagot állítsanak 
össze, amelyet a csoport minden tagja el-
fogad, sőt, megvalósíthatónak tart, és el-
hivatottan képes lenne a megfogalmazott 
célok eléréséért cselekedni is. A javaslat-
csomagot a tanulók megvitatták, és színes 
prezentációkban foglalták össze.

Az eredeti tervekben szerepelt az is, hogy 
a diákcsapatok az elkészített prezentáci-
óikat egy közös tábor részeként osztják 
meg egymással. A táborban lehetőség 
lett volna az elképzelések közös meg-
beszélésére, és közös csapatfeladatok 
formájában egymás javaslatait átgondol-
ni, megbeszélni és értelmezni, valamint 
konkrét cselekvési lehetőségeket is meg-
fogalmazni a foglalkozásokon felvetett 
problémákra. A tábor lett volna a projekt 
kulcseleme, mivel itt találkoztak volna 
személyesen is a két ország eltérő okta-
tási-nevelési rendszerében felnövekvő 
fiataljai, méghozzá a közös jövőjükre 
alapvető hatással lévő globális probléma, 
nevezetesen a klímaváltozás hatásainak 
értelmezése és közös megoldási javasla-
tok keresése céljából. 

A koronavírus-járvány a tábor meg-
tartását nem tette lehetővé, így a projekt 
eredeti célkitűzéseit csak részben tudta 
megvalósítani.

Az iskolai foglalkozások tapasztalatait 
és az alkalmazott pedagógiai eszközöket 
a pedagógusok módszertani leírásokban 

foglalták össze. Munkájuk jól mutatta, 
hogy a klímaváltozás problematikája 
tudományközi megközelítést és interak-
tív csapatmunkát tesz szükségessé már 
az oktatási rendszer általános iskolai 
szintjén is. 

A program csupán részben tudta megva-
lósítani az eredeti céljait a járvány miatt, 
mégis hozzájárult ahhoz, hogy a felnövek-
vő fiatalok komplexebben tudják szemlél-
ni a körülöttük zajló természeti jelensége-
ket, az egymással szervesen összefüggő 
folyamatok ok-okozati kapcsolatait, vala-
mint a gyakorlatban is alkalmazni tudják 

majd az ismereteken alapuló és rendszer-
szemléletű közös gondolkodást. A projekt 
továbbá igyekezett felkelteni a tanulók 
érdeklődését, tudatosan motiválta őket 
a gondok megismerésén és a felelősség-
vállaláson keresztül a cselekvő magatar-
tásformák kialakítására is.

A projekt rövid összefoglalója és a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 
Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosz-
tálya által elkészített tudásanyag az alábbi 
linken érhető el:

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/ 
europai-unios-palyazatok/klimavaltozas-

es-duna-a-hatarmenti-regioban-
hatarmenti-egyuttmukodes-helyi

A projekt teljes címe: Klímaváltozás 
és Duna a Határmenti Régióban  
– Határmenti Együttműködés  

Helyi Önkormányzatok  
és Általános Iskolák Között

A projekt száma:  
SKHU/WETA/1801/4.1/005

Támogatás: 56 727,15 euró
Támogató: Rába – Duna Vág Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Társulás

Projekttalálkozó Pozsonyban, 2019. december 9.

Ján Hrčka polgármester (Petržalka)  
és Bakai–Nagy Zita alpolgármester a projekttalálkozón
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Kedd: 8.00–16.00
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 � A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: e-mail: bp11@dkp.
hu, www.facebook.com/demokratikuskoalicioujbuda, tel.: 
70/850-5440, 06/21/300-1000. Az iroda címe: 1118 Bp., 
Kaptárkő u. 8. Az iroda minden szerdán 16–19 óráig várja 
az érdeklődőket.

 � A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
A Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodá-
ja a járványhelyzetre tekintettel zárva tart. A koronavírus 
elleni védekezés részeként segítjük az idősek és a betegsé-
gük miatt fokozottan veszélyeztetett csoportba tartozók ott-
honmaradását. Kérjük, hogy amennyiben szeretné igénybe 
venni önkéntes segítőink bevásárlásban, gyógyszerkivál-
tásban vagy csekkbefizetésben nyújtott segítségét, további 
egyeztetés céljából jelentkezzen az alábbi telefonszámon: 
+36/20/2000-781. Cím: 1111 Bp. Budafoki út 9-11., Mobil: 
+36/20/471-4972, E-mail: ujbuda@fidesz.hu, Web: face-
book.com/fidesz11ker, simicskoistvan.hu, facebook.com/
simicskoistvan

 � XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A Kormány vészhelyzeti intézkedéseivel összhangban, 
a KDNP kerületi irodája zárva tart. Megértésüket köszönjük! 
Vigyázzunk egymásra!

 � 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
Érintésmentes bevásárlási segítséget nyújtanak a koronavírus 
által leginkább veszélyeztetett időseknek a társadalmi szoli-
daritás jegyében, „Minden magyar felelős minden magyarért” 
jelszóval. Az ingyenes szolgáltatás felől a Mi Hazánk Újbu-
dai Szervezetének elnökénél és önkormányzati képviselőjénél, 
Novák Elődnél lehet érdeklődni: novak.elod@mihazank.hu, 
06/30/358-2723. Tagsági vagy szimpatizánsi támogatási lehe-
tőség iránt érdeklődőknek információk a mihazank.hu/jelentke-
zes 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 félfogadásra 
van lehetőség, az alábbi elérhetőségen: 06/70/475-9047.

apróhirdetés
 � Lakás, ingatlan

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

 � 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.

VILLANYSZERELÉS, 
elektromos hibaelhárítás ingyenes 
felméréssel. Nyerges Ádám 
villanyszerelő. Tel.: 06/30/581-
4192.

 � Lakásszerviz
TÖBBÉVES TAPASZTALATTAL 
vállalunk teljes körű lakásfelújítást, 
átalakítást, festést, burkolást 
garanciával. 06/30/951-6583.

 � 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
SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatással. 

Minőségi, precíz munka mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06/31/780-6430, 
06/1/229-5694, festesma.iwk.hu 
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 
06/30/913-8245.
KONTÉNERES sittszállítás, 
sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
SZŐLŐ- ÉS 
GYÜMÖLCSFAMETSZÉST 
vállalok vidéken is. 06/30/682-
4431.

 �Gyógyászat
HÁZHOZ MEGYEK! FOGSOR 
készítése, javítása garanciával.! 
Tel.: 06/20/980-3957.
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 
06/30/206-4801.

 � Régiség
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.

 � Állást kínál
ÚJBUDAI TÁRSASHÁZKEZELŐ 
cég többéves tapasztalattal 
rendelkező társasházkezelő/
közös képviselő munkatársat 
keres. Az önéletrajzot kérjük 
a kozoskepviseletiiroda@gmail.
com e-mail címre megküldeni.

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

 �Gondozás
GONDOSKODÁS szeretet! 
Segítségre szoruló idős embereknek 
háztartási munkát, ügyintézést, stb. 
vállalok. 20/932-0983

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

impresszum

DR. LÁSZLÓ IMRE (DK) polgármester. Bejelentkezés 
Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon. 

BAKAI-NAGY ZITA (DK) 16. evk., alpolgármester.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/684-7145,  
bakai.nagy.zita@ujbuda.hu. 

BARABÁS RICHÁRD (PÁRBESZÉD)  
1. evk., alpolgármester. Bejelentkezés Kaczeus Beátánál 
a +36/1/372-4672-es telefonszámon,  
barabas.richard@ujbuda.hu, +36/70/475-9047

HINTSCH GYÖRGY (MSZP) alpolgármester. Bejelentke-
zés Kaczeus Beátánál a +36/1/372-4672-es telefonszámon

OROSZ ANNA (MOMENTUM) alpolgármester, 
képviselő (Lágymányos) Alpolgármesteri fogadóóra minden 
hónap második hétfőjén 16–18 óra között. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri titkárságon, telefonszám: +36/70/684-7369. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra előzetes egyeztetés alapján. 
Elérhetőség, e-mail: orosz.anna@ujbuda.hu telefonszám: 
+36/70/684-7369

MOLNÁR GYULA (MSZP) ogy. képv.  
Telefon: 06/30/566-4302

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.  
Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) 13. evk., önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján telefonon a +36/70/3799-163 
telefonszámon vagy a baba.szilvia@ujbuda.hu e-mail címen

DR. BÁCS MÁRTON (DK) 7. evk., önk. képv. Előzetes 
egyeztetés alapján: +36/70/902-1837, bacs.marton@ujbuda.hu

BEDŐ DÁVID (MOMENTUM) 14. evk., önk. képv. 
Telefon: 06/70/560-3919

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 8. evk., önk. képv. Minden hónap 
első kedd 17-18 óra között, Mérnök utca 40., illetve előzetes 
egyeztetés alapján: +36/30/655-3042, budai.miklos@ujbuda.hu

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/597-5600,  
csernus.laszlo@ujbuda.hu, csernus.laszlo@fidesz.hu

DAÁM ALEXANDRA (MOMENTUM) 6. evk.,  
önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
daam.alexandra@ujbuda.hu, +36/30/184-3396

ERHARDT ATTILA (MOMENTUM) 12. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: erhardt.attila@ujbuda.hu,  
+36/20/316-2925

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 11. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/966-2187,  
mail@gorogandras.hu

DR. HOFFMANN TAMÁS (FIDESZ–KDNP)  önk. képv.  
hoffmann.tamas@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,  
jankoistvan58@gmail.com

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ–KDNP)  
15. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
+36/70/942-4624, junghausz.rajmund@ujbuda.hu

KELLER ZSOLT (MSZP) 17. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/70/339-6580,  
zsoltkeller1@gmail.com

KREITLER-SAS MÁTÉ (LMP) 4. evk., önk. képv.  
Előzetes egyez tetés alapján: +36/30/571-1922,  
sas.mate@lehetmas.hu

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

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
+36/70/383-7230, n.antal.aniko@ujbuda.hu. Fogadóóra: minden 
hónap első kedden 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium (1115 Budapest, Bartók Béla út 141.)

NÉMETH GYÖNGYVÉR (MOMENTUM)  
2. evk., önk. képv. Előzetes egyeztetés alapján:  
nemeth.gyongyver@momentum.hu, +36/30/740-5960

NOVÁK ELŐD (MI HAZÁNK) önk. képv. Minden héten 
igény és egyeztetés szerint a Mi Hazánk Mozgalom Újbudai 
Szervezetének Bartók Béla út 96. alatti irodájában.  
Időseket és betegeket otthonukban is meglátogat!  
Egyeztetés: 06/30/358-2723, novak.elod@mihazank.hu

RÁDI KÁROLY (DK) 10. evk., önk. képv.  
+36/30/547-7468, radi.karoly@ujbuda.hu

SZABÓ LÁSZLÓ (FIDESZ–KDNP) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: +36/20/486-3300,  
szabo.laszlo@ujbuda.hu, szabo.laszlo@fidesz.hu

TÓTH MÁRTON (MSZP) 3. evk., önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/164-4492,  
+36/70/413-2314, marton.toth@mszp.hu

VARGA GERGŐ (DK) 9. evk., önk. képv.  
Egyeztetés alapján:  +36/70/475-9049, varga.gergo@ujbuda.hu

programajánló

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

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

ÚJBUDAI ÖNKéNTES KOORDINÁCIóS éS MóDSZERTANI KÖZPONT
Ügyfélfogadási idő: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között • Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.

Újbudai Szenior ProgramközPont
Nyitvatartási idő: minden hétköznap 8.00–12.00 óra között • Cím: 1117 Budapest, Bölcső utca 3.

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

(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636 (H-P: 9.00–14.00) Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu • Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu • Youtube csatornánk: Újbuda 60+ Program  

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

kövessen minket a Facebookon is!

Caring         City a gondoskodó város

A teljes programkínálatról a www.idos-
barat.ujbuda.hu honlapon, az Újbuda 
60+ Program Facebook-oldalán, illetve 
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os te-
lefonszámon érdeklődhet. A programo-
kon való részvétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, vagy annak folya-
matban lévő igénylése!

Interneten zajló 
rendszeres 
programjaink
dietetikai tanácsadás
Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb táp-
lálkozás jegyében változtatna eddigi élet-
módján? Esetleg betegségével kapcsolatban 
tanácstalan, mit fogyaszthat? Kérdéseinek, 
problémáinak részletes leírásával várja le-
velét szakemberünk, hogy pontos, mindenre 
kitérő választ adhasson. Dr. Barna Lajosné 
Éva táplálkozási szakember várja kérdése-
iket a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen. 
A levélben kérjük, adják meg teljes (hiva-
talos) nevüket és a 60+ kedvezménykártya 
számát. A foglalkozás ingyenes.

Gyógytorna-tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése minden élet-
korban fontos, de időskorban kiemelt fi-
gyelmet igényel. A mozgásszervi 
gondok megelőzésében, kezelésé-
ben tapasztalt gyógytornász várja 

az érdeklődőket. A tanácsadás részeként le-
hetőség nyílik egyéni problémák megbeszé-
lésére (a hétköznapokban mire figyeljünk, 
mit tegyünk, ha fájdalom jelentkezik; adott 
mozgásszervi problémára milyen mozgás-
forma ajánlott, mi nyújthat megoldást stb.). 
A beszélgetés online történik Google Meet 
felületen hétfői napokon 13–14 óráig. Előze-
tes jelentkezés szükséges a 60plusz@ujbu-
da.hu e-mail címen. A levélben kérjük, ad-
ják meg teljes (hivatalos) nevüket és a 60+ 
kedvezménykártya számát. 

Origami
Foglalkozás minden hétfőn 14 órától. 
A részvételhez Facebookon csatlakozzon 
az Origami (Újbuda 60+ Program) nevű 
csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvez-
ménykártya 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 részvé-
telhez Facebookon csatlakozzon a Szenior 
Örömtánc (Újbuda 60+ Program) csoport-
hoz 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 magá-
nak kell megoldania, vagy nincs kihez for-
dulnia, esetleg nem akar másokat terhelni. 

Pedig legtöbbször egy jó 
beszélgetés, egy kis fe-
lénk forduló figyelem is 
segíthet abban, hogy job-
ban érezzük és cselekvés-
re szánjuk el magunkat, 
vagy kezünkbe vegyük 
sorsunk irányítását.

Az Újbuda 60+ Program részeként 
kínáljuk ingyenes „segítő beszélgeté-
sek” szolgáltatásunkat, ahol képzett 
időskorú önkéntesek várják, hogy se-
gíthessenek. Keressen minket szemé-
lyesen vagy telefonon, ügyfélfogadási 
időben hétköznap 9–14 óráig az Újbu-
dai Önkéntes Koordinációs és Mód-
szertani Központban (Kérő utca 3.; 
tel.: 372-4636)!

Online 
problémamegbeszélő 
csoportok
Pszichológus vezetésével csoportbe-
szélgetés különböző témák mentén 
keddenként 9.30–10.30 között (na-
gyobb létszám esetén a második cso-
port 11.00-kor kezd), Google Meet 
felületen. Következő témák:

január 19. Végtelenség
január 26. Közeledések

Jelentkezés: az idosbarat.ujbuda.hu honla-
pon található jelentkezési lap kitöltésével 
(minden alkalomra külön kell jelentkezni).

2021 állat- és növényfajai
Időpont: Január 26. 14 óra. Az előadást 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa, 
Kremnicsán János tartja. A részvételhez Fa-
cebookon csatlakozzon a DINPI-előadások 
(Újbuda 60+ Program) nevű csoporthoz tel-
jes neve és a 60+ kedvezménykártya száma 
megadásával.

A KéPVIsELŐ szERINT...

Bedő Dávid: Új közterület-rendelet a kerületben

Új közterület-rendelete van Újbudának, amely nagymértékben ja-
vítja az átláthatóságot, segíti a társasházakat és teremt rendet 
az utcákon. Momentumos képviselőtársammal, Erhardt Attilával 
együtt közel fél éve dolgozunk Újbuda új közterület-rendeletén, 
amelyet nemrégiben fogadtak el. Ezzel új korszakba léptünk. 

A rendelet számos módosítást tartalmaz, én a három legfon-
tosabbat emelném ki:
■ Minden társasháznak 90 százalék kedvezmény a közterü-

let-foglalásra! Mostantól minden társasház, amely felújítást vé-
gez 90 százalékos kedvezményben részesül a közterület-foglalás-
ra. Ezzel szeretnénk segíteni a lakóközösségeket. 

■ Hamarosan megszűnik az elektromos rollerek és motorok tárolásának kaotikus hely-
zete! Május 1-jétől életbe lép a rendelet azon szakasza, amely szabályozza a közösségi 
bérbeadáson alapuló elektromos rollerek tárolását. Nem kell többé kerülgetni a zöld 
rollereket Újbuda utcáin!

■ Nincs többé ész nélküli kedvezmény a beruházóknak! Az elmúlt tíz évben rengeteg köz-
terület-foglalási kedvezményt kaptak az építkezési vállalkozók, ami nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy jelenleg ennyire beépített a kerület. Ez most megszüntetjük. Az új rendeletben 
kizárólag az kap közterület-foglalási kedvezményt az építkezésére, akinek van érvényes 
településrendezési szerződése, azaz a beruházó is visszaad valamit a kerületnek.
Ha szeretné elolvasni részletesebben, hogy mit tartalmaz az új közterület-rendelet, kö-

vesse a Facebook-oldalam: http://fb.me/bedodavid.momentum

Görög András: Talán még győzhet a józan ész

Az elmúlt napokban sokan kívántak egymásnak boldog új évet, de az idei köszöntők álta-
lában arról szóltak, hogy a 2021-es esztendő csak jobb lehet, mint a 2020-as volt. Egy éve 
ilyenkor még a megszokott mederben folyt az életünk, mígnem a hírekben egyre gyak-
rabban hangzott el egy távoli kínai város, Vuhan neve. Néhány hét múlva a tudósítások 
már Olaszországról szóltak, majd nemsokára idehaza is gyökeresen megváltozott minden. 
Az utcák elnéptelenedtek, bezártak az iskolák, óvodák, és aki csak tehette, otthonról dol-
gozott. Nyáron kicsit fellélegezhettünk, de év végére a helyzet megint súlyosbodott.

Ilyen körülmények között kezdtünk neki a kerület 2021. évi költségvetésé-
nek tervezéséhez. Az már az önkormányzatokat érintő évközi elvoná-

sokból, megszorításokból is látszott, hogy nem lesz könnyű esztendő 
a 2021-es sem. A tervezés olyan volt, mint a balladai Déva vá-
rának építése: „Amit raktak délig, leomlott estére, / Amit estig 
raktak, leomlott reggelre”. Amit terveztünk reggel, azt délre 
felülírta egy újabb kormányzati elvonás, amit terveztünk estig, 
azt elvitte a négyszeresére emelt „szolidaritási” hozzájárulás, 
másnap reggelre pedig újabb, az önkormányzatokat ellehetetle-

nítő törvénymódosítások jelentek meg.
2021 gazdaságilag valószínűleg a helyhatóságok eddigi legnehe-

zebb éve lesz, de talán még győzhet a józan ész, a kormányzat vál-
toztat politikáján, és nem lehetetleníti el teljesen az önkormányzatokat.

Év elejére azért jöttek jó hírek is: elkészültek a vakcinák, világszerte megkezdődtek 
az oltások. Amint számomra elérhető lesz, én is kérni fogom az oltást, mert hiszem, hogy 
ezzel tudjuk legyőzni a vírust. 

aktuális/60+

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) a Kulturális Városközpont területén található, a XI., Móricz Zs. körtér 
„Gomba” épületében lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.  

AZ INGATLAN MEGTEKINTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2021. január 12. (kedd) 10.00–10.30-ig 

 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. február 3. (szerda) 12.00
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS A PÁLYÁZATRÓL A 3811-311-ES TELEFONSZÁMON 
ÉS A WWW.UJBUDA.HU HONLAPON KAPHATÓ. 

Budapest, 2020. december 17.

 

Polgármester 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

Biztonságos megoldás a Fraknó utcai 
idősotthon látogatásához 

Érintésmentes látogatószobát hoztak létre az Újbudai Idősek Házában. Az udvarról 
megközelíthető, plexivel elválasztott helyiségben az itt élők újra fogadhatják roko-
naikat, barátaikat. A látogatóknak előzetesen regisztrálniuk kell, az idősotthon mun-
katársai egyeztetik velük a konkrét időpontot (heti egy alkalommal, maximum 20 
perc). A vendégeknek írásban kell nyilatkozniuk egészségügyi állapotukról, kezüket, 
talpukat fertőtlenítik, csakúgy, mint minden látogatást követően a teljes helyiséget 
is. A szobát nyitás előtt megtekintette Bakai-Nagy Zita alpolgármester, aki reméli, 
az idősek könnyebben tudják majd elviselni a járvány miatt kényszerűen elszenvedett 
bezártságot, ha újra találkozhatnak szeretteikkel.
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keresztrejtvény

közös

hozzávalók 4 személyre:

•	 8O dkg sertésoldalas

•	 2	kg	kacsazsír
•	 2	fej	vöröshagyma

•	 1	fej	fokhagyma
•	 25	dkg	lencse
•	 3O	dkg	nyers	cékla

•	 6O	dkg	csicsóka
•	 2O	dkg	vaj
•	 1	dl	tejszín
•	 1	ek.	dijoni	mustár

•	 majonéz
•	 só,	bors,	kakukkfű,		  
babérlevél

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

buda.vakvarju.com • + 36 1 208 40 27
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Weöres Sándor: Újesztendő c. költeményéből idézünk  
2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (T, Ő, Ö, Ó, I). 13. Bako-
nyi betyár (Jóska). 14. Vetíthető állókép. 15. Szemétbe helyez. 
16. Részben bűzlik! 17. Nagy-…, Párizs melletti kastély, béke-
diktátum aláírásának helye. 20. Rendben van. 21. Óláb egy-
nemű betűi. 22. Félig ember alakú, kecskelábú lény a római 
mitológiában. 23. Maláj tőr. 25. Oda-vissza: motorfajta. 26. 
Zúdítja. 28. Honi. 30. … Fi-
delity, egy szabvány, amely 
a visszaadott kép vagy hang 
magas minőségét garantálja. 
32. Széchenyi-díjas iroda-
lomtörténész (Mihály). 34. 
Jeruzsálem legmagasabb 
dombja. 36. Dresszing. 38. 
Magot szór. 40. Tőrrel meg-
öl. 42. Lak betűi keverve. 
43. USA-tagállam. 44. Urán 
és rénium vegyjele. 45. Csil-
lagászati tetőpont. 47. Hor-
vát sziget. 48. Személyed-
del. 50. Nagy-…, 826 m-es 
csúcs a Börzsönyben. 52. 
Vizek városa. 53. Magyarlé-
ta 1322-ben feljegyzett neve. 
55. Jegyezget. 58. Parányi 
alkotórész. 61. Rövidítés 
orvosok neve előtt. 62. Kis 
Sarolta. 64. Járunk rajta. 66. 
Kettőzve: gyermekverés. 
67. Japán fizetőeszköz. 69. 
Tábori illemhely. 71. Vég-
tag. 72. Égtáj. 74. Mázol. 75. 
Vízfolyás.

Függőleges: 1. Vízben 
tempózó. 2. Női név. 3. …
hal, békaporonty. 4. Stron-
cium vegyjele. 5. Az utolsó 
magyar királyné. 6. Ger-
mán eredetű női név. 7. 
Nyilas páratlan betűi. 8. 
…sirály, lilealakú madár. 
9. Vajazza. 10. Helyet foglal. 11. Vasdoboz eleme! 12. 
Sír. 18. Öltözet. 19. Svájci óramárka Hölstein városából 
(ORIS). 22. Számítógépes adatállomány. 24. Londoni cipő! 
26. Az idézet második sora (R, Ö, T, T, É). 27. A nezo-
szilikátok közé tartozó ásvány, ritkábban használt nevén: 
szfén. 29. Haramia a 15. században, szlovák eredetű szó-
val. 31. Düh. 33. Csordakútnál levő vályú. 35. A középkori 

Léva, mai szlovák neve. 37. Holland és spanyol autójelzés. 
38. Világtalan. 39. Órahang. 41. Svéd váltópénz. 46. Mes-
tersegéd. 49. Útszakasz. 51. Macska. 52. Fosztóképző. 54. 
Csurgó. 56. Alkalomszerű. 57. A túlpartról kézzel jelez. 
59. Átnyújt. 60. Őrgróf. 63. Tengeri madár. 65. Finnország 
északi részén élő nép. 68. Benzincsepp! 70. A párizsi met-
ró testvére. 71. Közlekedéstudományi Egyesület, röv. 73. 
Angi Vera. 76. AAA!

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 26. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2020. 22. SZÁM REJT-
VÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Advent van s átjárja lelkem 
a szeretet és az emlékezés. Nyertese: Füzék László, 1114 Buda-
pest, Kanizsai utca. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesz-
tőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Élénk kulturális 
zsongás  
online térben is
Interjú Juhász Annával

2020 őszén ünnepelte fennállása 10. évfor-
dulóját a Juhász Anna, Újbuda kulturális 
nagykövete által működtetett Irodalmi 
Szalon. Ez alkalomból terveztek egy nagy-
szabású gálaműsort is, ezt azonban – oly 
sok mindenhez hasonlóan – felülírta 
a járvány. Ám a mindig dinamikus és tevé-
keny irodalmárt a nehézségek csak további 
tervekre ösztönözték. Juhász Annával 
beszélgetünk.

 � Az ősz váratlan kényszerhelyzet elé állította önt is. 
A színházak bezártak, így az Irodalmi Szalon gáláját 
sem lehetett megrendezni nagyközönség előtt. Hogyan 
érintette ez?

Hónapokig készültünk az ünnepi műsorra. Több száz jegy 
elkelt, ám jöttek a korlátozások, és végül szembe kellett 
nézni a körülményekkel. Pár nap alatt hoztuk meg a dön-
tést, hogy minden meghívott fellépőnkhöz, akihez csak 

tudunk, elmegyünk személyesen. A megfelelő óvintézke-
dések mellett felvettük egyesével a produkciókat, ezáltal 
nagyon intim pillanatok is születtek. Háy János beengedett 
az otthonába, Grecsó Krisztiánt ott kaptuk el egy forgatás-
ra, ahol épp elértük, Vecsei H. Miklós az utcán mondott egy 
verset, Szalóki Ági, aki állapotos, szintén az otthonában 
fogadott, és picit a babavárásról is beszélgethettünk vele. 
Sok személyes történetet kaptunk az előadóktól. A végén 
aztán egyedül álltam a Karinthy Színház színpadán, nézők 

és vendégek nélkül. Furcsa érzés volt, mégis azt mondom: 
felemelő. Mert éreztem, nem vagyok egyedül. Így utólag 
azt kell mondanom, ez a helyzet engem csak inspirált. El-
mélyült bennem a meggyőződés, hogy a közönséget addig 
sem szabad egyedül hagyni, amíg nem találkozhatunk újra 
személyesen. Rengeteg új ötlet, terv született 2021-re. 

 � Az egyik ilyen, ami már meg is valósult, a nemrégiben 
indult kulturális-irodalmi műsora az Újbuda Televízi-
óban...

A Macskakő című irodalmi sorozat kifejezetten Újbudáról 
és a kerület rendkívül gazdag kulturális örökségéről szól. 
Régóta itt élek, itt keltettem életre az Irodalmi Szalont, itt 
jár bölcsibe a kislányom, Újbuda az életterem. Kulturális 
nagykövetként átgondoltam, mit tudok még hozzátenni 
a kerület életéhez. A Covid-19 átírta kicsit az eredeti terve-
ket, de igazodva a körülményekhez, számos online térben 
folyó programot kezdtünk el. Az önkormányzattal együtt-
működve indult el tavaly év végén a Macskakő, mely már 
nevében is a régi időket idézi. Arra utal, hogy a múlt itt 
van velünk, a jelenünket is formálja. Szeretném megmu-
tatni az utcák, házak és lakóik történetével, riportokkal, 
bejelentkezésekkel azt a gazdag kulturális, irodalmi, építé-
szeti örökséget, amelyet Újbuda nyújt nekünk. Folytatódik 
természetesen az Irodalmi Szalon is. És ami a legnagyobb 
és legizgalmasabb feladatokat illeti: két filmre készülünk 
idén. Egy dokumentum- és egy televíziós filmre, melyek 
középpontjában a Karinthy család áll. 

 � A Karinthy Márton életéről szóló dokumentumfilmben 
szerkesztő-riporterként, míg a művészdinasztia történetét 
feldolgozó műben forgatókönyvíróként működik közre. 
Szakmailag mi a közös, illetve mi a merőben más a két 
feladatkörben? 

Karinthy Márton édesapám barátja volt, így mi is közel áll-
tunk egymáshoz. Verával, a lányával ma is jó barátságban 
vagyunk. Közösen találtuk ki, hogy egy dokumentumfilm 
készítése tökéletes módja lenne annak, hogy megmutassuk 
Karinthy Márton életét, a helyét ebben a különleges család-
ban, és mindent, amit ő létrehozott: ezt a színházat, amely 
külön szigete a mai magyar színházi életnek. Igazán szép 
feladat lesz Marci útját végigjárni, megszólaltatni baráto-
kat, kollégákat, megmutatni azokat a tájakat, amelyeket ő 
is végigutazott, felkeresni a Karinthy család leszármazotta-
it Franciaországban. A dokumentumfilmben mint rendező 
és riporter veszek részt, míg a Frici & Aranka című tévéfilm-
ben ötletgazda vagyok, és Vajda Panni forgatókönyvíróval 
dolgozom együtt. Régi vágyam, hogy Karinthy Frigyes 
és Böhm Aranka kapcsolatán keresztül bemutathassuk a kor 
hangulatát, szellemiségét. Most ezzel a filmmel lehetősé-
günk van erre. Rengeteg anyagot gyűjtöttem, utánaolvas-
tam, hogy minél hitelesebben tudjuk ábrázolni a szereplőket 
és a kor hangulatát. Jelenleg a forgatókönyv sűrítése zajlik, 
Vajda Pannival közösen dolgozunk a szövegen. Annyit már 
elárulhatok, hogy a film egyik fő helyszíne kávéházak mel-
lett a Karinthy Színház lesz. A szereplőválogatás most ja-
nuárban elindul, a produkciót a tervek szerint a jövő év első 
felében mutatjuk be. 

T. E.

A közönséget addig 
sem szabad egyedül hagyni, 
amíg nem találkozhatunk 
újra személyesen

2021 első receptjének Parcsetich 
Ernő, a VakVarjú étterem séfje 
az omlós, rántott sertésoldalast 
választotta céklás lencsesalátá-
val és csicsókapürével tálalva. 
Rá kell szánni az időt, de iga-
zán megéri!

Elkészítés: 
Mossuk át az oldalast, majd 
sózzuk meg és tegyük egy 
mély tepsibe. Olvasszuk fel 
a zsírt, és öntsük rá a hús-
ra úgy, hogy ellepje azt. 
Tegyünk mellé kakukkfü-
vet, fokhagymát a zsírba, 
az íze kedvéért. A sütőt 
állítsuk 85 fokra, majd he-
lyezzük be a húst egy jó 8 
órára, hogy igazán omlós 
legyen. Akkor lesz jó, ha 
a csontok könnyedén ki-

jönnek belőle kézzel. Csontozzuk 
ki, aztán hagyjuk kihűlni a zsírjá-
ban.

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. 
A csicsókát mossuk meg, és cso-
magoljuk alufóliába. Süssük őket 
puhára, kb. 1 óra alatt. Mikor ki-
hűltek, kaparjuk ki a belsejüket. 
Olvasszuk fel a vajat, főzzük össze 
a tejszínt és a csicsókát, sózzuk íz-
lés szerint, majd turmixoljuk kré-
mesre.

A céklát is mossuk át, sózzuk, 
locsoljuk meg egy kevés olívaolaj-
jal, aztán csomagoljuk alufóliába. 
200 fokon 1–2 óra alatt – mérettől 
függően – puhára sütjük. Ha befér, 
mehet a csicsóka is mellé. Mikor 
kihűlt, meghámozzuk, felkockáz-
zuk. Megfőzzük a lencsét 1 fej 
hagymával, pár szem babérlevéllel 
és 3–4 gerezd fokhagymával.

Finomra vágjuk a hagymát, 
és elkészítjük a salátánkat. A ma-
jonézt pikánsabbá tesszük egy kis 
dijoni mustárral, hozzákeverjük 
az apróra vágott hagymát, a lencsét 
és a céklakockákat. Ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk. Az oldalast 
„szimpatikus” darabokra vágjuk, 
bepanírozzuk, és végül kisütjük bő 
olajban.

Tálaláskor először a pürét és a sa-
látát tesszük a tányérra, majd ráhe-
lyezzük az oldalast. Nagy szemű só-
val meghinthetjük díszítésként.

Jó étvágyat kívánunk!

Rántott sertésoldalas céklás 
lencsesalátával és csicsókapürével

HIRDESSEN
AZ ÚJBUDA  
ÚJSÁGBAN!
Jusson el közvetlenül
80 000 újbudai  
háztartásba!

a XI. kerületI újság
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Az egyetemisták kezdték:

Azonnal tárgyalni kell a szovjet csapatok kivonásáról

A magyar kormány felmondta 

a varsói szerződést és kinyilvánította 

Magyarország semlegességét

Nagy Imre rádIóbeszéde

Nagy Imre miniszterelnök csü-

törtök este a következő rádiónyi-

latkozatot tette:
A magyar nemzeti kormány 

a magyar nép és a történelem 

előtti mély felelősségérzettől 

áthatva, a magyar nép millió-

inak osztatlan akaratát kife-

jezve, kinyilvánítja a Magyar 

Népköztársaság semlegességéi.

A magyar nép a független-

ség és az egyenjogúság alapján, 

az ENSZ alapokmánya szelle-

mének megfelelően igaz barát-

ságban kíván élni szomszédai-

val, a Szovjetunióval és a világ 

valamennyi népével. A nemzeti 

forradalom vívmányainak meg-

szilárdítását 

és további 

fe j lesztését 

óhajtja anél-
kül, hogy 

b á r m e l y i k 

hatalmi cso-
portosuláshoz 

c s a t l a k o z -
nék. A ma-
gyar nép év-
százados álma valósul meg ezzel. 

A forradalmi harc, amelyet 

a magyar múlt  és a jelen hősei 

vívtak, végre győzelemre vit-

te a szabadság, a függetlenség 

ügyét. Ez a hősi küzdelem tette 

lehetővé, hogy népünk államkö-

zi kapcsolataiban törvényesíti 

alapvető nemzeti érdekét, a sem-

legességet. Felhívással fordulunk 

szomszédainkhoz, közeli és távo-

li országokhoz, hogy tartsák tisz-

teletben népünk megmásíthatat-

lan elhatározását. Most valóban 

igaz az a szó, hogy népünk olyan 

egységes ebben az elhatárolásá-

ban, mínt történelme során talán 

még soha. Magyarország dolgo-

zó milliói! Védjetek és erősítsétek 

forradalmi elszántsággal, önfel-

áldozó munkával, a rend megszi-

lárdításával hazánkat, a szabad, 

független, demokratikus és sem-

leges Magyarországot.

A Budapesti Mű

szaki Egyetem fia

taljai keddre vir

radó éjszaka fel hí

vással járták végig 

a főváros üzemeit 

és gyárait: A felhí

vás »Munkások, pa

rasztok, diákok, ma

gyar ifjúság« meg

szólítással kezdődött 

és tartalmazta azt 

a hat pontot, amely

nek jelszavával ked

den délután felvonul

tak. (...)
Budán, a Műszaki 

Egyetemnél rövi

desen megalakult 

a fiatalok sokezres 

menete, amelynek 

élén az egyetem 

diákbizottságának 

ko szo rúját vitték. 

Nemzetiszínű zász

lókkal, néma csend

ben vonultak fel 

a hallgatók. A budai 

dunaparton, végig 

a Bem József térig 

sokan csatlakoztak 

a menethez, amely

nek a rendőrség 

motorosai biztosí

tottak szabad utat. 

Az útvonalon végig 

a fiatalok szétosz

tották sokszorosí

tott röplapjaikat, 

amelyeket a járó

kelők nagy érdek

lődéssel, csoportok

ban olvastak. 
(…) A budai duna

parton a Műszaki 

Egyetem hallgatói, 

az Agrártudományi 

Egyetem fiataljai, 

a Testnevelési Főis

kolások és sokan 

mások tartottak 

a Bem-szobor felé. 

A kabátokra felke

rült a nemzeti színű 

szalag s a menet élé

re teherautókról 

osztogatták a nem

zeti színű zászló

kat. A Lánchídról 

és a Margithídról 

egyre újabb és újabb 

csoportok csatla

koztak a felvonulók

hoz. A fiatalokhoz 

csatlakoztak a nép

hadsereg tisztjei is, 

csaknem 800 tiszt 

egy csoportban vo

nult fel. Bem József 

tábornok szobrát sok 

tízezres tömeg vette 

körül. • október 24. 

Az alkotmányos rend és fegyelem  

megőrzése a célunk — mondotta  

Nagy Imre az Országház előtt

A budapesti fiatalok 

hatalmas tüntetése

Liszt, só 
és friss hús 

érkezett 
a Bocskay útra

Telefonon jelentik: Rétságról 

megérkezett egy teherautón 

több zsák liszt, nagy mennyiségű 

só és egy élő borjú. A Fehérvári 

úti szakorvosi rendelőintézet 

is jelentkezett telefonon, kö

zölte, hogy több vidéki teher-

autó a rendelőintézet előtt állt 

meg élelmiszerekkel megra-

kottan: hová irányítsák őket. 

Megkapták az utasítást: az autók 

rakják le terhüket a XI. kerületi 

Tanácsháznál.

58 teherautó 
Dunaföldvárról 

a Kelenföldi 
pályaudvarnál

Dunaföldvárról 58 teherau

tóval szállítottak ajándék élel

miszereket, amelyeket az I., II., 

III., IX. és XI: kerület lakói között 

osztanak szét. A szolnoki nyolc 

teherautó rakomány élelmi

szer az V. és VII. kerületbe jut el. 

A Kelenföldi pályaudvarról 13 va

gon élelmiszert szállítottak a kü

lönböző kerületekbe. Újpestnek 

jutott a Biharnagybajomról érke

zett 15 métermázsa liszt, 15 mázsa 

burgonya, 2 mázsa cukor, másfél 

mázsa bab, s nagy mennyiségű 

szalonna, zöldség. • október 31.

rendkívüli kiadás

Nagy Imre és a szovjet nagykövet tárgyalása

A Magyar Távirati Iroda  

jelenti: Nagy Imre, a Minisz

ter tanács elnöke és megbí

zott külügyminisztere ma, 

november 1-én délelőtt ma

gához kérette Andropov urat, 

a Szovjetunió magyarországi 

rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövetét. Közölte vele, 

hogy a Magyar Népköztársaság 

kormányához hiteles értesülé

sek érkeztek újabb szovjet ka

tonai alakulatoknak Magyar-

országra való bevonulásáról. 

Követelte ezeknek a szovjet 

katonai alakulatoknak hala

déktalan, azonnali visszavo

nását. Kijelentette a szovjet 

nagykövetnek, hogy a magyar 

kormány a varsói szerződést 

azonnal felmondja, egyidejűleg 

kinyilatkoztatja Magyarország 

semlegességét, az Egyesült 

Nem zetek Szervezetéhez for

dul és az ország semlegességé

nek védelmére a négy nagyha

talom segítségét kéri. 

A szovjet nagykövet tudo

másul vette a Minisztertanács 

elnökének és megbízott kül

ügyminiszterének tiltakozását 

és megígérte, hogy haladékta

lanul választ kér kormányától. 

A Minisztertanács elnöke 

a budapesti szovjet nagykö

vettel folytatott tárgyalásáról 

szóbeli jegyzékben tájékoztat

ta a Budapesten akkreditált 

összes diplomáciai képviselet 

vezetőjét. Ugyanakkor táv

iratilag értesítette az ENSZ 

főtitkárát az eseményekről  

és a magyar kormány elha

tározásáról, s kérte, hogy az  

Egyesült Nemzetek Szervezete 

most megnyíló közgyűlé

sének napirendjére a kér

dés tárgyalását soron kívül  

tűzze ki. • november 3.

Újabb  összecsapások 

a   Körtér környékén

Több harckocsi megsemmisült  —  Molotov koktélok 

repülnek  —  beszámolók mindkét oldalról

LapzártáNkkor érkezett:

Ez történt eddig a Körtérnél:  Október 25. A Móricz 

Zsigmond körtéren a felkelők barikádokat emelnek – 

a páncélosok szétkergetik őket —, utána újra összejön

nek, és folytatják. Létszámuk ismeretlen — jelentették 

a kerületi pártközpontból. Október 26. Az egész környé

ket ellenforradalmi erők tartják megszállva, fegyverrel, 

kézigránátokkal jól fel vannak szerelve, a házakat ők 

tartják kézben — számolt be a pártközpont egy munka

társa. — Parancsot adtak, hogy a kapukat tartsák meg

szállva és nyitva, a háztetőkön megfigyelőállásokat lé

tesítettek. Bizonyos időközönként egy-egy tank áthalad 

a környéken, de ez őket nem zavarja.

Lapzártánkkor (november 4.) érkeztek a következő 

beszámolók: Két T-34-es harckocsit felállítottak a kör

téren, egyiket a Villányi út sarkán, a másikat a Gomba 

alatt, a Gellért-hegy Duna-part felőli irányába helyez

ték el. Két könnyű légvédelmi ágyút is szereztek a hon

védségtől. Az egyik ágyú egy nagytétényi hizlaldából 

került ide — mesélte el egy szemtanú —, ahol egy kato

natiszt néhány fegyveressel kényszerített egy kocsist, 

hogy lovas fogattal vontassa a körtérre a fegyvert.

(...) A Móricz Zsigmond körtér közepén hatalmas rob

banás rázta meg a harckocsit, egyik géppuskánk megsé

rült, ettől vagy a közelben lévő föld alatti WC-ből ránk 

dobált benzines üvegektől a harckocsink kigyulladt — 

számolt be egy a szovjetek oldalán harcoló rendőr őr

nagy. — A harcot azonban tovább folytattuk, sikerült át

verekednünk magunkat a körtéren, és a Bartók Béla út 

— Móricz Zsigmond körtér — Gellért tér találkozásán túl 

most már két tűz közé került a Móricz Zsigmond körtér. 

Azonban fogytán volt a lövedékünk, és hogy a Fehérvári 

út és a Verpeléti út irányából ránk zúduló tűz elől védjük 

magunkat, a Bartók Béla út, a Verpeléti út és a Móricz 

Zsigmond körtér találkozásánál lévő épület védelmébe 

húzódtunk. Néhány másodperc múlva mégis hatalmas 

robbanás rázta meg a tankot. A jelzett épületből valami 

gyúlékony folyadékot öntöttek ránk, és az egész páncé

los lángba borult.

Nagy Imre

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

UJ BUDA
forradalmi különszám
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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 

áfakulcs
5

Karácsony Gergely főpolgármester  
az első évről

Nincs fontosabb,  mint az élhető város

6

13
Visszatekintés: 1990 őszén tartották az első szabad önkormányzati választásokat

30 éves  
az önkormányzat

Folytatás a 4. oldalon

Kitüntetések  
a Kerület Napján

A nagy ünnepséget 
nem tartották meg, 
de a díjak idén sem 
maradtak el

8

7

13

Zöld kertek  
a Zöld Szigettel

Interjú Szakonyi Károly 

íróval, dramaturggal, 

Újbuda díszpolgárával

15
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 Óriási előrelépés 
az Újbuda Dentál 

fogászatánál

3

Az egyik legmodernebb 3D CT 

várja a fogászati problémákkal 
küzdő pácienseket.

További információ: 06 20 778 8011

Szerémi út 7/A. I. em. 101.

Biztonságosabb 
beléptetés  
a szakrendelőben
Az újbudai székhelyű H1 

Systems Mérnöki Szolgáltató 

Kft. a közelmúltban korszerű 

hőkamerás beléptetőrend-

szert adományozott a Szent 

Kristóf Szakrendelőnek. 

Így a korábbi négy helyett 

egy ember tudja megol-

dani a zavartalan és gyors 

beléptetést.

A tapasztalatok szerint a kézi lázmérés, 

amellett, hogy közeli kontaktust igényel, 

lassú, emiatt nagy létszámú betegforga

lom esetében nagyon nehezen kivitelezhe

tő. Az évtizedek óta a kerületben működő 

H1 Systems Mérnöki Szolgáltató Kft. – 

amely főként biztonságtechnikai beren

dezésekkel foglalkozik – a Szent Kristóf 

Szakrendelőnek tett felajánlásával bizton

ságosabbá és gyorsabbá tette a beléptetést. 

– A koronavírus-járvány mindannyiunk 

életét megváltoztatta – mondta Németh 

Mihály, a biztonságtechnikai felszerelé

sekkel foglalkozó kft. ügyvezető igazga

tója. – Cégünk szemléletében mindig is 

fontos szerep jutott a segítségnyújtásnak. 

A pandémia alatt is azt kerestük, hogyan 

tudunk ebben a helyzetben segíteni. Ezért 

indultunk el a biztonságos hőkamerák, be

léptetőrendszerek fejlesztésének irányába. 

Az a rendszer, amit most a Szent Kristóf 

Szakrendelő kapott, automatikusan méri 

a belépő személyek hőmérsékletét.   
Folytatás a 7. oldalon 

Hőkamerák és új felszerelések a Szent Kristófban

Ostrom alatt  
a tesztállomás

11

4
Szigorítások

22 nyertes 
az újbudai környezet 

szépítésére kiírt 
pályázaton

Nagyon sokat 
segített az élet- 
és emberismeret

Folyamatosan működik a lelkisegélyvonal
Újbuda Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hátrányos helyzetben élő, nehézséggel küzdő lakosainak támogatást nyújtson. Különösen fontos ez a gondoskodás a társadalom azon csoportjai számára, amelyek életkorukból adódóan közvetlenül nem tudnak tenni saját helyze

tük jobbá tételéért. Az esély
egyenlőség és a családbarát szemléletmód fontosságát előtérbe helyezve eddig 23 alkalommal rendeztük meg a kerületi Nagycsaládosok 

Karácsonyát. Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel – megszakítva a hagyományt – az ünnepséget sajnos nem tudjuk megtartani. 
Ez az év új kihívások elé állította önkormányzatunkat is. Lehetőségeinkhez mérten egész évben folyamatosan igyekeztünk segítséget nyújtani a rászorulóknak, ám karácsony közeledtével a kerületben működő vállalkozások segítségére is szükség van.Támogatásuknak köszönhetően több mint 500 család 1500 gyermekének karácsonyi ünnepét tudjuk szebbé varázsolni.

Kibővülő 
támogatás  
az ünnepekre

Öt helyszínen,  
új díszítéssel ismét 

felállították a kerület 
karácsonyfáit 

A XI. kerület közéleti lapja

Törőcsik Mari 
85 éves

11

Visszatekintettünk  
a legendás színésznő  
karrierjére

Elkészült  
a Petzvál park

6

Az új pihenőpark elnevezéséhez 
december 18-áig várják  
a helyi lakók javaslatait

Újbuda karácsonyfái

5

Csak ugyanazt csináltuk  a címlapunkkal, mint  
amit a kormány  az önkormányzatokkal.

Kormányzati elvonások  számokban: ennyit vettek el  
idén az újbudaiaktól 2

Mi TÖrTÉNT?

További információ és médiaajánlat: 
marketing@ujbuda.hu
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SÓLyOM-NAGy SáNdOr 1941–2020
Életének 80. évében elhunyt Sólyom-Nagy Sándor Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház 
Örökös Tagja és Mesterművésze, Újbuda díszpolgára.

A siklósi születésű művész a Zeneakadémia ének-opera szakán 
végzett 1966-ban, utána az Operaház magánénekese lett, ahol 
Scarpiaként debütált Puccini Toscájában. Főként Wagner, Doni-
zetti, Verdi, Puccini, Leoncavallo és Erkel bariton szerepeiben 
aratott sikereket, de fellépett Monteverdi, Mozart, valamint 20. 
századi zeneszerzők műveiben is, emellett elismert oratórium- 
és dalénekes volt.

Gyakran lépett fel külföldön, például Ausztriában, Németor-
szágban, Franciaországban, Belgiumban, Spanyolországban, 
Olaszországban.

Szerepelt operafilmekben, illetve tévés produkciókban is 
(Bánk bán, Fidelio, Parasztbecsület stb.), számos rádiófelvétel 
mellett több mint 30 lemez őrzi hangját. 1986 óta volt a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. Több mint 80 szerep el-
éneklése után 2009-ben vett búcsút a színpadtól.

1972-ben Liszt Ferenc-díjjal, 1977-ben Érdemes Művész, 1988-
ban Kiváló Művész címmel ismerték el munkásságát, 1998-ban 
Kossuth-díjat kapott. 1997-ben lett Újbuda díszpolgára.

bALáZS feCÓ 1951–2020
69 éves korában elhunyt a lírai rock mestere, a Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas énekes, zenész, a Korál 
együttes alapítója, Balázs Fecó. Halála kerületi kötődése 
okán is fájdalmas. A zenész gyerekként sok időt töltött 
Újbudán, mivel nagyszüleinek Kelenvölgyben, a Péter-
hegyi út és a Kápolna út közelében volt gyümölcsösük, 
ahová rengeteget jártak. Szívesen emlékezett vissza a jó 
levegőre, a sok gyümölcsre és a nyugalomra, ami ott 
körülvette. Balázs Fecó életének szinte minden fontos, 
meghatározó eseményét dalban is megörökítette. Gyer-
mekkora emlékét idézi például A kölykök a hátsó udvar-
ból című sláger.

berGeNdy ISTVáN 1939–2020
Bergendy István Liszt Ferenc-díjas zenész, a Ber-
gendy együttes alapítója és vezetője 81 esztendős 
korában hunyt el. 

Több mint öt évtizede kezdett el alkotni Újbu-
dán, számai nagy része a Bartók Béla úton szü-
letett. A Bergendy zenekar az ’50-es évek végén 

alakult, az alapító nevét 1962-ben vette fel. Olyan 
slágerek fűződtek hozzájuk, mint a Jöjj vissza, 
vándor, a Sajtból van a Hold, a Darabokra tör-
ted a szívem vagy az Iskolatáska. Utóbbi főhőse, 
Peti valós személy, Bergendy István unokaöccse, 
aki sokáig a nemzetközi Cinema Magazin hazai 
főszerkesztője volt, emellett számos tévéműsor, 
reklámfilm, valamint az Állítsátok meg Teréz-
anyut! című nagyjátékfilm rendezője. És nem-
csak Peti volt kerületi kötődésű, hanem a szívét 
megdobogtató kislány, sőt, az iskola is. A szóban 
forgó intézmény a Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Újreál Gimnázium, amelynek a padját évekig 
koptatta a sláger főszereplője.

Legendáktól búcsúzik Újbuda
Az elmúlt néhány hétben el kellett búcsúz-
nunk három olyan zenei legendától is,  
aki ezer szállal kötődött Újbudához. Balázs 
Fecóra, Bergendy Istvánra és Sólyom-
Nagy Sándorra emlékezünk.


