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Teljes körű és automatikus kom-
penzációt kell adnia a kormány-
nak az iparűzési adó kiesése 
miatt az önkormányzatoknak 
– közölte Karácsony Gergely 
főpolgármester a belügy-
minisztérium és az önkor-
mányzati szövetségek közti 
egyeztetés után. Orbán Vik-
tor miniszterelnök decem-
ber 19-én jelentette be, hogy 
a kis- és közepes vállalko-
zások, valamint az egyéni 
vállalkozók esetében felére 
csökkentik a helyi iparűzési 
adó (hipa) kulcsát (évi 4 mil-
liárd forint nettó árbevétel 
alatt).

Két év alatt a hipa rész-
leges megfelezése, a többi 
elvonás, illetve a járvány 
egyéb következményei miatt 
várhatóan összesen 80 milli-
árd forinttal kevesebb bevé-
tele lesz Budapestnek; Újbu-
da esetében a becsült kiesés 
10 milliárd forint.

A hipa az önkormányzatok 
legfőbb saját bevételi forrása, 
egyelőre azonban a kormány 
csak arról döntött, hogy a 25 
ezer főnél kevesebb lakossá-
gú településeknek ad ellen-
tételezést. A nagyobbakkal 
egyenként tárgyalnak majd, 
lapzártánkig szinte kizárólag 

jobboldali vezetésű városok 
kompenzációját jelentették be. 

Emellett közel 83 milliárd fo-
rintot költenek a legtöbb esetben 

kormánypárti kötődésű, kizárólag 
vidéki turisztikai vállalkozások meg-

segítésére (lásd infografikánkat).
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A járvány miatt kiemelt szerep 
hárul az önkormányzatokra 
a nehézségek megoldásában. 
Többletforrás nincs a krízisek 
kezelésére, miközben a véde-
kezésre hivatkozva a kormány 
komoly forrásokat vont el. 
Így Újbuda 2021. évi költség-
vetésében egyebek mellett  
a személyi kiadásokon is 
szorítani kell.

Először a gépjárműadóból befo-
lyó bevételtől estek el az önkor-
mányzatok, majd a szolidaritási 
hozzájárulás átalakításával, 
valamint a parko-
lási díjak ideiglenes 
eltörlésével is je-
lentősen megcsap-
pant a büdzséjük, 
az idegenforgalmi 
adót is felfüggesztették, 
és a tavalyi év végi kormány-
rendeletnek köszönhetően az ipa-

rűzési adóból várható bevétel is tel-
jesen bizonytalan. E körülmények 
szem előtt tartásával kell megtervez-
ni Újbuda Önkormányzatának a 2021. 
évi költségvetést. Nem meglepő tehát, 
hogy jelentős megszorításokat kell tenni 
a személyi kiadások terén is.

csökken  
az alpolgármesteri 
illetmény és juttatás

A magyar törvények értelmében 
a főállású alpolgármester illet-
ményét a polgármester illetmé-
nye 70–90 százaléka közötti 
összegben a képviselő-testület 
állapítja meg, emellett havonta 

illetményének 15 szá-
zalékára rúgó költség-
térítésre jogosult. 

A jelenlegi újbu-
dai alpolgármesterek 
havi bruttó illetményét 
megválasztásuk után 

a polgármester havi bruttó 
illetményének 90 százalékában 

állapították meg, melyet az ide-
gennyelv-tudási pót-
lék egészíthet ki. 

A jelenlegi nehéz 
helyzetre tekintet-
tel az érintettekkel 
egyetértésben Újbuda 
Önkormányzatának 
vezetése úgy döntött, 
hogy Újbuda alpol-
gármestereinek illet-

ményét 2021. február 1-jétől 
10 százalékkal, a polgármesteri 
illetmény 80 százalékára csökkenti, 
így az havi bruttó 797 800 forint lesz.

Alacsonyabb 
képviselői és bizottsági 
tiszteletdíjak 
A képviselői és nem képviselő bizott-
sági tagi tiszteletdíjak 2021. évre szó-
ló mérséklésére is a kerület elmaradó 
bevételei miatt van szükség. A képvi-
selőket, az állandó bizottságok elnöke-
it és tagjait, valamint a tanácsnokokat 
tiszteletdíj illeti meg. Idén ez minden 
esetben 10 százalékkal alacsonyabb 
lesz a tavalyinál.

A képviselői alapdíj havi 120 000 
forintról 108 000 forintra, a bizottsági 
elnökök tiszteletdíja 156 000 forintról 
140 400 forintra csökken. Mind a kép-
viselői, mind a külsős bizottsági tagok 

tiszteletdíja 78 ezer forintról 70 200 
forintra változik az első két bizott-
ság esetében, a harmadik tagság ese-
tén a díjazás 18 ezer forint az eddigi 

20 ezer helyett.
A tanácsnoki díjazás a korábbi 150 

ezer forint helyett 135 ezer forint lesz 
a 2021-es évben.

Újbuda

aktuálisaktuális

Feljelentik az illegálisan szemetelőket
Ismét illegális hulladékkal telt meg a Hamzsabégi úton lévő sze-
lektívgyűjtő-sziget környezete, több másikéval együtt. Bár néha 
kilátástalannak tűnik a harc az újra és újra feltűnő halmokkal 
szemben, az Újbuda Prizma munkatársai rendre elszállítják azo-
kat. Január első két hetében közel 300 köbméter illegális hulladé-
kot, lomot gyűjtöttek be a Prizma munkatársai. Ez annyi, mintha 
7500 konyhai szemetes tartalmát szednék össze. Hulladékon igen 
sok mindent kell érteni: gumiabroncs, sitt, kanapé, háztartási sze-
mét is akad benne. 

A térfigyelő kameráknak köszönhetően a közterület-felügye-
let feljelentéseket tesz, ahogy tette ezt eddig már 11 alkalommal. 
Hintsch György alpolgármester lapunknak elmondta: a kerület 
nem adja fel a harcot a folyamatosan keletkező illegális szemét-
kupacokkal. Az elmúlt év végén Újbudán – a környező kerületek-
kel ellentétben – lezajlott a lomtalanítás, a veszélyes hulladékok 
begyűjtése, az FKF Bánk bán utcai hulladékudvara folyamato-

san nyitva van. – Ebben a munkában csak akkor lehetünk 
eredményesek, ha közösen óvjuk, védjük, tisztán tartjuk 
a kerületet – hangsúlyozta az alpolgármester. 

Újbuda

Új, nagyobb szemetesek Újbudán

Hivatalos: elindul  
az 1,5 milliárd forintos EU-projekt

Az elmúlt hetekben megkezdődött a tava-
lyi költségkeretből vásárolt új szemetesek 
kihelyezése a kerületben, így összesen 70 
százliteres hulladékgyűjtő edény és 30 
kutyapiszokgyűjtő kerül a közterületekre. 
Minden edényen található egy QR-kód, 
amelyet az ürítés után beolvasnak. Ezzel 
a szemeteseket jelző térképen megválto-
zik a jelölésük, így válik az önkormányzat 
számára online módon kö-
vethetővé és ellenőrizhetővé 
az edények kiürítése (ezt he-
tente kétszer végzik el).

Az önkormányzat min-
dent megtesz annak érde-
kében, hogy a kerület való-
ban tisztább, rendezettebb 
legyen, de ez az itt élők 
együttműködése nélkül nem 
lehet eredményes. Számos 
észrevételt kapott a hivatal, 

hogy miért kényelmetlen használni a je-
lenlegi szemeteseket, ezért ezeken is vál-
toztattak. Fontos, hogy a közterületen lévő 
szemeteseket ne a lakásból kikerülő kom-
munális hulladék elhelyezésére használ-
ják. A kutyapiszokgyűjtő edények nyílása 
pontosan azért olyan szűk, hogy a sörös- 
és a pizzásdoboz ne azokba kerüljön.

Újbuda

Aláírták a támogatási szerződést 
Újbuda és az Európai Unió között, 
melynek eredményeként 4,3 millió 
euró (1,5 milliárd forint) közvetlen 
brüsszeli forrás érkezik Újbudára, 
az itt élő, alkotó és dolgozó embe-
rek számára. Így a járványhelyzet 
és a gazdasági megszorítások elle-
nére is biztossá vált, hogy tovább-
folytatódhat a munka a kerületben 

egy élhetőbb eu-
rópai 

város kialakításáért. A projekt 
szakmai felelőse Barabás Richárd 
kulturális alpolgármester, aki 
az aláírás alkalmával elmondta: 
„A cél olyan innovatív megol-
dások keresése, amelyek révén 
a kerületen belül valós közösségek 
jöhetnek létre a kultúra segítségé-
vel. Komoly online fejlesztések 
és épületfelújítások veszik kezde-
tüket, a projekt mindenki számá-
ra könnyen hozzáférhető, magas 
színvonalú szolgáltatást fog nyúj-

tani. A részletekről később, fo-
lyamatosan tájékoztatjuk az itt 
lakó és dolgozó embereket a kö-

vetkező két és fél évben. Mi már 
nagyon izgatottak vagyunk!”

Újbuda

Küzdelem  
a hulladékkal

Lemond javadalmazása 
nagy részéről  

az átláthatósági 
megbízott 
A járványhelyzet és a sorozatos 
kormányzati elvonások következ-
tében Újbuda Önkormányzata 
rendkívül nehéz helyzetbe került 
anyagilag. Dr. Nagy Zoltán átlátha-
tósági megbízott ezért úgy döntött, 
hogy kezdeményezi 2021. november 
30-áig érvényes szerződésének 
módosítását, és teljes egészében 
lemond 2021. évi megbízási díjáról 
(havi 400 000 forint + áfa). A pályá-
zatában és az „Ez a minimum!” 
programban foglalt vállalások 
megvalósításáért továbbra is 
dolgozni fog, a megbízási időszak 
lezárultával pedig – a vállalt 
feladatok megvalósulásának 
és az önkormányzat anyagi hely-
zetének fényében – a polgármester 
dönthet majd három havi sikerdíj kifi-
zetéséről. Az átláthatósági megbízott 
döntésével legalább 3,2 millió forint 
(+ áfa) összeggel segíti az újbudai 
önkormányzat idei működését.

Az alpolgármesterek, képviselők, bizott-
sági tagok javadalmazásának tízszáza-

lékos csökkentése összesen 17 724 440 forint 
megtakarítását eredményezi. A polgármester 
és az alpolgármesterek idén – miként tavaly 
is – teljes egészében lemondtak a megálla-
pítható hathavi jutalomról, a költségvetésbe 
az összeget nem tervezték be. Ez összesen  
28 715 440 forinttal kisebb kiadást jelent  
2021-ben. Nem kapnak idén cafetériát sem, 
ami 1 217 391 forintos kiadásmérséklést jelent. 
A polgármester a törvényi szabályozás 
miatt nem mondhat le havi 149 600 forintos 
költségtérítéséről, ezért azt számfejtés után 
minden hónapban átutalja az önkormányzat 
jótékonysági alapítványának, a Vicus XI. 
Közalapítványnak.

–10%

Fizetéscsökkentések 
az önkormányzati 
vezetésben
A polgármester a rászorulókat segítő  
kerületi alapítványnak adományoz

Hűtlen kezelés és közfel-
adati helyzettel vissza-
élés gyanújával tett 
feljelentést a Szent 
Kristóf Szakrendelő 
ügyeiben László Imre, 
Újbuda polgármestere.

Újbuda Önkormányzata a 2019. 
októberi választás után megkezd-
te a tulajdonában lévő  gazdasági 
társaságok, köztük a Szent Kristóf 
Szakrendelő átvilágítását. Az in-
tézményt 2019. november 29. előtt 
tíz évig dr. Kóti Tamás ügyveze-
tő igazgató, főigazgató vezette, ő 
2021. január 1. óta az Emberi Erő-
források Minisztériumának he-
lyettes államtitkára. Az átvilágítás 

megállapította, hogy dr. Kóti Ta-
más öt évre saját magát bízta meg 
egy uniós pályázati projekt szak-
mai vezetésével, ez a fizetése mel-
lé havi 370 000 forint megbízási 
díjat jelentett. A szerződést mind 
a megbízói, mind a megbízotti 
oldalon ő írta alá. A dokumentu-
mon a gazdasági igazgató aláírása 
is szerepelt, akinek nem volt erre 
jogosultsága.

A szerződés azért is szabály-
talan volt, mert a szakmai vezető 
megbízására a fenntartási idő-
szakban nem volt szükség. Ezen 
túlmenően a díj értéke öt év alatt 
jóval meghaladja a 15 millió fo-
rintos közbeszerzési értékhatárt, 
tehát a szerződést a közbeszerzési 
törvény megkerülésével kötötték 

meg. A volt főigazgató forrásigé-
nyét az önkormányzat felé nem 
jelezte, tulajdonosi engedélyt nem 
kért. Az önkormányzat tavaly fel-
mondta a szerződést, amelynek 
alapján addigra több mint 6 millió 
forintot vett fel dr. Kóti Tamás.

Az átvilágítás egy másik meg-
állapítása szerint 2018 márciusá-
ban digitális tüdőszűrő rendszer 
beszerzésére írt ki pályázatot 
a szakrendelő, és ebben olyan nyi-
latkozat benyújtását írta elő, amit 
nem kérhetett volna. Így jogsze-
rűtlen tartalmú előírás alapján kö-
telezte hiánypótlásra az egyik pá-
lyázót, amely azt nem teljesítette, 
ezért kizárták. A két beérkezett 
ajánlatból egy maradt érvényes. 
A nyertes cég 32 millió plusz 

áfás ajánlata drágább volt, mint 
a kizárt másiké, és itt is szükség 
lett volna hiánypótlási felhívásra 
vagy felvilágosítás kérésére, ami 
elmaradt. Végül a szakrendelő 
kilencmillió forinttal (plusz áfa) 
drágábban, fele annyi időre szó-
ló jótállás mellett vásárolta meg 
a berendezést.

Újbuda polgármestere jelentős 
vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés, valamint közfeladattal 
kapcsolatos kötelesség megszegé-
sével elkövetett közfeladati hely-
zettel visszaélés bűncselekményi 
gyanúja miatt tett feljelentést – 
egyelőre ismeretlen tettes ellen – 
a dr. Kóti Tamás főigazgatóságá-
nak idejére esett két ügyben.

Újbuda

Feljelentéssel zárult a Szent 
kristóf szakrendelő átvilágítása

–17 724 440
alpolgármesterek, 

képviselők, 
bizottsági tagok 
javadalmazasa
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sok a félreértés a vakcinákkal kapcsolatban

Az oltásnál nincs  
jobb megoldás  
A Covid-19 elleni oltás 
hatásosságáról, az eset-
leges mellékhatásokról, 
az elérhető informá-
ciókról kérdeztük dr. 
Komáromi Zoltán házior-
vost és dr. Falus Ferenc 
korábbi tisztifőorvost.

Komáromi Zoltán háziorvosként 
néhány nappal a beszélgetésünk 
előtt kapta meg a koronavírus el-
leni vakcina első dózisát, és még 
annyi mellékhatást sem tapasztalt, 
mint az influenzaoltásnál. Hozzá-
tette: csak az kérje az oltást, aki-
nek semmi baja, nem köhög, nincs  
hőemelkedése. A szúrás után nem 

árt estig óránként 2-3 deci folya-
dékot meginni. Ha valakinek láza 
lenne, vegyen be lázcsillapítót, ha 
az oltás helyén duzzanat, égő érzés 
támad, tegyen rá egy jégkockát. 
A statisztikák szerint igen ritkán 
jelentkeznek az eddig nagyobb 
tömegben alkalmazott Pfizernél 
mellékhatások, és általában ezek 
is elég enyhék.

Komáromi eloszlatta az oltás 
hatásfokával kapcsolatos félreér-
tést. Ez a Pfizernél 95 százalékos 
a második adag után, de ez nem 
azt jelenti, hogy százból 95 em-
bernél hatékony, ötnél pedig nem. 
Arról van szó, hogy az oltottak öt 
százaléka elkaphatja ugyan a be-
tegséget, de az is gyenge lefolyá-
sú lesz, nem fenyeget súlyos szö-
vődmény. Egyébként úgy tűnik, 
azoknál hatékonyabb ez az oltás, 
akik korábban rendszeresen kap-
tak például influenza elleni vak-
cinát, mintegy edzésben tartva 
az immunrendszerüket.

Komáromi doktor szerint min-
denki oltassa majd be magát – na-
gyon kevés ellenjavallat van –, 
és bármelyik az Európai Unióban 

törzskönyvezett vakcina megfele-
lő (a lehetőségek és az orvosi aján-
lás függvényében). Ha bárkinek 
aggálya támad, mielőbb beszéljen 
az orvosával. Ő maga nehezmé-
nyezte, hogy a háziorvosokat nem 
vonták be az előkészítő munkába, 
miközben nélkülük nehéz a töme-
ges oltást megszervezni. Az oltási 
sorrendből hiányolja, hogy a peda-

gógusok nem kerültek előre a szo-
ciális szféra dolgozói mellé – erre 
az iskolák biztonságos működése 
miatt lett volna szükség. 

Mi lehet az oka, hogy egyes köz-
vélemény-kutatások alapján nem 
túl magas az oltási hajlandóság? – 
kérdeztük Falus Ferencet. A volt 
tisztifőorvos tapasztalatai szerint 
nem olyan rossz a helyzet. Ha volt 
is olyan kutatás, amely azt mutatta, 
hogy az ellenzéki szavazók inkább 
elutasítók, az csak a rossz kérdés-
feltevés miatt történt, vélekedett. 

Ők a kormánynak nem hisznek, rá-
adásul sok konteo terjedt el, például 
hogy megtévesztésül átcsomagol-
ják a vakcinákat. Ezzel együtt sze-
rinte az emberek hetven százaléka 
beoltatja majd magát.

Falus doktor szerint indokolat-
lan az uszítás, hogy az Európai 
Unió kevés dózist rendelt, a szál-
lítmányok ütemesen fognak ér-
kezni. A jelentkezést viszont túl 
bürokratikussá tették. Az oltás 
nem biztosítási alapon jár, tehát fe-
lesleges a tajszámok gyűjtése, elég 

lett volna, ha azoknak kell regiszt-
rálni, akik nem kérik a vakcinát. 
Hozzátette, hogy az oltópontokon 
közreműködő katonák nagyon jó 
munkát végeznek, nem ők tehet-
nek az esetleges kavarodásokról. 
Az úgynevezett harmadik gene-
rációs oltóanyagok, mint a Pfizeré 
vagy a Modernáé az eddig ismert 
mutációkkal szemben is való-
színűleg hatékonyak – jegyezte 
meg –, és ha szükséges, igen gyor-
san lehet változtatni rajtuk. 

D. J.

Felpöröghet az oltási kampány
A héten dönt a kormány a korlátozások sorsáról

Falus Ferenc: a szállítmányok 
ütemesen fognak érkezni. 
A jelentkezést viszont túl 
bürokratikussá tették

Láthatóan emelkedik Magyarországon a koronavírus elle-
ni oltás elfogadottsága – derül ki a Központi Statisztikai 
Hivatal hetente elvégzett felméréséből. A tavaly november 
30-ával kezdődő héten a megkérdezettek közel 15 száza-
léka mondta biztosra, hogy beoltatná magát; a mérés he-
tedik, január 11-gyel kezdődő hetében már 33 százalékos 
aránnyal többségbe kerültek az igennel válaszolók. A vá-
laszadók 27 százaléka utasította el határozottan az oltást  
(a mérés elején még 36 százalékuk).  

A hajlandóság erősödésében közrejátszhatott, hogy ka-
rácsony óta Magyarországon is oltanak, és eddig alig volt 
hír negatívumokról. A továbbiakban nagyon fontos lehet, 
hogy mennyi vakcina érkezik és honnan. 

Az első menetben az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) engedélyét először megszerző német–amerikai 
BioNTech–Pfizer vakcinával oltottak, amely a legmo-
dernebb, géntechnológiai eljárással készült, utána jött be 
az első szállítmány a hasonlóan korszerű, az EMA enge-
délyével ugyancsak rendelkező amerikai Moderna oltó-
anyagból. Ezek annak a megállapodásnak az értelmében 
kerültek Magyarországra, amelyet tavaly nyáron fogadtak 
el az Európai Unió állam- és kormányfői, köztük Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök arról, hogy az EU koordi-
náltan rendeli meg a remélt vakcinákat, amelyek lakossá-
garányosan jutnak majd el az egyes országokba. (Emögött 
szakértők szerint az is állhatott, hogy elkerüljék az olyan 
beszerzési versenyt, amely korábbi járványoknál, például 
a H1N1 esetében oda vezetett, hogy a többet ígérő országok 
sokkal hamarabb jutottak vakcinához.)

Az európai kiszállítások szűk keresztmetszete a mo-
dern szerek gyártókapacitásának korlátozott volta; nem 
arról van szó, hogy „Brüsszel nem ad” elegendő vakcinát 
(a Pfizer február közepére ígéri a termelés felfuttatását). 
Az EU-n kívül már ugyancsak bevetett brit AstraZene-
ca EMA-engedélye január végére várható, és az orosz 

Szputnyik V fejlesztői is beadták európai jóváhagyási 
kérelmüket.

Az uniós országok az EMA-tól függetlenül is jóvá hagy-
hatnak saját használatra vakcinákat. Az illetékes magyar 
hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet (OGYÉI) munkatársai saját eljárásban 
ellenőrizték a Szputnyik V gyártási folyamatát és doku-

mentációját, és kiadták rá a veszélyhelyzeti gyógyszer-
behozatalról és alkalmazásról szóló engedélyt. Ugyanezt 
megkapta az AstraZeneca oltóanyaga is.

A most kiadott OGYÉI-engedélyek hat hónapra szólnak 
(egyszer meg lehet hosszabbítani), a lapzártánk előtti hí-
rek szerint a Szputnyik V nagy mennyiségű szállításáról 
már megállapodtak a felek. Az engedély önmagában kevés: 

a Nemzeti Népegészségügyi Központnak szakvéleményt 
kell kiadnia arról, hogy egy vakcina megfelel-e a doku-
mentumokban leírtaknak.

A magyar kormány az oltások felgyorsításának érdeké-
ben Kínától is tervez vakcinát rendelni, az OGYÉI szakem-
berei a helyszínen megvizsgáhatták a Sinopharm gyártási 
folyamatát. (Ez egy hagyományos, elölt vírust tartalmazó 
oltóanyag, Kínán kívül Bahreinben és az Egyesült Arab 
Emírségekben, valamint Szerbiában alkalmazták eddig).

– Magyarország a Sinopharm esetében már megállapo-
dott egymillió adag vakcináról – mondta el a legutóbbi kor-
mányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter, ez néhány héten belül megérkezhet, ha az OGYÉI 
áldását adja rá. Gulyás szerint csak az uniós beszerzésen 
kívüli forrásokkal együtt lehet nyárra beoltani a lakosság 
70 százalékát. 

– Senkinek nem kell elfogadni olyan vakcinát, amilyet 
nem akar. Ha valaki sorra kerül az oltási rend szerint, 
megkérdezik, hogy igénybe veszi-e a rendelkezésre álló 
vakcinát. Ha nem, akkor újra felveszik vele a kapcsolatot, 
amikor az általa elfogadott vakcinából sikerül beszerezni 
– közölte a miniszter. (A kapcsolatfelvétel módjáról nem 
sokat tudni, január közepéig több mint 1,7 millióan regiszt-
ráltak oltásra, de visszajelzést nemigen kaptak.)

– Akár oltással, akár betegséggel szerez valaki védettsé-
get, kap erről egy igazoló kártyát – jelentette be Gulyás Ger-
gely. Az igazolás február közepétől érhető el, még nem tud-
ni, hogy ez milyen jogosultságokkal jár. – Amíg a fertőzési 
adatok érdemben nem csökkennek vagy nincs tömeges oltás, 
addig nincs lehetőség általánosan változtatni a jelenlegi kor-
látozásokon – tette hozzá a miniszter. A hatályos rendelet ér-
telmében a novemberben bevezetett szabályok február 1-jéig 
vannak érvényben, a kormány ezen a héten dönt róluk, de 
hírek szerint újabb kéthetes hosszabbítás lesz.

Újbuda

leszerződött koronavírus-vakcinák  
az EU-ban (2021. január 8-i állapot)

Gyártó Dózis 
(millió)

Magyarország 
által lekötött dózis 

(millió)
BioNTech-Pfizer* 600 6,6
CureVac 405 0,5
AstraZeneca*** 400 6,54
Johnson & Johnson*** 400 4,36
Sanofi-GSK 300 nincs adat
Moderna* 160 1,74
Novarax** 200 nincs adat
* az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyva
**előzetes megállapodás
*** jóváhagyás folyamatban
Forrás: Európai Bizottság, Újbuda-gyűjtés
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Három olyan fontos településren-
dezési szerződést hozott tető alá 
tavaly Újbuda Önkormányzata, 
amelynek értelmében a kerület 
különböző fejlesztésekhez kap 
támogatást az adott beruházótól. 
Elsősorban a humán infrastruk-
túrát, a közlekedést és a zöld te-
rületeket érintő támogatásokról 
van szó; lehetnek konkrét beru-
házások (például óvoda-, bölcső-
deépítés), területek vagy helyisé-
gek átadása közcélú használatra, 
de az önkormányzat készpénzes 
támogatást is kaphat. Ezek 
a megállapodások, fejlesztések 
a beruházók érdekeit is szolgálják 
– például egy lakópark vonzóbb 
lehet, ha van a közelben óvoda 
–, az önkormányzat a jövőben is 
törekszik az ilyen egyeztetésekre. 

Infopark
Az Infopark épületegyüttesét bő-
víteni kívánó Park Management 
Kft. a településrendezési szer-
ződés értelmében vállalta, hogy 
a fejlesztés részeként létrehozott 
mikroapartmanok 5 százaléká-
ra – de legalább tizenöt apart-
manra – bérlőkijelölési jogot ad 

az önkormányzatnak. A kijelölt 
bérlőknek az irányadó átlagos 
bérleti díj felét kell majd fizetniük 
(a beruházás átadásától számítva 
legfeljebb tíz évig). A Park Mana-

aktuálisaktuális

óvoda, sétány, infrastruktúra, kedvezményes bérleti díjak

Településrendezés: 
mindenki nyertes  
az új szerződésekkel 

A River lakóparkban  
a fejlesztő egy 50 

férőhelyes óvodát alakít ki,  
és azt önkormányzati 
fenntartásba adja át

gement ezen felül vállalta, hogy 
ötvenmillió forinttal hozzájárul 
az önkormányzat közlekedési, 
illetve humán infrastruktúra fej-
lesztéseihez. A vonatkozó építé-
si szabályzat felülvizsgálatát is 
a beruházó finanszírozta. 

River lakópark
A Budafoki út mentén lévő há-
romhektáros Duna-parti Metro-
dom-River lakópark fejlesztője, 
a Metrodom Duna Alfa Kft. fi-
nanszírozza a Duna menti sétány 
teljes kerületi koncepciótervét 
(a Hengermalom utca és Fibula 
utca között), és a fejlesztési sza-

kaszon saját erőből vállalja a ki-
vitelezést, majd az önkormány-
zat kezelésébe adja a területet. 
Az öt épületből álló, összesen 
753 lakásos lakópark építésének 

első ütemében, várhatóan 2024-
re, a fejlesztő egy 50 férőhelyes 
óvodát alakít ki az első elké-
szülő épületben, és azt önkor-
mányzati fenntartásba adja át. 

A tervek szerint a 2027-ben ese-
dékes, utolsó ütemben elkészülő 
lakóházban két csoportszobás 
magánbölcsődét alakítanak ki, 
legalább 20 évig bölcsődeként 
üzemeltetve. Ezen felül a beru-
házó ötvenmillió forint fejleszté-
si hozzájárulást utal át az önkor-
mányzatnak a tervezett épületek 
végleges építési engedélyének 
kiadását követő 90 napon belül. 

Buda Gardens
Sok egyeztetés után a Buda Gar-
dens néven ismertté vált, a Fe-
neketlen-tó közelében lévő volt 
ÉMI-telekre tervezett beruhá-
zás fejlesztője elfogadta, hogy 
a korábbi szabályozáshoz képest 
60 százalékkal csökkenti a be-
építés mértékét, és a forgalom 
növekedésének elkerülése érde-
kében csak 260 parkolóhelyet 
hoz létre. Ezen felül az ingat-
lanfejlesztő vállalta, hogy nem 
él kártalanítási igénnyel az ön-

kormányzattal szemben az új 
szabályozás miatt, és közel 6 
millió forint értékben finanszí-
rozta a vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatát. A megállapo-
dás részeként az ingatlanfejlesz-
tő közhasználat számára nyitott 
sétányt hoz létre a Diószegi 
úton, és egy oldalkertet is kiala-
kít. Ezen túlmenően 15 millió 
forint értékben vesz részt a Di-
ószegi út és a Dávid Ferenc utca 
sarkán lévő játszótér korszerű-
sítésében. Az új irodaépület-
ben a sétányról megközelíthető 
baba-mama szobát létesítenek, 
a sétányon további, a közösség 
számára hozzáférhető szolgálta-
tásokat helyeznek el. Az ingat-
lanfejlesztő az építkezés miatt 
elhasználódó utakat a fejlesztés 
végén felújítja, magát az iroda-
épületet pedig LEED környezet-
tudatos minősítésnek megfelelő-
en alakítja ki.

Újbuda
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2021. január 1-jével új beszer-
zési szabályzat lépett életbe 
Újbudán. Az önkormányzat 
és a Polgármesteri Hivatal 
a nem közbeszerzés-köteles 
beszerzéseit a jövőben már 
nem zárt, meghívásos pályá-
zatok útján, hanem teljesen 
nyílt versenyeztetéssel bonyo-
lítja le. 

A pályázati szakaszt ezentúl regisztrációs 
eljárás előzi meg, amely során bármely vál-
lalkozás egyszerű szándéknyilatkozatban 
jelezheti részvételi szándékát. A Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai valamennyi 

érdeklődőnek megküldik az ajánlattételi 
felhívást.

Az Orosz Anna alpolgármester és dr. 
Nagy Zoltán átláthatósági megbízott által 
kidolgozott új eljárásrend fontos előrelépés 
a kerület életében. Magyarországon a leg-
több állami és önkormányzati szerv ugyanis 
a nem közbeszerzés-köteles eljárásait zár-
tan, lényegében tetszőlegesen kiválasztott 
cégek meghívása útján bonyolítja le. Újbu-
dán évente átlag 70 ilyen beszerzés történik, 
amely egyenként nem éri el a közbeszerzési 
értékhatárt, ám összesített értékük több száz 

millió forintra rúg. A városokat sújtó meg-
szorító intézkedések idején különösen lénye-
ges, hogy a lehető legtöbb területen növeljék 
az önkormányzatok működésének haté-
konyságát. Az új beszerzési rendszer, vala-

mint a beszerzések kinyitása a piaci verseny 
erősítésével jelentős mértékben csökkenti 
a kerület kiadásait a következő évek során. 
Az önkormányzat várakozásai szerint az így 
megspórolt összegeket további fejlesztések-
re lehet majd fordítani.

Tavaly novemberben Újbudán két óvoda-
bővítés, illetve egy kerékpárút tervezé-
sére kiírt beszerzés során tesztelték az új 
rendszert. Már a regisztrációs szakaszban 
komoly érdeklődés mutatkozott a vállal-
kozások részéről, ami végül az árazásban 
is megmutatkozott. A nyertes ajánlattevők 

a három eljárás esetén az előzetesen becsült 
értékekhez képest átlag 41 százalékkal ala-
csonyabb összegért vállalták az egyes ter-
vezési feladatok elvégzését. Így az önkor-
mányzat az eredetileg tervezett 43,4 millió 

forint helyett 
27,6 millió fo-
rintból, vagyis mint-
egy 15,8 millióval ol-
csóbban tudja megvalósítani 
a három projektet.

– Nemcsak igazságosabb a nyílt pá-
lyázati rendszer, hanem a versenyhelyzet 
miatt jelentősen gazdaságosabb is az ön-
kormányzatok szempontjábóll – mondta 
lapunknak Orosz Anna alpolgármester, 
hozzátéve, hogy nem újdonság ez a megol-
dás, csak Magyarországon még kevés he-
lyen alkalmazzák. Az új pályázati rend ki-
alakításánál a hódmezővásárhelyi modellt 
vették alapul, amelyet több ponton módo-
sítottak, hogy megfeleljen a XI. kerületi 
elvárásoknak. Az alpolgármester úgy lát-
ja, ha országosan elterjedne ez a rendszer, 
akkor a kis- és középvállalatok nagyobb 
eséllyel pályázhatnának, a települések pe-
dig pénzt tudnának megtakarítani.

A pályázati kiírásokról az érdeklődő vál-
lalkozások folyamatosan tájékozódhatnak 
az ujbuda.hu weboldalon. 

aktuálisaktuális

Az Aranykapu 
óvoda bővítésének 

koncepciótervezése

A lecke utcai óvoda 
férőhelybővítésének 

tervezése

A Borszéki és olajbogyó 
utcákon, valamint a kondorosi 

úton kerékpárút tervezése

Az eljárásra  
regisztráló cégek száma 17 16 23

A pályázatot  
benyújtó cégek száma 10 5 7

A beszerzés előzetesen  
becsült értéke (bruttó) 10 millió Ft 15 millió Ft 18,4 millió Ft

A nyertes ajánlat (bruttó) 3,1 millió Ft 9,9 millió Ft 14,6 millió Ft

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 gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat  
2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. 

A változás plusz feladatot nem ró a gépjármű tulajdonosokra,  
üzembentartókra!

A NAV az év elején minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról,  
az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 

Bővebb információ a www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/ 
Gepjarmuado__mi_valto20201222.html linken található.

FIGYELEM!
VÁLTOZÁS A GÉPJÁRMŰADÓZÁSBAN!

Kérjük a 2021. évre vonatkozó 
gépjárműadót már  

NE AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ADÓSZÁMLÁJÁRA  

FIZESSÉK MEG!

D. B. S.

Új beszerzési szabályzat: 

Nyíltabb, 
takarékosabb, 
átláthatóbb 

41%megtakarítás

tervezett költség  
43,4  

millió forint

valós költség  

27,6  
millió forint

Minden vállalkozás  
egyenlő eséllyel pályázhat

Január 20-án 82 újbudai rendőr kapott jutalmat, összesen 8,5 millió 
forint értékben. Az átadó ünnepséget a járvány miatt szűk körben 
tartották meg a kerületi rendőrkapitányságon, a legtöbb jutalma-
zottat kollégáik képviselték. Az önkormányzat nevében László Imre 
polgármester köszönte meg a rendőrök helytállását. Az eseményen 
részt vett Hintsch György alpolgármester és Varga Gergő önkor-
mányzati képviselő is. 

Önkormányzati elismerés a rend őreinek
Gyorsan elfogták  
azt a férfit, aki halálra 
vert valakit  
a XI. kerületben
Január 15-én hajnalban a BRFK Tevé-
kenységirányítási Központjába egy meg-
vert férfiról érkezett bejelentés. 
A rendőrök azonnal a XI. 
kerület, Építész utcai telep-
helyhez vonultak, és húsz 
percen belül a helyszínen 
elfogták azt a férfit, aki 
a rendelkezésre álló adatok 
szerint szóváltást követően 
olyan súlyosan bántalmazott 
egy személyt, hogy az életét 
vesztette.

A feltételezett elkövetőt elő-
állították, és a BRFK Nyomozó 
Főosztály Életvédelmi Osztálya mun-
katársai gyanúsítottként hallgatták ki ha-
lált okozó súlyos testi sértés bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt.

kábítószerfogás 
kijárási tilalom idején
2021. január 11-én 21 óra 50 perckor 
a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 
járőrei a Fehérvári úton igazoltattak há-
rom személyt, akik a kijárási tilalom el-
lenére az utcán, egy jármű mellett álltak. 
A rend őrei észrevették, hogy egyikük 
egy nyitott cigarettásdobozt dob az autó 
alá. A rendőrök a három egyén ruhájában 
és csomagjaiban több droggyanús anyag-
ra bukkantak. A járőrök megtalálták a ko-
csi alá dobott cigisdobozt is, amelyben 
a gyanú szerint szintén kábítószer volt.

Mindhárom személyt előállították 
a XI. kerületi rendőrkapitányságra, ahol 

a kábítószergyorsteszt megerősítette 
a rendőrök gyanúját. Az újbudai nyomo-
zók mindannyiukat gyanúsítottként hall-
gatták ki drog birtoklása vétség miatt. 
A rendőrök a lefoglalt anyagot szakértő 
bevonásával vizsgálják.

Felhasználói 
fiókok 
biztonságosan
Fontos, hogy a közösségi 
oldalakon profilunk, illet-
ve e-mail fiókunk megfe-
lelően védett legyen, mert 
azokon személyes adatokat, 
információkat, fényképeket, 
illetve videókat is tárolunk. 

Az illetéktelenül megszerzett 
információkkal visszaélhetnek, nagy 

nyilvánosság részére közzé tehetik, vagy 
akár zsarolhatják velük az áldozatot. 
A felhasználói fiókok védelme érdeké-
ben a rendőrség az alábbiakat tanácsolja: 
• Mindig válasszon megfelelő 

jelszót. Kerülje az egyszerű, 
rövid, önhöz köthető, könnyen 
kitalálható jelszavakat.

• Ismerje meg a tárhelyszolgáltató 
biztonsági rendszerét, és alkalmazzon 
kétlépcsős azonosítást.

• Kerülje a nyilvánosan használt 
számítógépeket. Ha nem kizárólag 
ön által használt számítógépet 
használ, mindig jelentkezzen ki 
a felhasználói fiókból. A böngésző 
bezárása nem mindig elég.

• Okostelefonján, tabletjén 
állítson be képernyőzárat.

• Jelszavát mindig tartsa titokban, 
ne adja meg senkinek.

kék hírek

olvasnivalót kaptak 
a kamaraerdei 
idősotthon lakói

A Ringier Axel Springer lapkiadó 
52 000 kiadványt adományozott 
a fővárosi önkormányzat által üze-
meltetett idősotthonok közel négy-
ezer lakójának. Az Újbudán lévő 
Kamaraerdei Úti Idősek Otthonába 
január 20-án érkeztek meg a maga-
zinok, folyóiratok és könyvek azzal 
a céllal, hogy a járványhelyzetben 
látogatókat nem fogadó lakók köny-
nyebben tudják elviselni ezt a nehéz 
időszakot.

A kiadó vezérigazgatójának, Ko-
vács Tibornak Gy. Németh Erzsébet 
főpolgármester-helyettes köszönte 
meg az adományt. A Ringier Axel 
Springer társadalmi felelősségvál-
lalása azért is jelentős, mert az idős-
otthonokban nagy számban élnek 
olyanok, akik interneten nehezen 
tájékozódnak, a nyomtatott sajtóból 
kapnak szórakoztató, hasznos in-
formációkat. A Kamaraerdőre most 
többek között női magazinok, ott-
honápolással, gasztronómiával kap-
csolatos kiadványok, keresztrejtvé-
nyeket tartalmazó lapok érkeztek.

Gy. Németh Erzsébet örvende-
tesnek tartja, hogy a járvány idején 
egyre több cég, vállalat keresi meg 
a fővárost segítségnyújtási szán-
dékkal. Karácsony előtt például 
a Budapesti Nagybani Piac jóvol-
tából déligyümölcsökkel tudták 
meglepni a kamaraerdei idősotthon 
lakóit.

Újbuda

KÖNyVET HáZHoZ
Újbuda Önkormányzata megállapodást kötött 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a „Könyvet 
Házhoz” programról. A szolgáltatás az Újbudai 
Szociális Szolgálaton (1119 Budapest, 
Keveháza utca 6.) keresztül érhető el. 
Az intézmény kéthetente, előre egyezte-
tett időpontban gépkocsit és gépjár-
művezetőt ad a könyvtárnak az idős, 
beteg, sérült vagy mozgásukban 
korlátozott újbudai lakosok kölcsön-
zött könyvtári dokumentumainak 
szállítására. Az együttműködés kiterjed 
a Kelenföldi Könyvtár és a Karinthy Frigyes 
Könyvtár könyveinek, hangoskönyveinek, 
öregbetűs könyveinek, kazettáinak és CD-jeinek, 
illetve folyóiratainak igény szerint házhoz szállítá-
sára is.
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A beszélgetést 
teljes hosszábban
nézze meg
az Újbuda TV-n!

karácsony Gergely 
főpolgármester 

az újrakezdés 
esélyeiről

Budapest
 nem hagyja magát

Nem engedjük, 
hogy a budapestiek

hátán csattanjon  
az ostor

fővárosfőváros
adóköltségek töredéke. De egyszerűbb azt 
beküldeni, amit kiszámítanak, és az ipar
űzési adó kalkulálását már elvették az ön
kormányzatoktól.

Normális viszonyok között nem kellene 
az iparűzési adóról beszélnünk sem. A vál-
lalkozások tudják, mi ez, a polgár pedig meg-
szokta, hogy jön a villamos, folyik a víz 
a csapból, mi köze hozzá, miből finanszíroz-
zuk. Amikor „siránkozunk”, akkor a város 
polgárait féltjük. Ráadásul az iparűzési adó 
mérséklése nem segít a válságban bajba ju-
tottakon.

 � Az ingyenes parkolás sem segít senkin, 
csak üt az önkormányzatokon...

És káoszt okoz a városban. Budapesten 
a vendéglátás, a turizmus nehéz helyzetbe 
került, oda kellene célzott támogatást adni, 
ahogy mindenhol a világban. Az iparűzési 
adó csökkentése semmit nem ér nekik. Aki-
ket viszont nem sújt a járvány gazdaságilag, 
azok nagyon jól járnak. Ezért kérjük a felelős 
vállalkozásoktól, hogy segítsék azt a várost, 
amelyik aztán őket is segíti a talpra állásban.

 �Nem bízhatunk csak abban, hogy azért 
folyik majd a víz a csapból, mert valakik 

kifizetik azt, amit nem kellene. Vane B 
terv?

Már a B és C tervnél tartunk, az A-t régen 
felülírta az élet. Jelenleg az a kérdés, ki tud-
juk-e gazdálkodni az elképesztő kormányzati 
megszorítások okozta hiányt, illetve azt, amit 
a válság vett el tőlünk. A túlélés azon múlik, 
hogy az iparűzési adókedvezménnyel meny-
nyien élnek. Arra most nem tudok garanciát 
adni, hogy novemberben is járni fognak a vil-
lamosok. Szakmailag fel vagyunk készülve 
a feladatok végrehajtására, de a büdzséből 
az iparűzési adóval kapcsolatos döntéstől 
függetlenül már hiányzik a bevétel negyven 
százaléka. Ebből húszat okoznak a járvány-
helyzetben kieső bevételek. A másik része 
a  politikai szándékból, a város büntetése mi-
att hozott döntések miatt veszett el.

 � Ezzel együtt nyilván járni fog a villamos, 
legfeljebb a BKVt is államosítják.  

Mi történt azokon a területeken, amelyeket 
az elmúlt években államosítottak? Kórházak. 
Bárki azt gondolja, hogy jobbak lettek? Ok-
tatás, iskolák. Jobban működnek azért, mert 
elvették és egy óriási konglomerátumba szer-
vezték őket?

 �Nyilván sokaknak jól jött, hogy közpon
tosítani lehet a beszerzéseket, nagy pénz, 
és az sem mindegy, ki jut megrendelés
hez, kinevezéshez.

A politika nem azért van, hogy a döntés-
hozók, a klientúra, az Orbán család tagjai 
és a barátaik jóléte biztosítva legyen. Amikor 
az önkormányzatok jogköreit fosztogatják, 
akkor  mindig rosszabbat kapnak a közössé-
gek, pusztán azért, hogy egy szűk kör jobban 
járjon. A politikának a sokak jólétét kell elő-
segíteni.

 �Mondtak jelképes dolgokat, például, 
hogy kevesebb lesz a köztéri szemétgyűj
tő. Ez két krajcár a budapesti költségve
tésben, de közben sok kellemetlenséget 
okoz...

Nem az a cél, hogy visszanyessünk köz-
szolgáltatásokat, a budapestieket büntessük. 
A köztéri kukákon elért spórolás nem nagy, 
csak a sok kicsiből jön össze az egész. A nagy 
tétel a közösségi közlekedés. Járvány idején 
nem ritkithatjuk a járatokat, pedig itt tudnánk 
pénzt megfogni. Ráadásul akkor rengeteg em-
bert ki kellene rúgni, de ebbe az utcába nem 
megyünk bele. Értem, mi a forgatókönyv. 
El tudom képzelni, hogy Habony Árpád mit 
mondott a miniszterelnöknek: vegyük el 
az önkormányzatok pénzét, ezért majd meg-

szorításokra kényszerülnek, és az emberek 
ellenük fordulnak. Megvan az újabb ellenség. 
Ezt a szerepet mi nem játsszuk el. Amit lehet 
megtakarítunk, saját magunkon és a fővárosi 
cégeken. Igazgatósági, felügyelőbizottsági 
tagságok, autók – amit lehet, megspórolunk. 
Fájó döntéseket hoztunk. De nem engedjük, 
hogy a budapestieken csattanjon az ostor. 
Ami pénzügyi megtakarítása van a városnak, 
azt a lyuk betömésére idén föl kell használ-
nunk. Abban bízunk, hogy 2022-re két dolog 
megváltozik. Egyrészt a gazdaság talpra áll, 
több bevételünk lesz. Másrészt megváltozik 
a politikai klíma. Mondjuk, mert a kormány 
politikája megváltozik. Erre kevés esélyt lá-
tok. Akkor változzon a kormány.

 � Beszéljünk egy másik kérdésről, amely 
az újbudaiakat különösen érinti. A terve
zett Galvani híd és az ezzel kapcsolatban 
szóba került dugódíj. 

A dugódíj most úgy került elő, hogy a Gal-
vani hídról hamis vita folyik. Amikor a kor-
mány ezt népszerűsíti, akkor azzal számol, 
hogy nem lesz nagyobb a forgalom a város-
ban, csupán egyenletesebben oszlik el. Mind-
ez azon az elképzelésen alapul, amely eddig 
a látványtervekben szerepelt. Ebben jött elő 
egy nagyjából négyszáz forintos behajtási 

díj, körülbelül a Hungária körgyűrű, illetve 
az Alkotás utca vonalán túl. A másik, hogy 
a belvárosban lesz egy radikális forgalom-
korlátozás. Nem olyan, mint a biciklisáv mi-
att a körúton, hanem a sokszorosa. Érdemes 
őszintén beszélni arról, miként tudunk úgy 
forgalmat csillapítani, hogy a város nem áll 
meg. Ám az nem megy, hogy bemutatunk 
„csilivili” látványterveket, azt mondjuk, 
hogy a híd, amelyet építünk, nem fogja növel-
ni a forgalmat – pedig egy új kapacitás nyil-
ván új forgalmat szül. Ha én a XI. kerületben, 
a híd környékén laknék, aggódnék. Ott egy 
kétszer háromsávos autóút jönne létre.

 � Aggódnak is az ott lakók. Ráadásul a 
környéken új városrészek születnek, nyil
ván ugyancsak nagy forgalmat okozva.

Ezekről is beszélni kellene. De úgy nem le-
het, hogy letagadjuk azokat a feltételezése-
ket, amelyeken látványtervek alapulnak. És 
most nem a dugódíj mellett érvelek – még ha 
a programomban ez szerepelt is.

 � Ki dönt a dugódíjról?

Akkor lehet ilyen, ha az itteni polgárok akar-
ják, és normális társadalmi párbeszéd révén 
döntés születik. A főváros ezt csak a kor-
mánnyal együtt tudná bevezetni. Ezen a vi-
tán előbb-utóbb túl kell esnünk. De olyan be-
teges a politikai közbeszéd, hogy ezt jelenleg 
nem lehet lefolytatni. A Galvani híd kapcsán 
ki kell derüljön, hogy a tervek a dugódíjon túl 
brutális belvárosi forgalomcsillapítással szá-
molnak. A Hegyalja úton és a Rákóczi úton 
kétszer egy sáv marad. Akkor legalább Bu-
daörsig tart majd a dugó.

 
 � Vagyis lesz híd, de nem lehet közlekedni 
a városban?

A Galvani híd mellett az az érv, hogy ettől 
nem lesz nagyobb a forgalom a városban, 
csak jobban szétoszlik. Jól hangzik, de meg 
kell mondani, hogy Újbudán az a kétszer há-
romsávos autópálya mit jelent majd, ezt meg 
kell beszélni azokkal, akik ott élnek, és azok-
kal az önkormányzatokkal, amelyek őket 
képviselik. Ha ők elfogadják mindazt, ami 
várható, én nem fogok ellenállni a Galvani 
hídnak. De ha nem, akkor igen. Az eredeti 
vita arról szólt, hogy a híd itt legyen, vagy 
délebbre, Albertfalvánál, ahol nagy lakóte-
lepeket köt össze. A helyi közlekedésnek ez 
lenne előnyösebb. A Galvani a belvárosban 

mérsékelné a forgalmat, ám az pusztán a láb-
jegyzetből derül ki, hogy milyen áron.

 � A pénzügyi vitára visszatérve, min
denkinek kevesebb a pénze, nem csak 
Budapestnek. Van abban logika, hogy 
spórolni kell.

A kormánynak a járványkezeléssel kapcso-
latban az a hozzáállása, hogy fogjuk meg 
és vigyétek, vagyis jó részt mással fizettetik 
meg a költségeket. A járvány elleni véde-
kezés kormányzati feladat. Megtehetnénk, 
hogy csak nézzük, mi történik. De nekünk 
azt kell tennünk, ami a helyi közösségeknek 
fontos. Ingyenes tesztelést végzünk, védő-
felszereléssel látjuk el az intézményeket, 
átszerveztük az idősotthonokat. Rengeteg 
pénzt és energiát fordítottunk erre, csomó 
díjat elengedünk. Budapest saját bevételei 
20 százalékkal estek vissza, a kormánynál 
viszont csupán 7 százalékos az adóveszte-
ség. Vagyis nekik kellene segíteniük. Min-
denütt a világban ezt teszik mások.

 � Azért Magyarországon is sok önkor
mányzat kapott nagy állami pénzeket.

Furcsa véletlen, hogy ezek kormánypártiak. 
Bár ők sem kapták meg mindazt, amit elbuk-
tak. Amikor egy kormány különbséget tesz 
az önkormányzatok között pártállásuk sze-
rint, akkor az emberek között tesz különb-
séget. Ez olyan, mintha mi a BKV járműve-
iről leszállítanánk a fideszeseket. 

 � A budapesti önkormányzatok felaján
lották, hogy az oltás megszervezésében 
együttműködnek a kormányzattal.

Választ sem kaptunk erre. Az a pletyka 
terjed, hogy a kormány úgy tervezi, senkit 
nem enged ennek a közelében, mert az ol-
tási program sikertörténet lesz. Adja az ég, 
hogy az legyen. De az önkormányzatok 
nélkül nehéz lesz megszervezni. A házi-
orvosok önkormányzati alkalmazottak, 
nélkülük hogy lehet ezt megoldani? Nem 
érdekel, a politikai piros pontokat az em-
berek kinek írják be. Engem az érdekel, 
hogy a lehető leghamarabb túllegyünk 
ezen a borzasztó helyzeten, a gazdaság 
visszatérhessen a normális kerékvágásba. 
Ám ennél a kormánynál a politikai érdek 
mindig előrébb való, mint a közérdek. És 
egy ilyen kormány nem méltó az állampol-
gárok bizalmára.

Dési János

Ha a mostani kampány nem lesz 
sikeres, és az önkormányzatok 
nem kapják meg a kormány 
által elengedett iparűzési adót, 
akkor nincs garancia arra, hogy 
novemberben még működik 
Budapest – állítja Karácsony 
Gergely. Budapest főpolgár-
mestere a tervezett Galvani híd 
körüli visszásságokról is beszélt 
lapunknak. 

 � „Kormányozni kellene, nem siránkoz
ni!” – mondják a kormány emberei a 
fővárosi tájékoztató kampánnyal kap
csolatban. Hozzátéve, hogy soha ennyi 
pénzt nem kapott még kormánytól bu
dapesti önkormányzat.

Ez utóbbi állítás egyszerűen hazugság. És 
az előbbi sem igaz. Az önkormányzatok nem 
siránkoznak, hanem helytállnak ebben a bor-
zasztó időszakban. A fővárosi is és a kerületi-
ek is, köztük természetesen az újbudai. A jár-
vány elleni védekezésben sokkal jobban, mint 
a kormány. Budapest, mint minden nagyvá-
ros, kifejezetten veszélyeztetett a pandémiát 
illetően, mégis a főváros a legbiztonságosabb 
hely ebből a szempontból most Magyarorszá-

gon. Minden honfitársunk elvesztése elvisel-
hetetlenül sok. De ha azt nézzük, az ország-
ban hogyan tudták megvédeni az embereket, 
akkor látjuk, Budapest derekasan teljesített. 
Az önkormányzatok, de elsősorban a polgá-
rok. És nem siránkozunk, kezdődik a Lánchíd 
felújítása, folyik a 3-as metróé és sorolhat-
nám. Csak nem arra költjük az adófizetők 
pénzét, hogy ezt reklámozzuk.

 � És a most induló kampány?
Ha oszlopdiagramon mutatnánk meg, ki 
mennyit költ ilyesmire, akkor a kormány 
oszlopa óriási volna, a miénk meg icipici. Mi 
a saját és a kerületek meglévő felületeit hasz-
náljuk ki. Tudniuk kell a polgároknak, hogy 
baj van, és nemcsak erre hívjuk föl a figyel-
met, hanem három célt is megfogalmaztunk. 
Vegyük rá az embereket az oltásra. Vegyük 
rá, hogy kapcsolódjanak be a város újra-
indításába. És ne sétáljunk be az iparűzési 
adóhoz kötődő csapdába, amit a vállalkozá-
soknak és az önkormányzatoknak állítottak. 
Ezért arra kérjük azokat a vállalkozásokat, 
amelyek megtehetik, hogy ne kérjék az adó-
csökkentést.

 �Nyilván sok cégnek futná arra, hogy 
befizesse a teljes összeget, hiszen ez az 

A XI. kerületet sújtó elvonásokról kérdeztük Újbuda kormány-
párti képviselőit: dr. Simicskó István országgyűlési képviselőt, 
dr. Hoffmann Tamás képviselőt – a kerület volt polgármesterét 
– és Csernus László frakcióvezetőt. 
Kérdéseink a következők voltak: 1. Ön mint Újbuda ország-
gyűlési/önkormányzati képviselője, milyen érdekérvényesítő 
tevékenységet folytat, konkrétan milyen lépéseket tesz annak 
érdekében, hogy az Ön által képviselt kerület is kapjon kom-
penzációt/segítséget a kieső bevételek pótlására? 2. Egyetért-e 
azzal, hogy – szemben a legtöbb európai országgal, ahol a jár-

ványhelyzet kezelésére az önkormányzatok támogatást kapnak 
a központi költségvetésből – Magyarországon a veszélyhelyzetre 
hivatkozva a nagy önkormányzatok költségvetésének akár 20 
százalékát is megvonják, hosszú távon veszélyeztetve az önkor-
mányzatok alapvető szolgáltatásainak működését? 3. Egyetért-e 
azzal, hogy Újbuda lakói kevesebbet érdemelnek, mint egy 25 
ezer főnél kisebb lélekszámú település lakossága? 4. Helyénvaló-
nak tartja azt, hogy a kormány által a járvány elleni védekezésre 
begyűjtött szolidaritási hozzájárulásokból a XI. kerület semmi-
lyen segítséget nem kapott a járvány elleni védekezéshez?

Mindhárom képviselőtől érkezett reakció, a feltett kérdések-
re azonban leginkább kitérő vagy a kerület vezetését támadó 
válaszokat kaptunk. Dr. Hoffmann Tamás szerint az önkor-
mányzat csak panaszkodik, az állam nem vett el pénzt az ön-
kormányzatoktól, csupán az embereknél és a vállalkozásoknál 
hagyta azt. Emellett elmondta, hogy „a baloldal nem figyel 
arra, hogy az adó- és díjemelésekkel azokat a kis- és közepes 
vállalkozásokat gyilkolja, amelyek most segítségre szorulná-
nak”. Arról nem esett szó, hogy bármilyen emelés csak azért 
kerülhet egyáltalán szóba, mert az ország összes önkormány-

zatától óriási összegeket vontak el. A volt polgármester szerint 
emellett Újbudának hálásnak kellene lennie a kormánynak 
az olyan beruházásokért, mint például a Citadella felújítása; 
az ehhez kapcsolódó 20 milliárdos megrendelést éppen a na-
pokban nyerték el Mészáros Lőrinc és Garancsi István cégei  
(a témáról részletesebben következő számunkban olvashatnak). 

Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő válaszában 
szintén a polgárok és vállalkozások megsegítését emelte ki, 
és az önkormányzatok felháborodását „politikai hangulatke-
tésként” aposztrofálta, ugyancsak állítva, hogy nem vontak el 

pénzt az önkormányzatoktól. Az országgyűlési képviselő sze-
rint a járványt csak együtt győzhetjük le, és ez mindenkitől 
áldozatot követel.

Csernus László frakcióvezető válaszában a járványról 
és az elvonásokról nem esett szó, inkább az önkormányza-
ti cégvezetők prémiumait támadta, és nyilvános vitára hív-
ta a polgármestert. „Véleményem szerint a kerületben élők 
megérdemlik, hogy ne az újságban üzengessünk nekik. Ez-
úton felkérem, álljon ki egy nyilvános vitára velem, ahol 
nyíltan beszélhetünk szeretett kerületünk jelenéről, lehető-

ségeiről.” Arról nincs információnk, hogy ezt a felkérését 
eljuttatta-e Csernus úr a polgármesterhez, vagy csak velünk 
osztotta meg.

A kérdésekre, hogy egyetértenek-e a milliárdos elvonások-
kal, vagy azzal, hogy az újbudaiak kevesebbet érnek bármely 
más kisebb település lakóinál, hogy a kerület semmilyen segít-
séget nem kapott a kormánytól a járvány elleni védekezéshez, 
illetve ők képviselőként milyen érdekérvényesítő tevékeny-
séget folytatnak a kormánynál a kerület lakóinak érdekében, 
egyik képviselőtől sem kaptunk választ.

ELVoNáSoK: Az újbudai Fidesz–kDnp képviselőitől kitérő válaszokat kaptunk
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Január 20-án László 
Imre polgármester 
Barabás Richárd alpol-
gármesterrel közösen 
adta át a Pro Cultura 
Újbuda díjakat Horváth 
Károly színművésznek, 
galériavezetőnek, 
valamint Farkas Zsolt 
kulturális szervezőnek, 
az Albertfalvi Közösségi 
Ház vezetőjének.

A járvány miatt szűk körben, 
az önkormányzat tanácstermében 
megrendezett díjátadón a polgár-
mester megköszönte a díjazot-
taknak, hogy életpályájuk során 
nagyon sokat tettek a kerületi kul-
turális élet fellendítéséért. László 
Imre arra kérte őket, folytassák 
tevékenységüket annak ellenére 
is, hogy a pandémia idején a kul-
túra kényszerpályára került.

Horváth Károly a kerületben él, 
13 évig volt aktív részese az új-
budai kulturális életnek. Először 
a Karinthy Szalon művészeti ve-
zetője volt, majd a B32 Galériát, 
később az Újbudai Kulturális 
Intézetet irányította. Mint la-
punknak elmondta, annak idején 

színészi karrierjét szakította meg 
ezekkel a tevékenységekkel, je-
lenleg egy belvárosi stúdiószín-
házban játszik. Számtalan kezdő, 
addig ismeretlen képzőművész-
nek segített karrierje indulásában, 
akik azóta már nagy névvé váltak. 
– Én már rég elfogadtam, hogy 
nem tartozom abba a kategóriába, 
amelyik díjat kap – fogalmazott 
Horváth Károly. – Ezért nagyon 
meglepődtem, és nagyon örül-
tem is az elismerésnek. Itt, ebben 

az újbudai környezetben szerin-
tem engem nagyon sokan ismer-
nek. Többféle pártállású főnököm 
volt, mindenki segítőkésznek 
mutatkozott, és mindegyiküknek 
egyaránt szívügye volt a kultúra. 
Pályám során ilyen pozitív hozzá-
állást csak itt tapasztaltam – tette 
hozzá.

Farkas Zsolt 1991 óta szereplője 
a kerületi kulturális életnek, vala-
mennyi újbudai közösségi házban 
dolgozott már. Jelenleg az Albert-

falvi Közösségi Ház vezetője, ahol 
nemcsak az intézményt irányítja, 
hanem helytörténeti kutatásokkal, 
kiadványok szerkesztésével is erő-
síti a városrészt, átmentve a múlt 
kincseit. A közelmúltban nagy-
szabású rendezvénysorozattal 
ünnepelték meg Albertfalva ala-
pításának 200. évfordulóját. – Egy 
kulturális szervező életében több-
féle visszajelzést is kap. Az egyik 
a közönség, amely tapsol, nevet, 
jól érzi magát, megköszönik, köz-

vetlenül megdicsérik a munkánkat 
– mondta a díjátadó után Farkas 
Zsolt. – Ezzel a kitüntetéssel azon-
ban az elmúlt évtizedeket értékel-
te az önkormányzat. A díjazott 
ilyenkor meghökken, rákénysze-
rül, hogy végiggondolja, mit csi-
nált kollégáival együtt az elmúlt 
időszakban. Igazán örülök, hogy 
mások úgy vélték, megérdemlem, 
megérdemeljük ezt az elismerést 
– hangsúlyozta az AKH vezetője. 

D. B. S.

kultkult

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

Albertfalvi Farsang – Külön, de mégis együtt!
2021-ben nem tehetjük meg, hogy a farsangi időszakban 
együtt bulizzunk, bálokba járjunk. De otthon mindenki 
megteremtheti a maga farsangját, ránk fér a bútemetés 
és némi vigalom. Vegyünk fel maszkot, öltözzünk jelmez-
be, készítsünk magunkról vagy egymásról fotót, rövid vi-
deót, és egy vidám farsangi üzenet kíséretében küldjük be 
az albertfalva2.0@gmail.com e-mail címre!

A beküldött képeket, videókat az Albertfalvi Közösségi 
Ház Facebook-oldalán folyamatosan megosztjuk, így kü-
lön, de mégis együtt farsangolhatunk. (Ha a képen, videón 
gyermek szerepel, akkor kérjük a szülő hozzájáruló nyilat-
kozatát arról, hogy a felvétel az Albertfalvi Közösségi Ház 

Facebook-oldalára feltölthető.)

kelenvölgyi közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy u. 2.
https://www.facebook.com/kelenvölgyi_kh

Varázsoljunk az arcunkra mosolyt!
Február 6. 16.00
Idén is lesz farsang Kelenvölgyben, csak 
kicsit másképp. A járvány miatt online ké-
szítünk színes, vidám, kreatív farsangi álar-

cokat Lovas Zsuzsanna iránymutatásával. A program a kö-
zösségi ház Facebook-oldalán lesz elérhető.

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

ISMERŐS EXTRA
Január 27. 20.00
Online beszélgetős sorozat Őrmezőhöz kötődő ismert, 
érdekes személyiségekkel. Vendégek: Winkler Mariet-
ta, a „Volt Egyszer Egy Őrmező” FB-csoport képviselője 
és Hajdu Sándor őrmezői lakos az „első beköltözők” egyi-
ke. A részvétel díjtalan.

Idegen barátok – a skicc alkotócsoport kiállítása
Február 5. 18.00 
Kiállítók: Szenográdi Szabina, Dobos Viktor, Pats Dániel, 
Négyesi Ádám. A műveket és az alkotókat online mutatjuk 
be a közönségnek. A részvétel díjtalan.

Mesekuckó Katival  
Szerdánként 10.00 órától
Mesélő: Viola-Kővári Katalin, az ŐKH kulturális szerve-
zője.

Házunk táján – Foglalkozásvezetőinkre zoomolunk
Csütörtökönként 18.00 órától
Élőben követhető online beszélgetések az ŐKH-ban tevé-
kenykedő foglalkozásvezetőkkel.

Gazdagréti közösségi Ház
1116 Budapest, Törökugrató u. 9.
https://www.facebook.com/gazdagreti-
kozossegihaz

A GKH Facebook-oldalán heti rendszerességgel jelentkező 
élő beszélgetések alkalmával mindig egy-egy érdekes té-
mát feszegetünk. Csütörtökönként egy-egy újabb recepttel 
jelentkezünk, mindig valami kis extra érdekességgel, de 
szívesen várunk is recepteket a gkh@ujbuda.hu címre.

Szombatonként DIY– Csináld magad kreatív videókkal 
várunk Facebook-csatornánkon.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

közösségi házak ajánlója

újbudai 
kulturális ajánlat

KÖNyV
A hideg, sötét téli estéken kimon-
dottan csábító a gondolat, hogy 
bekucorodjunk egy meleg takaró 
alá egy izgalmas könyv és egy 
forró kakaó társaságában. Való-
színűleg hasonló élmények ins-
pirálták a skandináv szerzőket, 
és ezért lett olyan népszerű az ál-
taluk teremtett műfaj. A skandi-
náv krimik koronázatlan királya 
vitathatatlanul Jo Nesbø, ám 
mellette egyre többen emlegetik 
Stefan Ahnhemet is, aki óriási 
lendülettel tör előre a képzeletbe-
li ranglistán. Legújabb könyvé-
ben, A  kockavetőben a főhős épp 
kómába esett kislánya, Matilda 
mellett ül a kórházban, amikor 
egy szír fiú brutális meggyilkolá-
sáról hall. Hamarosan tudomásul 
kell venniük, hogy az eset csupán 
bevezetője egy szörnyű gyilkos-

sághullámnak, amely végigsöpör 
a környéken, és látszólag minden 
logikát nélkülözve szedi áldo-
zatait. A kockavető zseniálisan 
megírt történet, remek karakte-
rekkel, jól felépített cselekmény-
nyel és erős társadalomkritikával 
megspékelve.
Stefan Ahnhem:  
A  kockavető

SoRoZAT
A 2020-as év egyik legnagyobb 
meglepetését a Netflix saját gyár-
tású hétrészes drámasorozata, 
A vezércsel okozta, amely egy 
fiatal, függőségekkel küzdő, zse-

niális sakkozó lány életét mutatja 
be. A történet szerint az elárvult 
nyolcéves Beth árvaházba ke-
rül, ahol a gondnok segítségével 
megismerkedik a sakk világával. 
A kislány rögtön a játék, majd 
a nyugtatók függőjévé válik, 
amikor rájön, hogy a gyógysze-
rek hatására könnyebben képes 
fejben játszani. Tinilányként 
már az Egyesült Államok sakk-
bajnokságán küzd a győzele-
mért, és ahogy egyre fejlődik 
szakmailag, szociálisan egyre 
inkább elszigetelődik; nyugta-
tókhoz és alkoholhoz nyúl, hogy 
elmenekülhessen a valóság elől. 
A sorozat olyannyira népszerűvé 
vált, hogy megjelenése óta dup-
lájára nőtt a játékkal kapcsolatos 
keresések száma a böngészőkön, 
a sakk-készletek eladása pedig 
170 százalékkal nőtt két hónap 
leforgása alatt.
A vezércsel – Netflix

KoNCERT
Ferenczi György és az 1ső Pesti 
Rackák (Rackajam) együttes mű-
sorában összeolvad a magyar kul-
túra és a rock’n’roll forradalom 
szeretete. Így fér össze a kalota-
szegi Petőfi vagy Gérecz Attila 
verseivel, illetve Jimi Hendrix 
zenéjével. A rendkívül energikus 
produkció mosolya bearanyozza 
a velük töltött tartalmas, informá-
cióban és humorban gazdag estét. 
Számos ponton utal a rock’n’roll 
forradalom, az amerikai zenei 
kultúra, illetve a zenekar elkép-
zelésének kapcsolatára. A kon-
certek minden megadott időpont-
ban 18 és 23 óra között érhetők el. 
Jegyek: online-b32.jegy.hu
Ferenczi György 
és az 1ső Pesti Rackák
2021. február 11., 20., 28.

GASZTRo
Vajon hányszor hangzott el a ma-
gyar családok körében az elmúlt 
hónapokban a kérdés: és ma mit 
főzzek? A tartós otthonlét még 
azokat is konyhatündérré változ-
tatta, akik korábban soha nem 
fogtak fakanalat. A Gastrohobbi2 
elsősorban azoknak nyújthat se-

gítséget, akik egy hosszú, fáradt 
nap után nem szeretnének órá-
kat tölteni a konyhában. Korábbi 
könyvükhöz hasonlóan a szerzők 
ezúttal is a közösségi főzőcsa-
tornájuk legkedveltebb receptjeit 
szedték csokorba. Céljuk, hogy 
könnyen beszerezhető alapanya-
gokból, mindenki számára egy-

szerűen és gyorsan elkészíthető, 
egészséges, finom ételeket osz-
szanak meg a főzni vágyókkal. 
A szakácskönyv mellől a főzőcs-
kevideók sem hiányozhatnak: 
a 32 recept elkészítése a LivePrint 
alkalmazás segítségével videón is 
megtekinthető.
Csonka Enikő, Varga 
Gergő: GastroHobbi 
2. – Receptek 
a hétköznapokra

SZÍNHáZ
Bár az online térben is egyre 
több darabot nézhetünk meg, 
az interakciót a néző és az előadó 
között a közvetítések nem iga-
zán tudják megteremteni. Vagy 
mégis? A Szkéné saját fejlesz-
tésű online színházi játékában, 
a Köztünk maradban a nézők 
közvetlenül alakítják a törté-
netet, melyet minden hónapban 
más-más színészpáros improvi-
zációja kelt életre. Februárban 
Pallag Márton és Szikszai Ré-
musz előadásába kapcsolódhat-
nak be az érdeklődők. Adott két 
szereplő, aki minden kapcsolatot 
megszakított egymással, súlyos 
titkokat hagyva feldolgozatlanul 
közös múltjukban. Egyikük most 
megtöri a csendet. A színházi já-
ték a Zoomon zajlik, szükséges 
hozzá stabil internet-hozzáférés, 
mikrofon, kamera, valamint fül-
hallgató vagy headset. A játékba 
mindenki a saját eszközéről je-
lentkezik be.
Rakpart3/Szkéné: 
Köztünk marad – online 
színházi játék
2021. február 3. 
19.00–22.00

MŰvÉsZET
Az Iparművészeti Múzeum fel-
újítása miatt a B32-be költözött 
és ott valódi otthonra talált Pré-
mium Art Fair dizájnvásárok mű-
vészei személyes történeteken ke-
resztül mutatják be legkedvesebb 
tárgyaikat, ékszereiket, mesélnek 
ikonikus kollekcióikról, legfris-
sebb munkáikról. Tóth-Vásárhelyi 
Réka gyerekkorában szeretett bele 
a keleti kultúrába. Szüleinek éve-
kig japán szomszédai voltak, a két 
család szinte egy közösségként 
élt egymás mellett. Később ösz-
töndíjjal kijutott a felkelő nap or-
szágába, ahol a Kobe Egyetemen 
egyebek közt megismerkedett a fa 
megmunkálásának művészeté-

vel, valamint a kokeshikkel, azaz 
a Japán északi részéről származó 
fából faragott babákkal. A beszél-
getést a B32 Galéria és Kultúr-
tér Facebook-oldalán követhetik 
nyomon. 
Prémium beszélgetések: 
Tóth-Vásárhelyi Réka
2021. február 4. 16.30

KLASSZIKUS FILM
Fél évszázad is eltelt azóta, 
hogy Sean Connery utoljára bújt 
a legendás 007-es ügynök bőrébe. 
A Gyémántok az örökkévalóság-
nak nem a legjobb James Bond 
film, de egyszer mindenképp ér-
demes megnézni, már csak a kö-
zel múltban elhunyt színész óriás 
alakítása miatt is. A történet 
szerint gyémántcsempész maffia 
működik Las Vegasban. Az áru 
a hullaházba érkezik, méghozzá 
tetemek belsejében. A holtteste-
ket elégetik a krematóriumban, 
így jutnak hozzá a drágakövek-
hez. James Bond végez a hálózat 
egyik emberével, és a helyébe lép. 
A turpisságra azonban az utolsó 
percben fény derül, ami majdnem 
az életébe kerül. Szerencséjére 
a gyémántról, amelyet az urnába 
helyezett, kiderül, hogy hamis. És 
mint mindig, most is csak a 007-
es ügynök tudja, hol van az igazi.
Gyémántok az örökkéva-
lóságnak – HBO Go

lÉlEk
A GKH Facebook-oldalán heti 
rendszerességgel jelentkező élő 
beszélgetések alkalmával mindig 
egy-egy érdekes és aktuális témát 
feszegetnek a közösségi tér szer-
vezői. Ez alkalommal a fiatalok 
közösségen kívül maradása lesz 
a központi téma. Hogyan élik 
meg a kamaszok a digitális ok-
tatás miatti egyedüllétet? Miben 
tudnak a szülők segíteni nekik? 
A pedagógusok felelőssége mér-
hető-e ebben az esetben? Mihez 
kezd egy speciális helyzetben 
lévő kamasz, aki esetleg BTM-
mel vagy netán SNI-vel küzd? 
A kérdésekre Pólus Enikő men-
tálhigiénés segítő szakember, fej-
lesztőpedagógus ad választ.
Van Közöd Hozzá  
– beszélgetés  
Pólus Enikővel 
2021. február 9. 18.00

MESE
A meséknek varázserejük van, 
egy csapásra a fantázia miszti-
kus világába röpítik a gyerekeket. 
A nap mint nap ugyanazon a he-
lyen és időben zajló mesemon-
dás rituáléja biztonságérzetet ad 
a gyermekeknek, és a kreativitá-
sukat is fejleszti. Ezért is hangsú-

lyozzák a szakemberek a meseol-
vasás fontosságát. Az Ötperces 
esti mesék című könyv a legki-
sebbeknek íródott. Cimó, Folti 
és a többi kedves kis állat kaland-
jai kimondottan ajánlottak egy-
egy hosszú nap lezárásához.
Sam Taplin:  
Ötperces esti mesék

BáBSZÍNHáZ
Aki tökéletesen ki van szolgál-
tatva a legnyersebb körülmé-
nyeknek, az mi másból meríthet 
erőt az élethez, mint a meséből, 
a képzeletből, a hitből? Min-
denkinek korlátlan joga várni 
és remélni a jót. A boldog herceg 
című darabban megmutatkozik 
a nincstelen emberek nyomorú-
ságos, szerencsétlen és kegyetlen 
hétköznapi valósága. A szöveg 
és a zene sok humorral és sok 
szomorúsággal közelít hőseihez, 
nem akar semmit sem bizonyí-
tani vagy szemléltetni. Éppen 
ezáltal adja vissza méltóságukat, 
és válaszok nélkül a legfontosabb 
kérdésekig vezeti el a nézőket. 

Miért van elhagyatottság, sze-
rencsétlenség? És honnan van 
a jó? Miért a jó az, ami a világ-
ban rendkívüli? A finom humor-
nak és a mese közvetlenségének 
köszönhetően a játék gyerekhez 
és felnőtthöz egyaránt eljut, min-
denkihez a maga módján. Oscar 
Wilde műve alapján bábszínpadra 
írta és rendezte: Jeles András. Je-
gyek: online-b32.jegy.hu
Mesebolt Bábszínház: 
A boldog herceg
Az előadás január 30. 
és 31. között érhető el.

MESESZÍNHáZ
A Japánból eredő igen népsze-
rű papírszínház a mesekönyve-
ket mintegy színházzá alakítja. 
A fakeretben mozgatható nagy 
méretű lapok segítségével a me-
sélő – a gyerekekkel szembefor-
dulva – a lapok mozgatásával, 
az ebből eredő játékkal és ennek 
drámai hatásával igazi színházi 
élménnyé változtatja a hagyomá-
nyos meseolvasást. A gazdagréti 
Mesevasárnap sorozatban ezút-
tal A rút kiskacsát mutatják be 
ily módon. Andersen jól ismert 
meséje egy kiskacsáról szól, akit 
testvérei kitagadnak, mert nem 
hasonlít rájuk, de életösztönének 
és kitartásának köszönhetően 
mégis megtalálja azt a helyet, 
ahol önmaga mer lenni. Klasszi-
kus történet az elfogadásról és ki-
rekesztésről, amit már a legkiseb-
bek is könnyen megértenek.
Papírszínház 
Mesevasárnap  
– A rút kiskacsa
2021. február 7. 10.00
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A teljes programkínálatról 
a www.idosbarat.ujbuda.
hu honlapon, az Újbuda 
60+ Program Facebook-
oldalán, illetve hétköznap 
9–14 óráig a 372-4636-os 
telefonszámon érdeklődhet. 
A programokon való rész-
vétel feltétele az Újbuda 60+ 
Kedvezménykártya, vagy 
annak folyamatban lévő 
igénylése!

Interneten zajló 
rendszeres 
programjaink
Dietetikai tanácsadás
Fogyni szeretne? Vagy a tudatosabb 
táplálkozás jegyében változtatna eddigi 
életmódján? Esetleg betegségével kap-
csolatban tanácstalan, mit fogyaszthat? 
Kérdéseinek, problémáinak részletes 
leírásával várja levelét szakemberünk, 
hogy pontos, mindenre kitérő választ 
adhasson. Dr. Barna Lajosné Éva 
táplálkozási szakember várja 
kérdéseiket a 60plusz@ujbu-
da.hu e-mail címen. A levél-
ben kérjük, adják meg teljes 
(hivatalos) nevüket és a 60+ 
kedvezménykártya számát. 
A foglalkozás ingyenes.

Gyógytorna-tanácsadás
A fizikai egészség megőrzése minden 
életkorban fontos, de időskorban kiemelt 
figyelmet igényel. A mozgásszervi gon-
dok megelőzésében, kezelésében tapasz-
talt gyógytornász várja az érdeklődő-
ket. Lehetőség nyílik egyéni kérdések 
megbeszélésére (a hétköznapokban mire 
figyeljünk, mit tegyünk, ha fájdalom je-
lentkezik; adott mozgásszervi problémára 
milyen mozgásforma ajánlott, mi nyújt-
hat megoldást stb.). A beszélgetés online 
történik Google Meet felületen hétfői na-
pokon 13–14 óráig. Előzetes jelentkezés 
szükséges a 60plusz@ujbuda.hu e-mail 
címen. A levélben kérjük, adják meg teljes 
(hivatalos) nevüket és a 60+ kedvezmény-
kártya 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 számának megadásával.

Do-in
Foglalkozás minden szerdán 

12.30 órától. A részvétel-
hez Facebookon csatla-

kozzon a Do-in – japán 
jóga (Újbuda 60+ Prog-
ram) nevű csoporthoz 

teljes neve és a 60+ ked-
vezménykártya számá-
nak megadásával.

szenior örömtánc 
Andreával
Minden csütörtökön 17 órától. 
A részvételhez Facebookon csatlakozzon 
a Szenior Örömtánc (Újbuda 60+ Program) 
csoporthoz teljes neve és a 60+ kedvez-
ménykártya számának megadásával.

online 60+ lelki 
segítségnyújtás
Gondjai, problémái vannak, de nincs, aki 
meghallgassa vagy segítsen? Lehangolt-
nak, tehetetlennek érzi magát emiatt? 
Sok idős ember nem kér segítséget lelki 
gondjával kapcsolatban, mert úgy gon-
dolja, ezt magának kell megoldania, vagy 
nincs kihez fordulnia, esetleg 
nem akar másokat terhelni. Pe-
dig legtöbbször egy jó beszél-
getés, egy kis felénk forduló 
figyelem is segíthet abban, hogy 
jobban érezzük és cselekvésre 
szánjuk el magunkat, vagy ke-
zünkbe vegyük sorsunk irányí-
tását. Az Újbuda 60+ Program 
részeként kínáljuk ingyenes 
„segítő beszélgetések” szolgál-
tatásunkat, ahol képzett idős-
korú önkéntesek várják, hogy 
segíthessenek Önnek.

Keressen minket személyesen 
vagy telefonon, ügyfélfogadási 
hétköznap 9–14 óráig az Újbu-

dai Önkéntes Koordinációs és Módszer-
tani Központban (Kérő utca 3.), tel.: 372-
4636.

online 
problémamegbeszélő 
csoportok
Pszichológus vezetésével csoportbeszélge-
tés különböző témák mentén keddenként 
9.30–10.30 között (nagyobb létszám esetén 
a második csoport 11.00-kor kezd), Google 
Meet felületen.

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

mozaik

60+ programajánló

aktuális/60+
pártok eseményeifogadóórák

Hétfő: 8.00–18.00  
Kedd: 8.00–16.00

Szerda: 11.00–19.00   

Csütörtök:  
8.00–16.00

Péntek: 8.00–14.00

kerületi kormányablak
Bocskai út 39–41. 

 � A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 
PROGRAMJAI
Az újbudai választókerület elérhetőségei: 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 irodája a jár-
ványhelyzetre tekintettel zárva tart. A koronavírus elleni vé-
dekezés részeként segítjük az idősek és a betegségük miatt fo-
kozottan veszélyeztetett csoportba tartozók otthonmaradását. 
Kérjük, hogy amennyiben szeretné igénybe venni önkéntes 
segítőink bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban vagy csekk-
befizetésben nyújtott segítségét, további egyeztetés céljából 
jelentkezzen az alábbi telefonszámon: +36/20/200-0781. Cím: 
1111 Bp. Budafoki út 9-11., mobil: +36/20/471-4972, E-ma-
il: ujbuda@fidesz.hu, web: facebook.com/fidesz11ker, si-
micskoistvan.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 
leveleiket, észrevételeiket. Kövessék híreinket a Jobbik Újbu-
da Facebook-oldalon!

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

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

 � A XI. KERÜLETI MI HAZÁNK MOZGALOM 
PROGRAMJAI
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 Újbudai 
Szervezetének elnökénél és önkormányzati képviselőjénél, No-
vák 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.

 � 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.
CSAP, SZIFON, WC-tartály, 
radiátor, elzáró villanybojler 
cseréje, javítása: 06/70/642-7526.

 � Lakásszerviz
TÖBBÉVES TAPASZTALATTAL 
vállalunk teljes körű lakásfelújítást, 

átalakítást, festést, burkolást 
garanciával. 06/30/951-6583.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Kőműves-
munkák, szobafestés, hideg-, 
meleg burkolás, villanyszerelés, 
vízszerelés. Ingyenes 
állapotfelmérés és árajánlat! 
Gyors, precíz, minőségi munka! 
Garanciával! 06/30/359-42-22.

 � 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.
REDŐNY, rovarháló, reluxa stb. 
javítása és készítése! 06/70/296-
7369.

KONTÉNERES sittszállítás, 
sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
SZŐLŐ- ÉS 
GYÜMÖLCSFAMETSZÉST 
vállalok vidéken is. 06/30/682-
4431.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A–Z-ig. 
06/70/432-4222.
LECSERÉLNÉD? Csöpög? 
Eldugult? Felújítanál? 
Szakképesített, számlaképes 
szakember vagyok. Hétvégén 
és ünnepnapokon is hívható 
vagyok! Hétvégi felár, kiszállási, 
felmérési díj nincs! Sztupjár Zoltán 
06/70/405-34-33.

 �Gyógyászat
14 ÉVE DOLGOZOM 
leinformálható, számlaképes 
PEDIKŰRÖS-ként. Házhoz is járok 
ki. Hívjon bizalommal. Ár: 4000 Ft. 
06/30/445-3876.

 � 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.

ARANY, EZÜST, BRILLIÁNS 
20 000 Ft/g (1 karáttól) ékszerek, 
dísztárgyak, mechanikus kar-, 
zseb-, falióra felvásárlása. 1117 
Bp., Fehérvári úti Vásárcsarnok, 
virágsor Porcelán-Ezüst Üzlet: 
06/1/2094245, dinasztiagaleria11@
gmail.com, 06/20/200-6084, 
Lakatos Roland
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS 
+lomtalanítással! 06/70/6000-873.
ARANY, EZÜST, RÉGISÉG, 
HAGYATÉK FELVÁSÁRLÁSA 
BP. legmagasabb árán!  
Böszörményi aranyház, Bp., XII. 
ker., Böszörményi út 16. Tel.: 
06/70/4073898.
GÁBOR ESZMERALDA becsüs 
készpénzért vásárol aranyat, 
ezüstöt, neves festményt, bútorokat, 
órákat, Herendit, teljes hagyatékot. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 06/1/789-
1693, 06/30/898-5720.     

 �Gondozás
ARANYKOR KÖZPONT –  
Fix havi jövedelem + segítő kéz: 
06/70/432-4222.

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

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

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

BARABáS RiCHáRd (PáRBESZÉd) 1. evk., 
alpolgármester. Minden hónap utolsó keddjén tart fogadóórát, 
a pandémiás helyzetben online, később pedig személyesen.

HiNTSCH GyÖRGy (MSZP) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első szerdáján. 
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: +36/70/684-7147.

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

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

dR. SiMiCSKÓ iSTVáN (FidESZ–KdNP) ogy. képv.  
Bejelentkezés alapján: +36/20/200-0781,  
simicsko.istvan@fidesz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JANKÓ iSTVáN (FidESZ–KdNP) önk. képv.  
Előzetes egyeztetés alapján: +36/30/655-3033,  
jankoistvan58@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 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

Hétvégénként az omega és a Bergendy lépett fel a V2-ben

Eltűnik a BME két épülete
Lebonthatják a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) két, városképi szempontból meghatározó 
épületét a Petőfi híd budai hídfőjénél. A 2012 óta üre-
sen álló, egykor a villamosmérnöki karnak otthont adó 
V2-tömb, az előtte lévő Goldmann György téri menza, 
illetve a kettő közti tér helyére az Innovációs és Fej-
lesztési Központ kerül – számolt be a 24.hu. A zéró 
károsanyag-kibocsátású okosházként létrehozandó 
új létesítményt a BME működteti majd, de egy 2020. 
december végén megjelent kormányhatározat szerint 
egyes innovációs és iparjogvédelmi igazgatási tevé-
kenységet végző kormányzati szervezetek székhelyei 
is helyet kapnak benne. (A BME kancellárja, Kotán 
Attila tavaly nyáron arról beszélt, hogy oda költözik 
egyebek közt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hiva-
tal, valamint a Bay Zoltán Nonprofit Kft.)

Az 1969-ben átadott V2 épület minősé-
gével mindig sok gond volt, ám így is 
fontos helyszín volt. Tetején helyezték 
el a magyar MASAT–1 műhold első 
antennáit, földi állomását pedig az itt 
működő, számos fejlesztést magáénak 
tudó műegyetemi rádióklub fogadta 
be. Nagy szerepet játszott a V2 Bu-
dapest kulturális életében is: itt pró-
bált a BME szimfonikus zenekara, 
de az idősebb generáció talán inkább 
azért emlékszik a hatalmas földszinti 
belső térre, mert a ’70-es években hét-
végenként ott lépett fel az Omega, illet-

ve a Bergendy. A beatzenészek mögött pedig ott volt a V2 
legnagyobb, ma is meglévő kulturális értéke, Hincz 

Gyula 3,5x10 méteres üvegmoza-
ikja, a Technika és Tudomány. 

Az 1970-ben készült alkotást a tervek szerint épségben 
megőrzik.

A Duna felől jól érvényesülő, Goldmann-menzaként is-
mert ház szakértők szerint építészetileg jóval értékesebb 
a V2-nél. Az 1975-ben megtervezett, 1983-ban átadott 
épület korának színvonalas, modern alkotása (bár az ebéd-
időben egyszerre érkező tömegeket nehezen tudta fogad-

ni). A „Goldmann” az étkeztetés mellett az egyetemi 
élet fontos központja, számos saját és kül-

sős rendezvény, koncert színhelye 
is volt. 

Újbuda

•	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
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Szüts Miklós festőmű-
vésznek tavaly a járvány 
miatt két nap után be 
kellett zárni a kiállí-
tását az újbudai B32 
Galériában. De nem 
szomorú. Volt kitől 
örökölnie a boldogság 
tehetségét.

 � Ritkán van alkalmam egy sor
mintafenoménnal beszélgetni. 
Most megjelent életrajzi köny
ve szerint annak számított ál
talános iskolás korában...

Ám a megelőző mondat úgy szól, 
hogy a többi tantárgyból nem túl 
jól szerepeltem. Nem érdekelt. Két-
száz „o” betűt leírni unalmas, de 
sormintát nagyon szerettem csinál-
ni. És nagyjából így is maradtam.

 � Azóta azért fejlődött, ezt sok 
tárlat bizonyította. Milyen jó 
lenne arról beszélgetni, mek
kora siker volt a legutóbbi az 
újbudai B32 Galériában. De a 
vírus kétszer is elvitte, alig pár 
napig volt látható.

Két napig.

 � Szomorú volt?
Nem. Miért is nem? Talán mert 
az 53. önálló kiállításom volt. És 
már talán nem akkora esemény 
nekem. Azért az nóvum, hogy 
nem találkoztam készen a kiállí-
tással. A Vojnich rendezte (Szüts 
Miklós festőművész felesége – 
a szerk.). Cserébe láttam egy na-
gyon helyes tárlatvezetést Alföldi 
Robival, megnézhető a Facebook-
on. Azért a képeket ismerem. 
A B32, a korábbi Bartók Galéria 

meg régi törzshelyünk nekünk, 
mondhatnám dicsekedve. Tizenöt 
éve számos tárlatot szervezünk 
ott. Nagyon jó hely, szeretem.

 �Mitől jó egy hely?

Attól például, hogy kedvesek 
és segítségre készek az ott dolgo-
zók. Sokat számít a tér és a vilá-
gítás. Ez a terem egy hosszú cső. 
Bizonyos szempontból nem ideá-
lis, de jópofa dolgokat lehet meg-
valósítani benne. Most a terem 
végében lévő falra csak egyetlen 
kép került – ettől hirtelen rangot 
kapott. Szeretem a helyet, jól ren-
dezhető, és édesek az ott dolgo-

zók. Ráadásul olyan nagyon sok 
jó hely nincs is.

 � Egy befutott festőnek meny
nyire számítanak ezek a galé
riák? Az igazi gyűjtők már a 
műteremben lecsapnak a jobb 
darabokra.

A rendszerváltásig mi olyan na-
gyon nem érdekeltük a galériáso-
kat. Addigra viszont már kiala-
kult, hogyan működik a rendszer, 
nem érte meg sem nekünk, sem 
a galériásnak, sem a gyűjtőknek, 
hogy rajta keresztül keressék a ké-
peinket. Ez olyan kicsi piac, hogy 
a gyűjtők többségét személyesen 
ismerem. El tudnak jönni a mű-
terembe, itt vásárolnak, van egy 
ilyen művészsimogató szerepe is 
ennek. Még ha ez elvisz is pár órát 
az ember életéből – mondom most 
pimaszul.

 � Jelentések a bányából...

Már zajlott ez a rohadék járvány. 
És azt posztoltam először, hogy 
a bányában azért dolgozom – 
ahogy a klasszikus viccben sze-

repel. Ennek nagy visszhangja 
lett, ezután elkezdtem felrakni 
a Facebookra a képeket, amiket 
festettem, és mindegyikhez effé-
le bányászfelvezetést írtam. El is 
keltek. Karácsonykor nem lehe-
tett utazgatni, vendéglőbe járni, 
maradt a középosztálynak erre is 
pénze.

 � Nem fáj a szíve, amikor meg 
kell válni egy képtől?

De, időnként nagyon. Szoktam is 
sírni a Vojnich válltömésén miat-
ta, aki erre azt mondja: ne nyafog-
jál, fessél másikat.

 �Milyen igaza van...
A múltkor valamelyik képétől ő 
nem akart megválni, és akkor én 
mondtam neki: klasszikust fo-
gok idézni. Ne nyafogj, fess egy 
másikat. Én egyébként minden 
nap dolgozom, ez tartja össze 
az életemet. Kérdezték, hogy bír-
juk a bezártságot, a járványt. Azt 
feleltem, nekünk nagyjából ez 
máskor is az életformánk. Beülök 
reggel az autómba a Kelenhegyi 
utcában, ahol lakunk, és eljövök 
a műtermembe, az Ulászló utcá-
ba. Még Újbudáról sem lépek ki. 
Ami hiányzik, az az esti kultúr-
programok és a barátkozás. Még 
ha szervezünk is Zoomon baráti 
találkozókat, az azért egé-
szen más. 

 � Az, hogy milyen a han
gulata a vírustól, po
litikától, mennyire ve
hető észre a képeken? 
Mennyire lehet majd 
megmondani, hogy na, 
a Szüts mester ekkor 
jókedvű volt, ekkor meg 
nem?

Nem látszik. Vagy látszik. 
Menjünk sorba: van egy ál-
talános politikai közérze-
tem és egy magánemberi közérze-
tem, ebbe a vírus is beletartozik, 
meg hogy a gyerekeimmel is csak 
az utcán találkozhatom. És van-
nak a képek. De a napi történések 
nincsenek a képekkel közvetlen 
kapcsolatban. Nagyképűbben 
mondva, annál azért súlyosabb 
vagy általánosabb kérdésekkel 
foglalkozik a művészet, mint 
a napi aktualitás. Még ha olyan is 
előfordul, de az egy másik műfaj. 

Nyilván akadnak drámai pillana-
tok, amelyek hatottak, akkor azt 
meg is neveztem. Például éppen 
festettem egy képet, amikor meg-
tudtam, hogy meghalt Esterházy 
Péter. Ennek az lett a címe, hogy 
Búcsú – és ez egy elég durva han-
gú kép. De az ilyesmi ritka. Az ő 
halála nagyon megrendített.

 � Barátok voltak, jelent meg kö
zös könyvük is. 

De a könyven innen és túl, nekem 
ez egy nagyon fontos barátság. 
Minden önsajnálaton felül, min-
dennap hiányzik, maradt egy üres 
hely azóta a szívemben.

 �Mással is dolgozott, aki más 
műfajban alkot?

Jelent meg közös könyvem Zá-
vada Palival, aminek éppen most 
jött ki egy új kiadása. Wanderer 
– nagyon mulatságos az új ver-
zió is. (A kötetről a Pont magazin 
februári  számában is szó lesz – 
a szerk.). Ebben már csak pár ké-
pem van a budaörsi Ótemetőről, 
de az elsőben végig az én fotóim 
szerepeltek. Jó móka volt. Még 
helikoptert is béreltünk, hogy 
fölülről fényképezhessek. Úgy 
féltem, majd’ betojtam. A pilóta 
leszedte az ajtót, egy kézzel fog-
tam a fényképezőgépet, a másik-

kal kapaszkodtam. Egy kis vacak 
biztonsági övvel voltam csak be-
kötve, ami még utána is engedett. 
Rettenetes.

 � Ki hinné, hogy egy festő élete 
néha annyira izgalmas, mint 
egy kommandósé.

Néha. Pali igazi fotómániás, töb-
bek között a Fortepanból – ami 
az utóbbi idők egyik legnagyobb 

találmánya – és a helytörténeti 
múzeumból keresett az új kiadás-
hoz képeket.

 � Köztudott, hogy elég határozott 
véleménye van a politikáról.

És egyre rosszabb. De ezt igyek-
szem kizárni. Festés közben – 
hogy patetikusan fogalmazzak 
– az elemi létproblémákkal van 
elfoglalva az ember, keresi a vá-
laszt, miért élünk. És a techni-
kai megoldással. Ebbe nem fér 
bele, hogy Orbán Viktor éppen 
mit mondott, még ha van is róla 
véleményem. Pár éve a felesé-
gemmel kávéztunk a gangon, 
és megjegyeztem, én igyekszem 
mindent megtenni, hogy ez a ré-
mes és antidemokratikus vircsaft 
elmúljon. De csendben mondom, 
nekünk a privát szociális életünk 
addig működik, amíg ez a rend-
szer fennáll. Mert ennek vége 
csak valami kataklizmával lehet, 
és akkor ki fog képeket venni? 
Kisebb gondja is nagyobb lesz an-
nál az embereknek. 

 � Olvastam az életéről szóló 
könyvet („A Földön élni ün
nepély” – a szerk.). Hosszan 
ír arról, hogy az ’50es, ’60as 
években miként éltek a mainál 
összehasonlíthatatlanul rosz
szabb és kilátástalanabb viszo
nyok között, nélkülözésben. 
Mégis elég vidáman.

Egyfelől az apámnak nagyszerű 
humorérzéke volt. Másfelől a ma-
mám egy boldogságtehetséges em-
ber volt. Azt, hogy az ünnepekből 
ünnepet kell csinálni, nagyon tudta. 

Rettenetesen szegények voltunk, 
de majdnem mindenki az volt. Én 
ebből vajmi keveset vettem észre. 
’51-ben kezdtem iskolába járni, ke-
vesen voltak feltűnően jobb körül-
mények között. Na és, nekik nem 
tíz deka vajat lehetett egy hét alatt 
szétkenni, hanem húszat. Elmúlt.

 � Ez is el fog. Addig is, tessék 
sokat festeni.

Dési János

keresztrejtvény

közös

Reviczky Gyula: Bál után c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (N, E, G, A). 13. Panelda-
rab! 14. Osztrák zongorista, zeneszerző és -pedagógus (Carl). 
15. Olasz férfinév. 16. Menekül. 18. Kettőzve: értelmetlen be-
széd. 19. Pékáru. 21. … noir, Bordeaux-i vörösborszőlő. 23. 
A Küküllő kezdete! 25. Madridi béke! 26. Rossz kívánság. 28. 
Igaz. 30. Bartók Béla. 31. Német névelő. 33. Meghatározott 
űrmértékű. 35. Figura. 36. 
Bolti részlet! 37. Hátas ál-
laton közlekedik. 38. Lekö-
telezettség. 39. Orosz űrha-
jós (Jurij Mihajlovics). 41. 
Gyapjúzsír. 43. Optikailag 
átlátszatlan. 44. Hagymás 
virág. 46. Nátrium vegyje-
le. 48. Újfok. 49. Eseményt 
úgy ad elő, mintha most 
történne. 50. Satu része! 51. 
Mese egynemű betűi. 52. 
Bírói palást. 53. Ez, Lon-
donban! 55. … Francisco, 
kaliforniai város. 56. Maró 
folyadék. 58. …-karbonsav, 
alapvető szerves vegyület. 
60. Orosz politikus, állam-
férfi (Borisz Nyikolaje-
vics). 63. A holland király 
légitársaság betűszava. 65. 
Egyiptomi istenség. 66. 
Váltakozó áramú kapcsoló-
dióda, angol betűszóval. 67. 
Észak-amerikai állam. 70. 
Nagy adag sodó!

Függőleges: 1. … Chris-
ti, Krisztus lelke. 2. Muzsi-
ka. 3. Árusítás. 4. A zenei 
alaphangsor 3. és 8. hang-
ja. 5. Szuhay Balázs. 6. 
Baumgarten-, József Atti-
la- és Kossuth-díjas költő, 
prózaíró (Zoltán). 7. Ké-
miai laboratóriumi kellék. 
8. A természetes logaritmus 
jele. 9. Paul van …, Matthias Paul művészneve (DYK). 10. 
Csipkeváros. 11. Szégyenít. 12. Neodímium és szén vegyje-
le. 17. Lengyel légitársaság betűjele. 20. Házastárs apja. 22. 
Debreceni könnyűzenei együttes. 24. Női név. 27. Export. 
29. Laposra nyom. 30. Valentin-napi férfinév. 31. Az idézet 
második sora (A, M, Z, I). 32. Körültekintő. 34. Ismeretel-
sajátítás. 35. Farsangi mulatság. 37. Folytonossági hiány. 38. 

Haza. 40. Isme. 42. Megfázás. 45. Földre helyezne. 47. Saját 
jogkörrel rendelkező (pl. közösség). 49. Becézett férfinév. 50. 
Orosz származású amerikai író, biofizikus (Isaac). 52. Bedo-
bás a grundon. 54. Fohász. 55. Locsolócső. 57. Több havasal-
földi fejedelem neve. 59. Választékos ellentétes kötőszó. 61. 
Jelige egynemű betűi. 62. Nemzeti Kulturális Alap, röv. 64. 
Néma imádás! 68. Aszlányi Károly. 69. Névelő.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 31. Beküldési határidő: a meg-
jelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.: 135. vagy 
a media11@ujbuda.hu e-mail címre. 2021. 1. SZÁM REJT-
VÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Új esztendő küszöbét hó fedi, 
örökzöldjét zivatar tépkedi. Nyertese: Berán Lászlóné, 1115 
Budapest, Etele út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesz-
tőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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A kávé és a csokoládé 
krémes duója

Kedvenc kávés desszertünk egyér-
telműen az eredeti, olasz tiramisu. 
Azonban a kávé egy csodálatos 
alapanyag gazdag, kesernyés ízé-
vel. Tökéletesen illik a csokoládé-
hoz és annak minden formájához. 
A kávé és a csokoládé együtt nem-
csak szuper antioxidánsbomba, 
de együttes élénkítő hatásuknak 

köszönhetően duójuk tökéletes vá-
lasztás a fáradtabb, téli délutánok-
ra. Parcsetich Ernő, a VakVarjú 
étterem séfje kedvenc téli desz-
szertjének receptjét hozta el.

Elkészítés:
A tojásokat megmossuk, szét-
választjuk. A fehérjét felverjük, 

és hozzáadjuk a cukor felét. 
A cukor másik felét a sárgá-
jával kikeverjük, összefor-
gatjuk, majd hozzákeverjük 
a lisztet és a lepirított darált 
diót. A piskótatésztát sütőpa-
pírral kibélelt tepsibe tesszük, 
és 160 fokon 15 percig sütjük. 
Mikor elkészült és kihűlt, lehúz-

zuk róla a papírt. Egy magasabb 
falú tepsibe vagy tortaformába 
tesszük, amelyben pont elfér.

Az étcsokoládét a tejszínnel 
hab üstbe tesszük, vízgőz felett 
felolvasztjuk. Belerakjuk a beáz-
tatott zselatinlapokat, aztán hűt-
jük, amíg még folyékony, de már 
nem langyos. Óvatosan hozzáke-
verjük a tejszínhabot, és a piskó-
tára kenjük. Hűtőbe helyezzük, 
míg meg nem szilárdul.

Ugyanezt a folyamatot meg-
ismételjük a maradék csokolá-
dékkal. Mikor már folyékony 
a massza, hozzáadjuk a kávét, 
és csak utána hűtjük, majd lazítjuk 
a tejszínhabbal. Rákenjük a kider-
mesztett réteg tetejére, aztán ismét 
pár órára a hűtőbe tesszük. Ha ma-
radt még egy kevés pirított darált 
dió, rászórhatjuk a süti tetejére, 
akár kakaóporral keverve is. 

Jó étvágyat kívánunk!

hozzávalók:
piskóta:
• 8 db tojás

• 15O g cukor 

• 1OO g liszt

• 1OO g darált, pirított dió

étcsokoládés réteg:

• 25O g étcsokoládé

• 1 dl tejszín

• 2OO g tejszínhab

• 2 db lapzselatin

kávés réteg:

• 2OO g fehér csokoládé

• 1OO g tejcsokoládé

• 1 dl tejszín

• 35O g tejszínhab

• 1 dl presszókávé

• 4 db lapzselatin

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

buda.vakvarju.com • + 36 1 208 40 27

Ujbuda mag hird 66x49 2020.indd   1 2020. 03. 18.   11:18

kult

SZüTS MIKLóS,  
a boldogságtehetséges festő

A politikát igyekszem 
kizárni. Festés közben az elemi 
létproblémákkal van elfoglalva  
az ember

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

a XI. kerületI újság

1956. október–november

Az egyetemisták kezdték:

Azonnal tárgyalni kell a szovjet csapatok kivonásáról

A magyar kormány felmondta 

a varsói szerződést és kinyilvánította 

Magyarország semlegességét

Nagy Imre rádIóbeszéde

Nagy Imre miniszterelnök csü-

törtök este a következő rádiónyi-

latkozatot tette:
A magyar nemzeti kormány 

a magyar nép és a történelem 

előtti mély felelősségérzettől 

áthatva, a magyar nép millió-

inak osztatlan akaratát kife-

jezve, kinyilvánítja a Magyar 

Népköztársaság semlegességéi.

A magyar nép a független-

ség és az egyenjogúság alapján, 

az ENSZ alapokmánya szelle-

mének megfelelően igaz barát-

ságban kíván élni szomszédai-

val, a Szovjetunióval és a világ 

valamennyi népével. A nemzeti 

forradalom vívmányainak meg-

szilárdítását 

és további 

fe j lesztését 

óhajtja anél-
kül, hogy 

b á r m e l y i k 

hatalmi cso-
portosuláshoz 

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

A forradalmi harc, amelyet 

a magyar múlt  és a jelen hősei 

vívtak, végre győzelemre vit-

te a szabadság, a függetlenség 

ügyét. Ez a hősi küzdelem tette 

lehetővé, hogy népünk államkö-

zi kapcsolataiban törvényesíti 

alapvető nemzeti érdekét, a sem-

legességet. Felhívással fordulunk 

szomszédainkhoz, közeli és távo-

li országokhoz, hogy tartsák tisz-

teletben népünk megmásíthatat-

lan elhatározását. Most valóban 

igaz az a szó, hogy népünk olyan 

egységes ebben az elhatárolásá-

ban, mínt történelme során talán 

még soha. Magyarország dolgo-

zó milliói! Védjetek és erősítsétek 

forradalmi elszántsággal, önfel-

áldozó munkával, a rend megszi-

lárdításával hazánkat, a szabad, 

független, demokratikus és sem-

leges Magyarországot.

A Budapesti 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
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Kelenföld |  Őrmező  |  Gazdagrét  |  Albertfa lva  |  Kelenvölgy |  Lágymányos  |  Sasad-Sashegy  |  Gel lérthegy  |  Szent imreváros

 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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A tabella élén 
az újbudai 
hokicsapatok
Nagy meneteléssel bizonyított a hazai meccseit je-
lenleg a Tüskecsarnokban játszó FTC Telekom, vala-
mint a MAC HKB Újbuda. A Fradi 27 lejátszott 

m é r k ő z é s t 
k ö v e t ő -
en 58 

ponttal vezeti a jéghokibajnokságot, a MAC pedig 
28 meccs után 50 ponttal a második.

Az új évet a két csapat éppen egymás ellen kezd-
hette meg, és 6-4-re a Fradi bizonyult jobbnak. 
A MAC HKB Újbuda idei nyolc mérkőzéséből 
négyet tudott megnyerni, míg a Ferencváros hét 
meccset játszott 2021-ben, és egyszer sem ka-

pott ki.
Január 21-én mindkét újbudai kötődé-

sű gárda eredményes volt. A MAC 
HKB Újbuda a Gyergyói HK-t 

fogadta, és hosszabbításban 
5-4-re legyőzte a vendé-
geket. Az FTC Telekom 
a rendes játékidőben verte 
meg 5-3-ra az Opten Va-
sas HC-t.

A MAC január végén 
Erdélybe utazik, ahol el-
sőként a gyergyószent-

miklósiak várják, majd 
a Brassó és a Csíkszere-

da otthonában is helyt 
kell állnia. A Fradi 

előtt három ven-
d é g s z e r e p l é s 

áll: Győrben, 
D e b r e c e n -

ben és Újpesten 
kellene megőriznie 

veretlenségét.
Újbuda

Január 20-án László Imre polgármester Bakai-Nagy Zita alpolgár-
mesterrel közösen adta át az újbudai Családbarát Vállalkozás, illet-
ve Felelős Vállalkozás díjakat. A TATA Consultancy Services tavaly 
a családbarát címet nyerte el, idei pályázatukkal kiérdemelték a Fele-
lős Vállalkozás Újbuda elismerést is. A díjat Prabal Datta vezető tiszt-
ségviselő és Bencsik Edit marketingvezető vette át. A Szent Kristóf 
Szakrendelő lett 2021-ben a Családbarát Vállalkozás Újbuda cím bir-
tokosa. Lehoczky Péter Gábor igazgató képviselte a Fehérvári úti ren-
delőintézet munkatársait az önkormányzat tanácstermében rendezett 
díjátadó ünnepségen. Újbuda polgármestere megköszönte a kitüntetett 
vállalkozások eddigi munkáját, kérte, hogy folytassák a megkezdett 
utat, és családbarát szemléletükkel, esélyegyenlőséget teremtő maga-
tartásukkal szolgáljanak példaként más vállalkozásoknak. 

Családbarát és felelős  
vállalkozásokat díjaztak

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes január 20-án a Szent 
Kristóf Szakrendelő egészségügyi dolgozóinak adott át a járvány-
elleni védekezésben elengedhetetlen védőruhákat. A humán terü-
letekért felelős főpolgármester-helyettes elmondta: amíg az ország 
átoltottsága alacsony, nagyon fontos, hogy a járvány elleni védelem 
fokozott legyen.  

Védőruhák a Szent Kristófnak
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