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Hunyadi JánosÚj trükkök

írásunk a 11. oldalon

Bizonyos bűnözői csoportok, 
mint egy nagy család, úgy ösz-
szetartanak. És szeretnek visz-
szatérni a jó helyekre.

összeállításunk a 4. oldalon

A kerületünk keserűvizei egy-
kor világhírűek voltak. A Szent 
Imre Kórház termálvizére talán 
gyógyszálló épül.

 ŐRMEZŐ      KELENFÖLD  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  

ÚJBUDA
interjúnk a 6. oldalon

Szakrendelő
Végh Ágnes egy éve „irányítja” 
a kerületi egészségügyet.  
Megkérdeztük, sikerült-e 
gyógyírt találnia a gondokra.

XV. ÉVF. 19. SZÁM 

Évnyitó a BME-n

Őszeleji interjú  
a polgármesterrel 

November 4-re elkészül a külső Bartók 
Béla úton végzett komplex útfelújítás, 
bár a munkát nehezíti, hogy az autó-
sok nem veszik figyelembe a kizárólag 
célirányú forgalmat engedélyező és a 
parkolást tiltó táblákat.

A felújítás az előzetes tervek szerint ha-
lad – tudtuk meg az önkormányzat ille-
tékesétől, Varga Péter városüzemeltetési 
igazgatótól. A Vízművek Rt. már végzett 
a vízszolgáltatást érintő munkálatokkal, a 
kockakőburkolatot elbontották és elszál-
lították, valamint elkészültek az útpálya 
alsó szerkezeti rétegeinek építésével. Az 

ütemtervet tartják az 
alvállalkozók, a 

A sok eső ellenére tartják a határidőt a Bartók Béla úton

Félidejénél tart az útfelújítás
befejezésig még hátravan az út és a járdák 
teljes burkolása, a közvilágítás kialakítása, 
a kertészeti munkák kivitelezése és a vil-
lamosvágányok lefektetése. Az ütemezés 
szerint jelenleg – teljes útlezárás mellett – a 
Tétényi köz és a Bogyó utca közötti szaka-
szon útépítés folyik, valamint a BKV Rt. a 
napokban kezdte meg a vágányépítést. A 
kitakarás nélküli, sajtolásos technológiá-
val történő vezetékfektetés a Csóka utca és 
a Vasút utca közötti szakaszon még folyik. 
 A városüzemeltetési igazgató az 
Újbudának elmondta, egyetlen előre ki 
nem számítható esemény hátráltatta 
eddig a munkát: a múlt hónap gyakori 
és bőséges esőzéseinek következtében 
a munkagödröket elárasztotta a víz. Ez 
okozott némi csúszást, 

de a végső, november 4-i átadási határidőt 
előreláthatóan nem befolyásolja. 
 A kivitelezőknek az egyik legnagyobb 
nehézséget az okozza, hogy a tiltások el-
lenére jelentős az átmenő forgalom az 
útszakaszon, valamint sokan figyelmen 
kívül hagyják a parkolási tilalmat. A tel-
jes útlezárás mellett csak a célforgalom 
megengedett a Bartók Béla út e szakaszán 
– a mellékutcák megközelíthetőek gépjár-
művel –, és a parkolás kizárólag a mellék-
utcákban engedélyezett. A tiltás ellenére 
is az építési területen parkolókat ezután 
megbüntetik FKF Rt. munkatársai. 
 Az önkormányzat és a kivitelező 
cégek vezetői továbbra is a lakosság tü-
relmét és megértését kérik: reményeik 
szerint az útfelújításból hátralévő keve-
sebb, mint két hónapban a munkák egy-
re kisebb mértékben akadályozzák majd  
közlekedésünket. 
 A szerkesztőségünkbe érkező lakos-
sági panaszok azt jelzik, hogy az ott élők 
elsősorban az időbeni, pontos tájékozta-
tást várják el. Csóka utcai olvasónk szom-
baton, a munkák megkezdése után találta 

a felvilágosító cédulát az ablaktörlő-
jén. A zsákutcából nem volt 
kiút, pedig a férje vidékre 
indult dolgozni. Különben 
megértik, hogy ez a munka 

kényelmetlenséggel 
jár együtt, de 

megéri.
Sz. A.Az elárasztott munkagödrökből a munka folytatásához ki kellett emelni az esővizet

A Budapesti Műszaki Egyetem 224. 
tanévnyitója impozáns volt. Ebben a 
Duna-parti épületben századszor hozta 
szeptember 5-én a díszes egyetemi 
jogart egy arra érdemes diák. Mögötte 
vonultak be a rektorral és a díszvendé-
gekkel az élen a karok dékánjai.

Nehéz lett a fiatalok tarsolya: hallhatták, 
hogy előző nap a kétpárevezősük világbaj-
nok lett, 18 olimpiai első hely van az itteni 

vitrinekben, oldalt pedig olyan építészek, 
professzorok szobrai vigyázzák a rendet, 
akikkel a tudománytörténet arany lapjain 
lehet találkozni, s talán még nincs is köz-
tük a három Nobel-díjas. Alighanem ezt a 
feszélyezettséget érezte meg Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök, amikor köszöntőjé-
ben azt hangsúlyozta, hogy keressék meg 
azt az egy-két dolgot tanulmányaik alatt, 
amiben a legjobbak, ám a versengés mel-
lett sajátítsák el az együttműködés kész-

ségét is. Mert az a legfontosabb. Azoknak, 
akik lámpalázukban ezt az emelkedett 
gondolatot nem értették meg, kifejtette, 
hogy nem veszítette el a reformkor óta 
sem Szemere Bertalan mondása igazság-
tartalmát – a fej és a szorgalom a nemzeti 
boldogulás alapja.  „Ne elégedjenek meg 
azzal, amit az oktatók átadnak, merjenek 
kérdezni” – mondta végezetül Gyurcsány 
Ferenc. Molnár Károly rektor kifejtette, 
hogy a most induló évfolyam már kétcik-

lusú képzésen vesz részt, amelynek első 
részét angolszász mintára az eddiginél 
szerényebb diplomával ismerik el, majd a 
továbblépni szándékozók jelentkezhetnek 
a mesterképzésre, amely viszont az egész 
világon elismert erős diplomát ad, előké-
szítve a hallgatókat a doktorátusra is.
 Az ünnepség végén a karok egy-egy 
képviselője körbeállta a jogart, kezét rá-
helyezve mondta el az egyetemi esküt 
Cseh László úszó világbajnok előmondása 

után.  Az emelkedett pillanatok négyezer 
sóhaja halk mormolássá erősödött az ün-
nepség végére. Kicsit megemelkedtek a 
vállak, összébb zárultak a sorok, elfogyott 
a levegő. Csak a legelső sorban, szemben a 
díszvendégekkel kornyadozott egy strand-
papucsos lány hosszú fehér szoknyában és 
fekete felsőben: mintha lassan érteni kezd-
te volna, hogy ezekben a pillanatokban kí-
nos a mindenáron való elkülönülés.

h. l.

Guberálni nem szégyen

Leszáll az est, szorgos kezek hordják ki a pincékből, tárolókból az évek alatt felgyülemlett limlomot. 
Az utcán megkezdődik a bontás, válogatás, külön kerül a fém, a papír, a bútor és a könyv. Mindennek 
lesz új gazdája, hamarosan megjelenik a menetrendszerinti teherautó, hihetetlen magasságúra tor-
nyozva, de a hűtő még valószínűleg felfér. És az üzlet megköttetik. A cuccra vigyázni kell, minél több, 
annál nehezebb, elkél a család segítsége. Fényképezni, nyúlkálni tilos, de minden eladó. A sürgés az 
utcán hajnalig sem csitul, felváltva virrasztanak, míg végre eljön a reggel – és vele a csúcsforgalom.

Nem minden szemét, ami annak látszik

Molnár Gyula véleménye szerint kitar-
tás, siker, kudarc és újabb tervek egy-
aránt jellemzik az elmúlt időszakot. A 
kérdéseink többsége 
természetesen a 
jelenre és a jövő-
re vonatkozott.
Interjúnk az 5. 
oldalon olvas-
ható

Ke
rt

és
z 

D
án

ie
l

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a



  

  

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
MOLNÁR GYULA (MSZP), a 16. számú 
egyéni országgyűlési választókörzet 
képviselője szeptember 15-én, csütör-
tökön 17 órakor tartja fogadóóráját az 
MSZP székházban (Bikszádi u. 43.).
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) a 17. számú 
egyéni országgyűlési választókörzet 
képviselője szeptember 22-én, csütör-
tökön tartja fogadóóráját a Kaptárkő 
u. 8. alatti helyiségben.
SZABÓ VILMOS (MSZP) szeptember 29-
én, csütörtökön 17 órakor tartja foga-
dóóráját, a Bartók B. út 19. alatti he-
lyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyűlé-
si képviselő első őszi fogadóórája szep-
tember 14-én, szerdán 18 órakor lesz az 
MDF XI. kerületi székházában (Bartók 
B. út 61. bejárat a Fadrusz u. felől). 
WIESZT JÁNOS (MSZP) szeptember 29-
én, csütörtökön 17 órakor tartja foga-
dóóráját a Bartók Béla út 19. sz. alatti 
helyiségben.
FISCHER GÁBOR (MSZP) a hónap utolsó 
csütörtökén 17 órakor tartja fogadó-
óráját, a Bartók Béla út 19. sz. alatti 
helyiségben.

SZDSZ KÁVÉHÁZI ESTÉK
Szeptember 23-án, pénteken 18 
órakor a Tranzit Art Caféban (XI., 
Bukarest u. Ulászló u. sarok) az 
SZDSZ Kávéházi Esték sorozat II. 
részében Gazdasági kérdések cím-
mel Kóka János miniszter és Kuncze 
Gábor pártelnök beszélget.

A FIDESZ IRODA NYITVA TARTÁSA ÉS 
JOGI TANÁCSADÁS
A Fidesz XI. kerületi megújult irodá-
jának (Budafoki út 9-11.) nyitvatartá-
si ideje: hétfő–csütörtök 10–18, pén-
tek 11–17 óra. Telefonszám: 209-3439. 
Dr. Oláh András Sándor ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadása október 
4-től minden kedden 14-16-ig tart. 
Ingyenes étkezési tanácsadás 0-99 
éves korig szakképzett dietetikustól 
minden hétfőn 14 és 16 óra között. 
Gyere Nagyi Klub minden hónap el-
ső szerdáján 10-12 óra között.

MUNKAÜGYI TANÁCSADÁS
A Fidesz XI. kerületi szervezete ingye-
nes, munkaüggyel, tb-vel, táppénzzel, 
személyi jövedelemadóval, nyugdíj-
jal, gyessel kapcsolatos tanácsadással 
várja az érdeklődőket október 5-től 
minden hónap első és utolsó szerdá-
ján 15-17 óráig a kerületi irodában 
(Budafoki út 9-11.)

MDF PROGRAMOK
Szeptember 14-én, szerdán 18 óra-
kor az FMH-ban (Fehérvári út 47.) 
az Andor utcai rendezési tervről tart 
közös fórumot az MDF és az Európai 
Jövő Egyesület.
Szeptember 20-án, kedden 18 órakor a 
párt  kerületi székházában (Bartók B. út 
61.) Franka Tibor Gyur(t)csány c. köny-
vét bemutatja a szerző és Kondor Katalin.
Szeptember 24-én, szombaton 12.15-
kor Dr. Csapody Miklós parlamenti 
látogatásra invitálja az érdeklődőket 
Találkozó az ‘56-os Örökmécsesnél, 5 
perccel korábban. Dr. Tóth László ügy-
véd minden hónap első és harmadik 
hétfőjén 16-18 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig

Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.bp11.hu

Augusztus 31-én délután a Gazdagréti 
Közösségi Házban az MSZP XI. kerületi 
szervezete lakossági fórumot rende-
zett a panellakások felújítását segítő 
kormányzati hitelprogramról. 

Az előadók ismertették a Panel Plusz hitel-
konstrukcióval kapcsolatos tudnivalókat, 
lehetőségeket. A közös képviselőket főként 
a pályázat beadásának részletei érdekel-
ték, emellett a lakók érdektelenségére és 
az elindulás nehézségeire panaszkodtak. 
A legtöbben azt tették szóvá, hogy ha va-
lóban komplex felújítást akarnak elvégezni 
az iparosított technológiával épített lakó-
házakon, akkor szinte mindent ki kellene 
cserélni; mások a pályázati feltételek egy-
séges rendszerét igényelték. Molnár Gyula 
polgármester elmondta, az önkormányzat 
részéről megteremtették a program anyagi 
hátterét, és a hivatal segítséget nyújt a pá-

Panelfórum Gazdagréten
Lista készül a megbízható kivitelező cégekről

A Budapesti Egyesített Bérlet beveze-
tése alkalmából Kóka János gazdasági 
és közlekedési miniszter, valamint 
Demszky Gábor főpolgármester tar-
tott sajtótájékoztatót augusztus 31-én 
délután az Etele téren.

Kóka János elmondta, az új bérletfajtával 
a városi tömegközlekedés fejlesztését, és a 
fővárosba áramló autóáradat csökkentését 
tűzték ki célul. Bevezetése szemléletváltást 
jelez, mert nem a vállalatok szempontjait, 
hanem az utasok igényeit vették figyelem-
be. A Budapesti Közlekedési Szövetség 
(BKSZ) működéséhez a kormány félmilli-
árd forintos támogatást biztosít. 
 Demszky Gábor főpolgármester szólt 
az egyesített bérlet előnyeiről, majd kitért 
a városvezetés Budapest közlekedésére vo-
natkozó elképzeléseire. Ígéretet tett az út-
hálózat felújításának folytatására, továbbá 
arra, hogy 2006 januárjától elindul a 4-es 
metró építése. További célkent jelölte meg 
a tömegközlekedési vállalatok menetrend-
jeinek összehangolását, a város forgalmát 
csökkentő parkolók építését, és az elektro-
mos jegyek és bérletek bevezetését.
 A tájékoztatón elhangzott, az egye-
sített bérlettel olcsóbbá válik a főváros és 
az agglomeráció közti tömegközlekedés, 
az utasok akár több ezer forintot is meg-
takaríthatnak. A bérlet használatáról és az 

Új budapesti bérletfajta
Az utasok igényeit vették figyelembe 

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK
A Független Kisgazda Párt kerületi 
székháza (XI., Zsombolyai út 16.) min-
den második szerdán 18 órától tartja 
összejöveteleit. Érdeklődni lehet szemé-
lyesen és a 203-1168-as számon.

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI., 
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 
10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter me-
tafizikai pszichoterapeuta ingyenes lelki 
segély tanácsokat ad. Jelentkezés a 06/3-
0/384-4873-as telefonon.

JOBBIK-KAPCSOLAT
Ingyenes pénzügyi tanácsadást tar-
tanak a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom kerületi irodájában 
(XI., Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488). A párt elektronikus hírleve-
lére a www.jobbik.hu honlapcímen  
lehet feliratkozni.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szervezete 
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., 
Bartók Béla u. 79.).

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET
A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út 
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.

NYÍLT NAPOK A SZENT IMRÉBEN
Szeptember 17–18-án nyílt napot 
tartanak a Nemzeti Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából a Szent Imre-
plébániatemplomban (XI., Villányi út 
25.) azok számára, akik nem tudnak 
részt venni a kongresszus eseményein. 
A rendezvényen idegenvezetés, kiállítás, 
előadások, vetítések, hangversenyek.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
Szeptember 25-én, vasárnap 20 órakor 
hangversenyt rendeznek a Ciszterci 
Szent Imre-templomban (Villányi 
út 25.) a csángó magyar iskola javára 
Mádl Dalma asszony védnökségével. 
Elhangzik Rossini Kis ünnepi miséje 
a Budapesti Monteverdi Kórus elő-
adásában, vezényel: Kollár Éva.

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK
A Carmine Celebrat Kórus énekese-
ket hív szoprán, alt, tenor és basszus 
szólamaiba. Alapfokú kottaolvasási 
ismeret szükséges. A próbákat hétfőn 
és csütörtökön 18–20.30 óra között 
tartják a Szent Gellért-templomban 
(Bartók B. út 145.).

ONKOLÓGIAI KÖZPONTOK 
A Fővárosi Közgyűlés a daganatos be-
tegek ellátására öt budapesti kórházat 
jelölt ki onkológiai centrum működ-
tetése céljából. Onkológiai központ 
lett Észak-Budán (I., II., III. és XII. ke-
rület) a Szent Margit Kórház együtt-
működve a Szent János Kórházzal, 
Dél-Budán (XI. és XXII. kerület) a 
Szent Imre Kórház.

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázi-
umban működő esti tagozatú gimnázium 
felvételt hirdet a 2005/2006-os tanévre. 
A jelentkezéshez hozza magával személyi igazolvá-
nyát és korábbi iskolai bizonyítványait. A diákiga-
zolvány tanuló bérletre, utazási kedvezményre nem 
jogosít. Az esti tagozaton hetente 15 óra az oktatási 
idő. A foglakozások 15 és 20 óra között, heti két alka-
lommal lesznek. Figyelem! Az idegen nyelvi érettségi 
még nem kötelező!

A beiratkozás ideje: 2005. szeptember 12., 13., 14., 
15. minden alkalommal 15-19 óráig. Pótbeiratko-
zás: 2005. szeptember 19., 20., 21., 22.
Az iskola címe, és a beiratkozás helye: 1088 Bu-
dapest, Trefort u. 8. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06/30/412-9444

Érettségizzen  
velünk!

Utcáinkon sok olyan autóval találkoz-
hatunk, amelynek ugyan van rend-
száma, de hosszú ideje, akár évek óta 
nem mozdult a helyéről. Tönkrement, 
és nem éri meg javíttatni, tehát keresni 
kell egy csendes utcát, ahol sorsára 
lehet hagyni. Van, aki raktárnak hasz-
nálja, ha már a pince tele van...

Téved a tulajdonos, ha azt gondolja, rend-
szám van, parkolhat az idők végezetéig. 
Közterületen csak érvényes műszaki vizs-
gával és rendszámmal rendelkező gép-
jármű tárolható. És akkor nem beszéltük 
még a roncsokról. Hogy hány ilyen jármű 
van a kerületben, azt pontosan nem tud-
ni, de akár több száz is lehet. Csak Gaz-
dagréten, a Kérő utcában tizennyolcat 
számolhatunk meg, foglalják az amúgy is 
kevés parkolóhelyet, a lakók bosszúságára. 

lyázóknak, majd arra buzdította a közös 
képviselőket, hogy minél többen vegyenek 
részt a programban. A közeljövőben az 
önkormányzat kibocsát egy listát a „meg-
bízható”, vagyis a kerület vezetése által 
ajánlott kivitelező cégekről, ezzel segítve 
a felújítással járó hosszadalmas szervezési 
munkát. Az érdeklődők az önkormány-
zatnál Győrffy Józsefhez, illetve a beruhá-
zási osztály ügyintézőjéhez, Bolobás Teréz-
hez fordulhatnak kérdéseikkel. Az Orszá-
gos Lakás és Építésügyi Hivatal honlapján, 
www.oleh.hu, megtalálható a pályázati fel-
hívás, a kitöltési útmutató, és a szükséges 
beadványok listája.
 Az eseményen jelen volt Veresné 
Krajcár Izabella alpolgármester, dr. Józsa 
István országgyűlési és Messel Gáspár ön-
kormányzati képviselő, Csider László, az 
OLÉH és Szilveszter József az OTP részéről.

Sz. A.

elérhető költségcsökkentésről a szolgálta-
tók honlapján, a kijelölt pénztáraknál és 
a BKSZ honlapján (www.bksz.hu) tájéko-
zódhatunk. Az itt elérhető díjkalkulátor 
segítségével bárki kiszámíthatja, hogy mi-
lyen előnyökkel jár az új bérlet. 
 A BKSZ egyesített bérletét a három 
együttműködő szolgáltató, a BKV Rt., a 

MÁV Rt., és a Volánbusz Rt.) járatain ve-
hetjük igénybe. Ára ugyan 10%-al drágább, 
mint az eddig ismert BKV bérleteké, vi-
szont a három közlekedési vállalat bárme-
lyik járatán elfogadják Budapest közigazga-
tási határán belül. A közigazgatási határon 
kívüli utazásra kiegészítő bérletjegyet vagy 
menetjegyet kell váltani. A Budapesti Egye-
sített Bérlet a BKV Rt. 78 jegypénztárában, 
a Volánbusz Rt. 15 pénztárában, illetve 
a MÁV Rt. 25 vasútállomásának kijelölt 
pénztáraiban vásárolható meg.

Farkas Annamária

Összehangolt menetrend és két egyesített bérlet. Lehet választani.

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények szak-
mai napját szeptember 9-én rendezték meg. 
Témája a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás hazai és nemzetközi helyzetéről 
végzett kutatás ismertetése és megvitatása 
volt. Az uniós finanszírozású kutatás ve-
zetője, dr. Korintus Mihályné tájékoztatott 
a vizsgálat menetéről és eredményeiről. A 
kutatásban Dánia, Anglia, Spanyolország, 
Svédország és Magyarország vett részt. 
Tanulmányozták, hogy a három év alatti 
gyermekekkel, a fogyatékkal élő felnőttek-
kel és az idősekkel foglalkozó személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásban milyen 
a dolgozók helyzete. A vizsgálat három 
fázisban zajlott: minden ország készített 
egy tanulmányt saját ellátási rendszerének 
helyzetéről, majd ezt interjús módszerrel 
készült anyagokkal egészítették ki, végül 
videóval rögzített csoportos beszélgetések 
feldolgozására került sor.

Bölcsődei 
szakmai nap

A roncsautók elszállítására eddig is volt 
lehetőség, az önkormányzat ezt meg is 
tette, de a rendszámmal rendelkező, ám 
láthatóan forgalomképtelen, lejárt mű-
szaki vizsgájú autók maradtak. Júniusban 
végre megszületett a 2005/34-es újbudai 
önkormányzati rendelet, mely ezt a kér-
dést egységben, rendszerben szabályozza, 
és gyors eljárást tesz lehetővé. Az új ren-
deletnek köszönhetően ezeket a roncsokat 
is el lehet tüntetni. Az autóroncs veszélyes 
hulladéknak minősül, a szállítással meg-
bízott cég nem csak elviszi, de a szabályos 
megsemmisítésről is gondoskodik.
 Az önkormányzat a rendszám alapján 
megkísérli felkutatni a jármű gazdáját. Ha 
ez sikerül, felszólítást kap a tulajdonos, két 
hete van a roncs eltávolítására. (Lehetőség 
van arra is, hogy a roncsautó tulajdonosa 
a szállító cégtől megrendelje az elszállítást 

és megsemmisítést.) Ha ezt elmulasztja, 
nemcsak a szállítást kell kifizetnie, hanem 
bírsággal is számolnia kell, ez összesen 
40-50 000 forintjába is belekerülhet. Saj-
nos nem mindig sikerül megtalálni a tu-
lajdonost, ebben az esetben az elszállítás 
költsége – autónként 8 500 Ft – az önkor-
mányzatot terheli. 
 Lapunk legutóbbi számában közzétett 
felhívásnak köszönhetően folyamatosan 
érkeznek Újbuda „zöld számára” lakossá-
gi bejelentések, de szorgalmas adatközlők 
a kerület utcáin járőröző közterület-fel-
ügyelők is. A takarítási akció két hete kez-
dődött, és addig tart, ameddig az összes 
roncsautó el nem tűnik a kerületben.

Kádé

Roncseltakarítás Újbudán
A határidő lejárta után bírságolnak és elszállítják

A kerületet meg kell tisztítani a roncsoktól: A felszólítások kihelyezése folyamatosan zajlik 

Hívja Újbuda
zöld számát!

06-80-UJBUDA  
(06-80-852-832)

A KÖZVETLEN KAPCSOLAT

Roncsautót,
parlagfüvet,
kátyút lát?
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Veszélyeshulladék-gyűjtés

Őszi veszélyeshulladék-gyűjtési akciót 
szervez Újbuda Önkormányzat a kerüle-
ti lomtalanításhoz kapcsolódóan, mivel 
ennek során a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Rt. nem szállítja el a veszélyes hul-
ladékokat. Így a használt akkumulátorok, 
a festékmaradványok, a vegyszerek, a 
kencék, a gyógyszerek és egyéb környe-
zetkárosító anyagok tovább szennyeznék 
a környezetet. Az akció során ezeket a 
hulladékokat díjmentesen veszik át a kö-
vetkező helyszíneken és időpontokban: 
Gazdagréten a Rétköz utca–Torbágy ut-
ca sarkán szeptember 10-én, szombaton 
8–12 óra között. Őrmezőn a Cirmos utcai 

Koszorúzást és megemlékezést tartott 
augusztus 26-án a Politikai Elítéltek 
Közössége és számos más szervezet 
a Petőfi híd budai hídfőjénél álló 
Mementó emlékműnél.

A borús, esős idő ellenére délelőtt tizenegy 
órára közel százfős tömeg gyűlt össze a 
Mementó emlékműnél, hogy fejet hajtson 
a kommunista terror áldozatainak emléke 
előtt. A résztvevők többsége átélte az 1945-
1956 közötti eseményeket, és családtagjait, 
barátait veszítette el azokban a vészterhes 
években. Az előzetes tervek szerint Mol-
nár Gyula, Újbuda polgármestere köszön-
tötte volna a megjelenteket, de előre nem 
látható kötelezettsége miatt vidékre kellett 
utaznia, ezért nem tudott részt venni a 
megemlékezésen. A rendezvényt meg-

szervező Politikai Elítéltek Közösségének 
vezetői ugyanakkor távollétében is meg-
köszönték neki azt, hogy rendben tartatja 
az emlékmű környékét.
 A Himnusz közös eléneklése után 
dr. Keresztes Lajos történész lépett a 
mikforon mögé. Figyelmeztetett: addig, 
amíg egy diktatúra túlélői közöttünk 
vannak, az adott korszak nem történelem, 
hanem velünk élő jelen. Ezek a mártírok 
készítették elő azt az 1956-os forradalmat, 
mely megadta a kegyelemdöfést a totális 
diktatúrának. A történész hibának ne-
vezte, hogy 1989 után nem történt meg a 
bűnösök megnevezése és a megbocsátás. 
Mi megpróbáltunk feledni, ez azonban 
– ma, tizenöt év távlatából már kimond-
ható – nem tette egyszerűbbé a dolgokat. 
Végül elnézést kért a jelenlévőktől, amiért 
gyakran megfeledkezünk róluk, és arról, 
amit a hazájukért tettek.
 Fehérváry István, a Politikai Elítéltek 
Közösségének elnöke azzal kezdte ünnepi 
beszédét, hogy a katonaeszmény tisztelete 
napjainkban elhalványult, viszont e nél-
kül egy nemzet sem tud élni. Az 1848-ban 
létrehozott Magyar Honvédség az első és 
a második világháborúban is helytállt, és 
az akkori katonák tudták, hogy a hazáért 
nemcsak élni kell, hanem néha meghalni 
is. Sajnos 1945 után elmaradt az iskolák-
ban a hazaszeretetre való nevelés. A Hon-
védség, melyre olyan büszkék voltunk, 
ma már nem az, ami régen volt. Azok, 
akiknek a neve fel van vésve a Mementó 
emlékműre, katonák voltak: a nemzeti el-
lenállás katonái. Életüket áldozták azért, 
hogy ebben az országban újra szabadság, 
egyenjogúság, magyar élet lehessen. Ez az 
emlékmű arra figyelmeztet minket, hogy 

ebben a politikailag megosztott helyzet-
ben sem szabad elfeledni, hogy bajtársa-
ink népünk jobb létéért áldozták életüket 
– fogalmazott. Hajtsuk meg fejünket azok 
előtt, akik bátran vállalták a halált, akik 
számára a magyar nép szabadsága fonto-
sabb volt, mint a saját életük – zárta szó-
noklatát Fehérváry István.
 Koszorúzott többek között Balázs 
Gyula alpolgármester, a XI. kerületi Ön-

Főhajtás a mártírok előtt
A magyar nép szabadsága fontosabb volt számukra, mint a saját életük

Az UNESCO ajánlás figyelembevé-
telével készült el a budai Duna-parti 
főgyűjtőcsatorna módosított építési 
koncepciója, ezt augusztus 30-án 
jelentették be a Városházán. 

A 2009-re megépülő csepeli szennyvíztisz-
títóhoz kapcsolódó beruházásnál az eredeti 
elképzelést – hogy főgyűjtőcsatorna építését 
összekötik a budai alsórakpart szélesítésével 
és átalakításával – nagyobb részben elvetet-
ték, így a rakpart Margit híd – Szabadság 
híd közötti, világörökségi védettség alá eső 
részén az építkezés a budai panorámát nem 
változtatja meg. (Az előzményekről ld. cik-
künket az Újbuda ez évi 17. számában.)
 A Zsigmond tér és a Petőfi híd közötti 
közel hat kilométer hosszú főgyűjtőcsatorna 
építése 2006-ban indulhat el. Az új nyom-
vonalterv szerint a csatorna felváltva halad 
hol az alsó, hol a felső rakpart alatt. A kivi-
telező a hagyományos burkolatfelbontásos 
módszer mellett a korszerű microtunelling 
technikát is alkalmazza majd. A 1200–2200 
milliméter átmérőjű csatorna lefektetése 
mellett az alsó rakparton helyenként part-
falépítést és korrekciót is végeznek, így meg-
előzhető lesz a Duna évenkénti kiáradása. 
Az új változat előreláthatóan 10 milliárd Ft-
tal olcsóbb lesz az eredetileg tervezettnél, a 

végső átadási határidő nem változik. A saj-
tótájékoztatón a Fővárosi Mérnöki Tervező 
Rt. Csatornázási- és Vízépítési Irodájának 
vezetője, Rása Gergely ismertette a javasolt 
nyomvonalat, kitérve az egyes szakaszok 
speciális műszaki igényeire. Elmondta, a 
vezeték a teljes hosszában gravitációs üze-
mű lesz, a szennyvízátlag háromszorosan 
higított mennyiségét fogadja és továbbítja a 
Budafoki úti főgyűjtőcsatornába. 
 Lakos Imre, a Fővárosi Önkormányzat 
városüzemeltetési bizottságának elnöke 
szerint a beruházásban érintett kerületek 
közül a legkevésbé a XI. kerület életét fogják 
befolyásolni a munkálatok, a lakók szem-
pontjából jelentős változást nem fog okozni 
a főgyűjtőcsatorna megépítése. Természete-
sen a beruházás, méretéből adódóan, érinti 
a közlekedést, okozhat átmeneti forgalom-
technikai változtatásokat. A Fővárosi Köz-
gyűlés szeptember első napján elfogadta a 
budai Duna-parti főgyűjtőcsatorna építési 
koncepciójának elvi változtatásait, így el-
kezdődhet az engedélyokirat módosításá-
hoz szükséges tervezőmunka, mely ez év 
végére befejeződik. Lakos Imre úgy látja, a 
közgyűlés jövő év elején foglalkozhat újra a 
következő évek egyik legnagyobb fővárosi 
beruházásának előkészítésével.

(sz. a.)

Olcsóbb és láthatatlan
Új nyomvonalterv a Budai Főgyűjtőcsatornának

A Magyar Demokrata Fórum szep-
tember elsején országos aláírásgyűj-
tésbe kezdett azért, hogy felhívja a 
kormányzat figyelmét az örökösödési 
illeték eltörlésének fontosságára. A 
Móricz Zsigmond körtéren Csapody 
Miklós, a párt kerületi országgyűlési 
képviselője is gyűjtötte az aláírásokat.

„Összefogás a haláladó ellen” címmel hir-
detett akciót az MDF szeptember 1-jén: a 
párt képviselői és aktivistái azzal a kéréssel 
fordultak az emberekhez, hogy aláírásuk-
kal támogassák az egyenes ági örökösö-
dési adó eltörlését célzó törvénymódosító 
javaslatot. Újbudán, a Móricz Zsigmond 
körtéren kora délután vette kezdetét az 
aláírásgyűjtési akció, amelyen részt vett 
Fodor Vince önkormányzati frakcióve-
zető is. Csapody Miklós lapunk kérdésé-
re elmondta, hogy véleménye szerint az 
örökösödési illeték az állam erkölcstelen 
eszköze a költségvetés bevételeinek nö-
velésére, mivel a gyászolókat sújtja. Akik 
elveszítették valamelyik hozzátartozóju-
kat, nem vagyonuk gyarapodásával fog-
lalkoznak egészen addig, amíg az állam 
be nem nyújtja a számlát – hangsúlyozta a 
képviselő. Az MDF az adó eltörlésével azt 
szeretné elérni, ne kényszerítsék az embe-
reket arra, hogy el kelljen adniuk elődeik 
élete munkáját kizárólag azért, mert az ál-
lam nagy terhet ró az egyszer már adózott 
ingatlanokra, melyekre lerótták az átírási 
illetéket is. 
 Csapody Miklós közölte: már az előző 
ciklusban felmerült az örökösödési illeték 
eltörlésének gondolata, és bízik benne, 
hogy ezúttal sikerrel fognak járni. Véle-
ménye szerint nem igaz, hogy az örökösö-
dési adó növeli a költségvetési bevételeket: 
ha a kiadási oldalon figyelembe vesszük 

az adónem adminisztratív költségeit és a 
gazdasági növekedésre gyakorolt negatív 
hatását, kiderül, hogy ez az adófajta in-
kább rontja a költségvetési mérleget. Rossz 
hatással van a gazdasági növekedésre, 
csökkenti a tőkefelhalmozást, és károsan 
befolyásolja a gazdálkodók hosszú távú 
döntéseit. A fejlett demokratikus államok 
egy része már rájött arra, hogy nagyobb 

társadalmi haszonnal jár az adórendszert 
abba az irányba elmozdítani, mely nem a 
munkabérből élőket, és az önmagukról 
és a következő generációkról gondosko-
dókat sújtja, hanem azokat, akik jövedel-
mük nagy hányadát fogyasztásra költik. 

Eltörölnék az örökösödési adót 
Kanadában, Svédországban és az USA-ban már nincs

Az Egyesült Államokban, Ausztráliában, 
Kanadában, Svédországban és Izraelben is 
eltörölték már ezt az adót. 
 Az MDF elnöksége kezdeményez-
ni fogja az adónem eltörlését. A kerületi 
MDF székházban, a Bartók Béla u. 61. 
szám alatt bárki támogathatja aláírásával 
az elképzelést. A kezdeményezésből tör-
vényjavaslat fog készülni, melyet a kép-

viselő reményei szerint az állampolgárok 
aláírásával nyomatékosítanak majd az 
Országgyűlésben. Ezt csak az nem támo-
gatja, aki szeretne örökösödési adót fizetni 
– mondta ironikusan Csapody Miklós.

D. Á. 

Fodor Vince önkormányzati és Csapody Miklós parlamenti képviselő is aláírta

kormányzat, Petrusz Tibor, a Politikai 
Elítéltek Közössége, Balás Piri László, a 
Történelmi Igazságtételi Bizottság, Varga 
László, a POFOSZ, Krasznay Béla, a Recski 
Szövetség, Simicskó István és Jankó István, a 
Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Csapody 
Miklós, a Magyar Demokrata Fórum, vala-
mint Fenyvessy Zoltán, a MIÉP nevében. 
 Sólyom László, a Magyar Köztársa-
ság elnöke is küldött koszorút, de kül-
földi útja miatt nem tudott jelen lenni 
a megemlékezésen. A koszorúzás után 
elénekelték a Szózatot, majd átmentek az 
Új köztemető 298-as parcellájához, és a 
síroknál egy-egy szál virág elhelyezésével 
emlékeztek az áldozatokra.

-dergán- 

autóparkolóban szeptember 14-én, szer-
dán délután 3–7 óra között. Kelenföldön 
a Vahot utcai autóparkolóban szeptember 
17-én, szombaton 8–12 óra között. 

Örkény István utca

A Fővárosi Közgyűlés azt a névtelen 
közterületet, amely a Rupphegyi utat a 
Barackmag utca érintésével az Ördögorom 
utcát köti össze Madárhegyen, Örkény 
István utcának keresztelte el. 

Programok a Rubinban 
Minden vasárnap 10-12 óra között 
Gyermekbarlang várja a kicsiket 

és szüleiket a Rubin Hotelben (XI., 
Dayka Gábor utca 3.). Szeptember 18. 
A MiaManó Színház előadása: Lúdas 
Matyi. Kézműves- és játszóház: kasíro-
zott hungarocellbábok készítése, játé-
kos, zenés ügyességi- és sportvetélke-
dők, éneklés, táncház. Szeptember 25. 
Kézműves- és zenés játszóház: geszte-
nyebábok, falevélképek készítése.

Az Ipartestület felhívása
A XI. kerületi Ipartestület 22 éves. A helyi 
kis- és középvállalkozások érdekképvise-
lete várja tagjai közé az újonnan induló és 
régebben működő vállalkozásokat. Cím: 
1119 Bp. Albert u. 15. Tel.: 205-9434. 

Újbuda Önkormányzata a kerületi 
iskolákban a reformétkeztetést kívánja 
bevezetni. Molnár Gyula polgármester 
kezdeményezi, hogy 2006. január else-
jétől az eddigi iskolai étrendet egész-
ségmegőrző, reformétrend váltsa fel. 

A reformélelmiszerek fogyasztásáról már 
az Oktatási Minisztérium is megfogal-
mazott ajánlásokat. Újbuda viszont nem 
várja meg a minisztériumi intézkedés 
megszületését, a képviselő-testületi dön-
tés után közbeszerzési eljárást ír ki az új 
iskolai étrendre. 
 Eszerint január elsejével az ebédek 
összeállításánál kiemelten figyelnek arra, 
hogy ne használjanak vörös húsokat, állati 
eredetű zsiradékot, és cukrászsüteménye-
ket. Kerülni fogják a só és a cukor túlzott 
arányú használatát, és az állati eredetű 
fehérjét növényi eredetűre cserélik. Az 
ételek elkészítésénél megőrzik a felhasz-
nált zöldségek tápanyag- és vitamintar-
talmát. A gyerekek sokkal több zöldséget, 
friss gyümölcsöt és egészséges tejterméket 
kapnak. A konyhákban csak teljes kiőrlésű 
lisztből készült pékárukat kínálnak majd. 
 Az iskolák vezetőihez egyre több kérés 
érkezett a szülőktől a reformétkeztetés be-
vezetése érdekében, azaz egyre nagyobb az 
igény arra, hogy a gyermekek az iskolában 
egészséges ételeket egyenek. Dr. Bács Már-
ton oktatásért felelős alpolgármester úgy 
véli, hogy a gyerekek egészégének megőr-
zésében nagy felelősség hárul az iskolákra 
és az önkormányzatra is, így elengedhe-
tetlenül fontos, hogy a diákok megfelelő 
minőségű, és egészséges ételt kapjanak  
a tanintézetekben.. 

Reformebéd 
az újbudai 
iskolákban

Újbuda Önkormányzata és a Fővárosi Munkaügyi 
Központ Bartók Béla úti kirendeltsége első alka-
lommal szervezi meg Újbuda állásbörzéjét októ-
ber 13-án, csütörtökön 9–14 óra között a Polgár-
mesteri Hivatal épületében ( Bocskai út 39–41.).
Az állásbörzével lehetőséget kívánnak nyújtani a 
munkáltatóknak és az álláskeresőknek a közvet-
len találkozásra, információszerzésre egymásról 
és a foglalkoztatással kapcsolatos aktuális kérdé-
sekről. További információ: Polgármesteri Kabi-
net, Nagyné Veress Mariann. 
Tel.: 372-4636, e-mail: nagyne@bp11.hu.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Állásbörze 

A csatorna nyomvonala a Zsigmond tér és Üstökös utca között az alsó rakparton húzódik – itt 
az árvízveszély miatt a rakpart szintjét megemelik, az Üstökös utca és Bem tér között a főgyűj-
tő a Liptay utca vonalában húzódik, keresztezve a Margit híd budai hídfőjét, majd csatlakozik 
a Bem tér és Batthyány téri szivattyútelep között a korábbi években kiépült főgyűjtőhöz; a Bat-
thyány tér és a Halász utcai lehajtó rámpa között a Bem rakparton a 19-es villamos pályája 
alatt halad az Erzsébet hídig; a híd és Goldmann tér között a nyomvonal az alsó rakparton 
vezet, egyfelől a 4-es metró Gellért téri állomás építése, másfelől a Rudas-, Rácz- és Gellért für-
dők termálforrásainak védőövezete miatt; a budai rakpartot elhagyva, a Műegyetem rakpart 
és Bogdánffy utca között a nyomvonal párhuzamos az Irinyi József utcával, attól északi irány-
ban, az Egry J. utca alatt húzódik; az Irinyi J. utca és Hamzsabégi út között a csatorna követi 
a Bogdánffy utca vonalát, majd a meglévő Budafoki úti főgyűjtőbe vezetik, onnan a megépülő 
Csepeli Központi Szennyvíztisztítóba.
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A márka legnagyobb népszerűségének az 
ideje egybeesett a világszerte tapasztalható 
gyógyvízkultusz fénykorával, ami a XIX. 
század legvégén, XX. század elején volt. 
A két világháború között – ekkor a telep 
vezetését Saxlehner fiai vették át – vala-
melyest visszaesett a gyógyvizek iránti 
érdeklődés, ennek megfelelően a Hunya-
di víz forgalma is csökkent, a külföldi el-
adás is visszaszorult. Az 1930-as években 
még így is 600 munkást foglalkoztatott az 
üzem, és évi 5–6 millió palackot forgal-
maztak. 1945-re a háború előtt működött 
179 kútból alig húsz maradt sértetlen. A 
háború után a vállalat állami tulajdonban 
működött tovább.
 Ugyancsak világszerte ismertté vált 
az Őrmezőn 1876-ban fellelt Ferenc Jó-
zsef keserűvíz. Ezt a Hirschler Mór által 
alapított telepen palackozták, a márkane-
vet 1877-ben jegyezték be. Hirschler azon 
vállalkozók egyike volt, akik a Hunyadi 
János gyógyvíz sikerét látva kezdték meg 
vállalkozásukat. És bár a konkurencia 
csökkentése érdekében a Saxlehner-cég 
1893-ban felvásárolta a környék kútjainak 
nagy részét, és a belőlük nyert keserűvizek 
palackozását beszüntette, a Ferenc József 
keserűvíz fennmaradt, és egyre népsze-
rűbbé vált. Háború alatti és utáni történe-
te megegyezik a Hunyadi János vízével.
 Ugyancsak őrmezői kutakból eredt 
az 1895-ben védjegyeztetett Apenta kese-
rűvíz, melyet kezdetektől a márkanevet 
viselő részvénytársaság palackozott. Az 
államosítás után a 80-as évek közepéig 
volt forgalomban ez a keserűvíz, ekkor 
a palackozó vállalat a keserűvíztelepen 
hévízkutat fúratott, és az ezer méter mé-
lyen fellelt, makroelemekben és a nyom-
elemekben igen gazdag természetes ás-
ványvízre kezdte használni a jól ismert 
márkanevet, miközben a keserűvíz elő-
állításával leálltak. Az Apenta Ásványvíz 
és Üdítőital Kft. 1992 óta egy német cég 
tulajdonában van. 
 Az újbudai gyógyvizekről szólva nem 
feledkezhetünk meg a Gellért-hegyi forrá-
sokról, amelyek azonban nem talajvízből 
keletkező keserűvizek, hanem rétegvízből 
származó hévizek. A budai oldalon három 
jelentősebb hévizes forráscsoport ismert 
évszázadok óta. Ezek, északról haladva, a 
Római-fürdő–Csillaghegy környéki, a Jó-
zsef-hegyi – mely a Császár- és a Lukács 
fürdőt táplálja – és a Gellért-hegyi, mely-
re három fürdő épült, a Gellért, és Rudas 
és a korábban Imre fürdőnek is nevezett 
Rác. A Gellért-hegyi területen összesen 31 
jelentősebb, névvel nevezett, meleg (átlag-
ban 45 Celsius fokos) és 2 langyos – rész-
ben természetes, részben mesterséges, fúrt 
– forrás fakad a számtalan kisebb hozamú 
és úgynevezett szökevényforrások mellett, 
melyek vizének hőmérséklete egész évben 
állandó. Ugyancsak jellemzője ezeknek a 
forrásoknak a szokatlanul nagy vízbőség, 
amely a Duna vízállása szerint változik, 
ami azonban nem azt jelenti, hogy a két 
víz keveredik egymással. 
 A Gellért-hegyi források jelentős oldott 
ásványi anyag tartalmuk miatt gyógy-
vizeknek számítanak, melyek kiválóan 
használhatók fürdőgyógykezelésre, a Ru-
das fürdő Juventus- és Attila-forrásának 
vize értékes sótartalma és nyomelem-ösz-
szetétele miatt ivásra is alkalmas. Bár nem 
közvetlenül újbudai „érdekeltségű”, mégis 
említsük meg a Rudas fürdő mellett palac-
kozott Gellérthegyi Kristályvíznek neve-
zett fluoridos, magnéziumos ásványvizet, 
melynek a neve 1999-ig Harmatvíz volt. 

n. n.
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A XI. kerület keserűvizei egykor világ-
hírűek voltak. A Hunyadi János és a 
Ferenc József vizet mind az öt földré-
szen forgalmazták, és gyógyhatásuk-
ról mindenhol felsőfokon nyilatkoztak. 
Mára a hírnevük talán kissé megkopott, 
ám gyógyerejük változatlan maradt. A 
Gellért fürdő hírneve azonban töretlen, 
a gyógyulni vágyók messzi földről is 
felkeresik.

A gyógyvizeken belül külön csoportot 
képviselnek a keserűvizek, melyek Dél-
Budát világszerte ismertté tették. Létre-
jöttük feltétele az oldható ásványi anyag 
megléte a geológiai képződményekben, 
valamint a megfelelő domborzati és talaj-
áramlási viszonyok. Tudományos megha-
tározás szerint: „A keserűvíz magnézium, 
illetve nátrium tartalmú szulfátos talajvíz, 
amit a csapadék táplál, és ami a tengeri 
eredetű anyagokban finoman eloszlott 
pirit bomlása következtében szüntelenül 
keletkezik.” Ez a „nemes” talajvíz tehát a 
csapadékvízből jön létre, ami persze azt 
is jelenti, hogy bő csapadék esetében lé-
nyegesen több keserűvíz képződik, mint 

aszályos időszakban. Jóllehet a jobb hang-
zás miatt a kezdetektől úgy reklámozták 
a keserűvizeket, hogy forrásokból szár-
maznak, valójában (ritka kivételtől elte-
kintve) ásott kutakból nyerik, amelyek 
8-12 m mélyek, 2-3 m átmérőjűek, és napi 
átlagban 1000-1200 liter vizet termelnek, 
amit kiszivattyúznak. Egy-egy kút ki-
termelése 2-3 napig tart, utána 4-5 napig 
pihentetik, hogy „felfrissüljön”, vagyis 
a víz szulfáttartalma regenerálódjon. A 
kutak „gondos bánást” igényelnek, min-
den beavatkozás a környezetben – például 
talajszennyezés, nagyobb arányú beépítés 
– veszélyezteti a hozamot, ami normális 
esetben minőségileg és mennyiségileg  
viszonylag egyenletes.  
 Az újbudai keserűvizek gyógyító hatá-
sa nagyon korán ismertté vált. Elsősorban 

hashajtó tulajdonságukat kell megemlí-
teni, ami magas glaubersó-tartalmukra 
– kristályos kénsavas nátrium – vezethető 
vissza. Emellett kiválóak az emésztőszer-
vek hurutos és gyulladásos betegségeire, 
jótékonyan hatnak az epeelválasztásra, va-
lamint a szénhidrát anyagcserére, továbbá 
egészségeseknél, de cukorbetegeknél is 
csökkentik a vércukor értékek. Javallottak 
szív- és érrendszeri megbetegedéseknél. 
Kevéssé ismert, hogy cukorvisszatartó 
hatásuk miatt a fogyókúrát is ki lehet egé-
szíteni velük. E sokféle jótétemény miatt 
a Hunyadi János vizet a kezdetektől a kö-
vetkező szöveggel reklámozták: „Minden 
háztartásban kéznél tartandó.”  
 A rendkívül kedvező környezeti fel-
tételeknek köszönhető, hogy a dél-budai 
térség ilyen gazdag keserűvizekben. Ezt 
a XIX. század közepén ismerték föl – bár 
feljegyzések korábbról is megemlékeznek 
„kellemetlen ízű” vizek felbukkanásáról 
a térségben –, és gyógyhatásuk is hamar 
nyilvánvalóvá vált. Bár ízük jellegzetesen 
kesernyés, szagtalanok, és mellékízük 
sem volt. A keserűvíz-lelőhelyek három 
területre, Lágymányosra, Örsödre és 
Őrmezőre koncentrálódtak. A dél-budai 
keserűvizekhez tartoztak még a budaör-
si Herkules telep kútjai. (Ezeken kívül a 
budai oldalon csak a Császár-fürdő kór-
háza mögötti lejtőn és az Ürömi úton van 
egy-egy igen csekély vízhozamú keserű-
víz-forrás.) A térség kedvező geológiai 
viszonyait jellemzi, hogy a lágymányosi 
téglagyár egykori agyagfejtőjében, a mai 
Feneketlen-tóban is – mely eredetileg a 
mainál jóval nagyobb kiterjedésű volt 
– szulfátos ásványvíz gyűlt össze. 
 A legrégebbi dél-budai keserűvízfor-
rást a mai Szent Imre Kórház területén 
fedezték föl véletlenül, kútásás közben 
1853-ban. Nem sokkal később még három 
forrást találtak a közelben. Az első „forrás” 
a Hildegard nevet kapta, és még abban az 
évben Schleisz György és Unger Ferenc 
budai patikusok fürdőt kezdtek építeni 
mellé, és néhány kisebb pavilont a kúrára 
járók elszállásolására. A vizet Budai Király 
Keserűvíz néven később palackozni kezd-
ték, de az, hogy ivócsarnokban is lehetett 
fogyasztani, illetve sósfürdő is épült rá, 
egyedülállóvá tette a dél-budai keserűvi-
zek között. 1877-ben 40 kád állt a betegek 
rendelkezésre – elsősorban nőgyógyásza-
ti bajokkal keresték föl a fürdőt –, de volt 
ivócsarnok is, és négy épület vendég- és 
orvosi szobákkal. A forrás nevét később 
Erzsébetre változtatták, a fürdő pedig az 
Erzsébet sósfürdő nevet kapta. 1881-ben 
Mattoni Henrik, a többi lágymányosi ke-
serűvízforrás tulajdonosa vásárolta meg, 
és Ybl Miklós tervei szerint új szárnyakkal 
bővítette a komplexumot, ami egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendett, messze 
földről is fölkeresték a gyógyulni vágyók. 
1945 után a fürdőkórház fejlesztése félbe-
szakadt, majd kétéves átmeneti működés 
után általános jellegű gyógyintézménnyé 
alakították át, és 1950-től Tétényi úti Kór-
ház néven működött.
 A dél-budai gyógyvizek közül a legis-
mertebb a Hunyadi János keserűvíz, me-
lyet Örsöd határában 1862-ben fedeztek fel 
kútásás során. A telek tulajdonosa, a bu-
daörsi Bayer József felajánlotta a területet 

Saxlehner András budai posztókereske-
dőnek, aki megvizsgáltatta a vizet. Miután 
nagy sókoncentrációjú, magnéziumot is 
tartalmazó nátriumszulfátot találtak ben-
ne, megvásárolta a területet. Saxlehner 
1877-ben védjegyeztette a márkát, majd 
további kutatásokat végzett a környéken, 
és felépített egy igen korszerű palackozó-

üzemet, melynek legtöbb berendezését 
maga tervezte, majd szabadalmaztatta. 
Előbb belföldön, majd a Monarchia egész 
területén forgalmazták a gyógyvizet, pár 
év múlva pedig mind az öt világrészre 
szállították. Népszerűsítésére a kor min-
den reklámlehetőségét felhasználták, pla-
kátokon, kisnyomtatványokon, újságok-

ban hirdették. Neves vegyészek, híres or-
vosok igazolták a termék jótékony hatását, 
szakvéleményeiket aztán prospektusok-
ban jelentették meg az összes világnyelven. 
Az elsőt tíz évben kétmillió palackot állí-
tottak elő, csak 1913-ban közel 10 milliót, 
aminek a nagy részét külföldön adták el. 
Az évek során mintegy 200 aknakutat ás-

tak ki csak ezen a területen a kiszáradtak 
pótlására. A Hunyadi János Keserűvíz és 
Gyógykeserűsó Vállalat termékei közé 
tartozott még a Hunyadi János keserűvíz-
kivonat – mely besűrített keserűvíz volt 
változatlan állapotban – és a Viktória für-
dősó, ezt a keserűvízből párolták le a tele-
pen, és zacskóban forgalmazták.

Azok a híres újbudai gyógyvizek 
Kiválóságukat az egész világon elismerték

A Gellért hullámfürdője nyújtotta élvezeteket a gyógyulni vágyóknak többnyire nélkülözniük kellett 

Ahogy arról már többször beszámol-
tunk, a kórház területén gyógyszálló 
épül. A kerület rendezési tervében is 
szereplő beruházásról kérdeztük dr. 
László Imre kórházigazgatót.

 Mi indokolja a gyógyszálló felépítését?
Mint ismeretes, a kórház története kap-
csolódik a gyógyvizekéhez. Az 1800-as 
évek közepén a felszín közelében sósvi-
zű gyógyforrást találtak itt, ami köré kis 
épületeket emeltek már akkor, és ebbe a 
fürdőkórházba jöttek kúrára a betegek. 
Ez a gyógyvíz a beépítések és a hidroge-
ológiai változások következtében eltűnt. 
Mára mindössze egy kis tér őrzi a nevét 
a kórház mögött. Ettől a felszíni víztől 
teljesen függetlenül mélyvízi gyógyfor-
rást is találtak, aminek a kiépített, 546 
m mély kútja a kórház területén van. 
1950-től a kórház területi ellátási kötele-
zettsége lett a gyógyvíz hasznosítása, így 
uszodát építetek a forrás köré. 1990-ben 
az uszoda tetőszerkezetét életveszélyessé 
nyilvánították és bezárták. Mai napig 
zárva van, és le van fojtva a kút. Tervünk 

az, hogy a víz hasznosítására gyógy-
szállót hozzunk létre. Ez az elképzelés 
egyébként a kerület rendezési tervében 

is szerepel A feltételek tehát adottak, és a  
mintegy 12 000 m2-es terület készen áll.

Hol tart a beruházás?

2002-ben kezdtem meg a lobbitevékeny-

séget a gyógyvíz a hasznosítása érdeké-
ben. Ennek részeként szaktanulmányok, 
valamint költségvetési és megvalósít-
hatósági tervek készültek. Ez az anyag 
megjárta a Fővárosi Önkormányzat 
egészségügyi bizottságát, majd – mivel 
a szálló a fővárosi gyógyturizmus fon-
tos részét képezhetné –, a turisztikai 
bizottság is foglalkozott vele. Pozitív 
állásfoglalásuk után az anyag vissza-
került az egészségügyi bizottsághoz. A 
kedvező elbírálásban szerepet játszott, 
hogy a Szent Imre Kórház Tulajdonosi 
Felügyelő Tanácsának tagja a XI. ke-
rületi polgármester és a Fővárosi Tu-
risztikai Bizottság vezetője is. Ezután 
az egészségügyi bizottság egy másik 
tervtanulmány elkészítését kérte. Most 
ennek az elkészítése van soron. Az anya-
got várhatóan október elején nyújtjuk 
be a bizottsághoz, tőlük feltehetően már 
a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése 
elé kerül a terv. Ez a testület tesz pontot 
az ügy végére. Őszintén remélem, hogy  
pozitív döntés születik. 

-d-

Hasznosítani szeretnék a forrást
Gyógyszálló épülhet a Tétényi úton, a Szent Imre Kórházban

A Szent Imre Kórház bezárt uszodáját mára már a repkény is benőtte

A gyógyforrás jelenlegi állapotában
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Legutóbb év elején kérdeztük meg a ke-
rület polgármesterét távlatos elképze-
léseiről. Molnár Gyula akkori szavaira 
sokan felkapták a fejüket: kit merész 
tervei, optimizmusa, kit a városunk 
melletti hitvallása – Újbuda számunkra 
mindennél fontosabb – fogott meg. Hat-
nyolc hónap nem nagy idő a meghirde-
tett nagyszabású tervekre való tekin-
tettel, de ahhoz elegendő, hogy rákér-
dezzünk, mi történt. A válaszok szerint 
kitartás, siker, kudarc és újabb tervek 
egyaránt jellemzik az elmúlt időszakot.

 Polgármester Úr, itteni év eleji interjújára az 
országos sajtó is hivatkozott. Dinamikus volt 
és sokat ígérő. Nem kellett azóta megbánnia 
az akkori szavait, kijelentéseit?

A 2005-ös év indító gondolatán nem kell 
változtatnunk. Akkor azt fejtegettem, 
hogy erre az esztendőre az ÚJBUDA – ÚJ 
LENDÜLET szlogen lesz érvényes. Mint 
tudjuk, azóta kerületünk neve hivatalo-
san is Újbuda lett, a lendületünk pedig 
töretlenül megmaradt. Ugyancsak nem 
kellett változtatnunk fő céljainkon, hogy 
az utak, közterületek, parkok, játszóterek 
rendbetétele, a közbiztonság javítása, az 
egészségügyi ellátás színvonalának emelé-
se, a hivatali ügyintézés hatékonyságának 
a fokozása a legfontosabb számunkra.
 Kiegyensúlyozott bő fél éven vagyunk 
túl. A statisztika felől közelítve, több száz 
előterjesztést vitatott meg a képviselő-tes-
tület, s ezeknek csak mintegy tíz százalé-
káról alakult ki vita – ami az előkészítők 
munkáját is dicséri –, de ezek a polémiák 
sem lépték át a jó ízlés határait. Szerencsé-
re nem a XI. kerület ügyeitől voltak han-
gosak a médiumok. Ha hírt adtak rólunk, 
akkor a kezdeményezéseinket ismerték el, 
amelyeket a parlagfű-akciótól a kátyúzá-
sig mások is átvettek. Mindezek alapján 
úgy gondoljuk, hogy most minőségileg 
más feladat következik: az itt élők min-
dennapjait, a látványos fejlődésünket kell 
bemutatnunk másoknak is. Itt, Újbudán 
ugyanis az építkezés és a fejlődés idejét él-
jük, erre kell koncentrálnunk, függetlenül 
attól, hogy országosan, illetve itt helyben 
milyen politikai kurzus van éppen. Ez az 
új szlogen átélhetőbb az újbudaiak szá-
mára, ha azt mondom, hogy otthonosab-
bá, lakályosabbá, szerethetőbbé tesszük 
városunkat. Olyan ez, mint a házépítés: a 
falakon, az ajtón, az ablakon, a burkoláso-
kon túl vagyunk, most a bútorok, a fest-
mények, a virágváza helyét keressük.

 Menjünk kissé a részletekbe. Mikor lesz a he-
lyén a virágváza és a várakozást enyhítő újsá-
gok tartója a Fehérvári úti szakrendelőben?

Először is megköszönöm azoknak a bete-
geknek türelmét, akik ebben az időszak-
ban a szakrendelőt felkeresték, azt, ahogy 
a felújítást átélték, támogatták. Ez nagy be-
ruházás, amely során belül az egész épület 
megújul, átépül. Belül, mert – mivel ipari 
műemlék – az épület külsejéhez nem nyúl-
hatunk. Mint minden nagyberuházásnál, 
így itt is a végén, az utolsó két hónapban 
derülhetnek ki előre nem látott buktatók, 
de ha mindenben szerencsénk lesz, akkor 
is a fizikai tűrőképessége határait most éri 
el a szakrendelő. A legnehezebb időszak 
az lesz, amikor az alsó szinteket alakítják 
át, hiszen biztosítani kell a már elkészült 
részek megközelíthetőségét. A kérdés elől 
nem térek ki: ígéretünkhöz híven év vé-
géig elkészül, és jövő évtől teljes pompá-
jában és szépségében ragyog majd az in-
tézmény. Jövőre a feladatunk egyértelmű: 
a megújult környezethez kell igazítanunk 
a „lelki épületet” is: ez a dolgozók bér- és 
munkakörülményeinek rendezését, a 
műszerezettség korszerűsítését jelenti. A 
betegek szempontjából pedig például a 
bankokban már megszokott számítógé-
pes hívórendszeres ügyfélirányítást, ami 
felgyorsíthatja a betegellátást, csökkenthe-
ti, és átláthatóbbá teheti a várakozási időt,  
betartatja az érkezési sorrendet.

 Kevesebb hírt kap, és csak átadása után válik 
fontossá és érdekessé a Polgármesteri Hivatal 
átszervezése. Nem kelt ellenérzéseket, hogy 
megint a hivatalra költik a pénzt?

Ami most ebben az ügyben történik, arra 
a rendszerváltozás óta vártunk: váljon el a 
jegyző vezetésével a hivatal szakmai része 
és a választott önkormányzat, a politika a 
testülettel és a polgármesterrel. Valójában 
most nem is a Bocskai úti épületben van 
nagy munka, hanem a Zsombolyai úti-
ban. Amint ennek az átépítése elkészül, 
oda költözhet a polgármesteri vezetés, 
a testület, méltó körülmények közé ke-
rülhetnek a bizottságok, de ott lesznek a 
oktatási, a vagyongazdálkodási osztály 
irodái, és a főépítész is. A célunk az, hogy 
a városban eddig kihelyezett  ma még 
szétszórt részlegek ide, a Polgármesteri 
Hivatalba költözzenek be. A Bocskai úti 
épület teljes egészében az állampolgáro-
kat közvetlenül kiszolgáló hivatalé lesz. Itt 
legkésőbb a jövő év elején Budapest legna-

gyobb ügyfélszolgálatát alakítjuk ki, ahol 
egyablakos ügyintézést vezetünk be, hogy 
az okmányirodán megszokott ügyeket és 
az adóügyeket minél gyorsabban el tudják 
intézni a kerület lakói. 

 A fentiekkel kapcsolatos informatikai fejlesz-
tésről is többször tett említést Polgármester 
Úr. Ez milyen stádiumban van?

A két épület átalakításával párhuzamosan 
az elektronikus ügyintézésben szeretnénk 
nagyot előrelépni. Ebben segít a pályáza-
ton elnyert 250 millió forint. Lezárult a 
közbeszerzési pályázatunk, így most már 
belátható időn belül átalakul a hivatali 
iktatás, a dokumentumkezelés és meg-
újulhat a vagyonnyilvántartás rendszere. 
Ehhez kapcsolódóan megújul a kerületi 
honlap is. Ez ahhoz képest is minőségi 
változás lesz, hogy dolgozóink kétharma-
da már ma is internetes hozzáféréssel ren-
delkezik, ami segíti a munkájukat.

 Közelítsünk másként is az elmúlt hónapok 
történéseihez. Mit tekint sikeresnek?

Vannak egyértelmű sikereink, amelye-
ket politikai ellenfeleink is elismernek. 
Az előbbi két témából ilyen a szakrende-
lő átépítése, és a hivatal átszervezése is jó 
visszhangot kelt már menet közben is. A 
külső Bartók Béla út faltól falig átépítése 
november közepére befejeződik. Nem 
kell bizonygatnom az itt élőknek, mióta 
esedékes munka ez, hányszor keserítette 
meg az életünket akárcsak az áthajtás is. 
A környéken élőknek pedig ez még sú-
lyosabb probléma volt, a fejlődés gátja, az 
ingatlanok elértéktelenedése például min-
denkit érintett. Ez a folyamat most gyöke-
resen megváltozik, ismét jó lesz itt élni. A 
lágymányosi beruházás az egész fővárosra 
kihatással lesz: itt a gát és a rendezett öböl 
jövő tavaszra mindenki számára látható 
lesz, s folynak a tervezési, szabályozási, 
egyéb előkészítési munkálatok. Sikeres 
a zöld számunk, ami mindig aktuálisan 
foglalkozik a munkánkkal: kátyúzással, 
parlagfűírtással. Ez a két utóbbi is siker, 
nagyon jó visszhanggal. Azt is észrevették 
az újbudaiak, hogy a parkokkal is többet 
törődünk, jobban lehet bennük pihenni, 
kikapcsolódni.

 Közbevetőleg: a Lágymányosi-öböl tervezett 
magasházai a csendes nyárban politikai vitát 
kavartak.

Én óvom attól a politikát, hogy a szakmai 
vitákba beavatkozzon. A politika feladata 
a megrendelés, és a gyors döntés, a többit 
az építész szakmára kell bízni. Személy 

szerint az a véleményem, hogy az öböl 
városképi szempontból is rendkívüli le-
hetőséget rejt magában. Gondoljunk bele, 
hogy Budapestnek a szimbólumai inkább 
a XX. század elejéhez, sőt a XIX. század 
végéhez kötődnek. Itt az alkalom, hogy a 
XXI. század fővárosi jelképét megalkos-
sák az építészek, művészek. Számunkra 
különösen fontos, hogy ez egyben itt, ná-
lunk, Újbudán történhet meg. Aki járt a 
világban, láthatja, hogy másutt is igyekez-
nek a múlt örökségét és a korszerűséget 
ötvözni, egymás mellett megteremteni. 

Budapest belső városmagja akkora érték, 
látványa, épületeinek aránya olyan har-
monikus, hogy ott én is ellene lennék az 
ezt megbontó magas házaknak. Az Árpád 
hídon túl és esetünkben a Lágymányosi 
hídtól délre azonban látom esélyét merész, 
korszerű épületegyüttesek megszületésé-
nek. Az Infopark épületei jó példák a régi 
és az új közötti átvezetésre. Ennek lehetne 
az öböl a folytatása.

 Térjünk vissza a korábbi gondolatmenethez: 
ha a sikerre rákérdeztünk, illik megkérdezni, 
mit tart kudarcnak Polgármester Úr? 

A sikeres vállalkozásainknál épp csak 
említettem a kátyúzást, amikor is két na-
pon belül vállaltuk a bejelentett gödrök el-
tüntetését, függetlenül az út tulajdonjogá-
tól. Hasonló nagy és jó visszhangja volt a 
parlagfűkaszálásnak is. Ezeket mégis meg 
kell említenem a kudarcok között is. 

 Ez nem olyan kudarc, hogy ötösöm lett a lot-
tón, de kevesebbet fizet, mint a múlt héten?

Valóban nagy hozadéka volt ezeknek az 
akcióknak, de én nem magáért az akcióért 
kezdek bele valamibe. A felfogás, a szem-
léletváltozás lassú. Olykor azt tapasztalom, 
hogy fontosabb a statisztika, a feladat kipi-
pálása. Ha nem vigyázunk, elsikkadhat a 
lényeg. Ezért úgy döntöttünk, hogy a szá-
monkérés sokkal határozottabb legyen: 
nem elég ma már megnyerni egy pályá-
zatot, azt teljesíteni is kell. A városüzemel-
tetési osztályon számos változás volt, sze-
mélyi is, ma már sokkal hatékonyabban 

működik. De sajnos tudok mondani más 
példát is a fájdalmamra: ez a Bikás-domb 
átépítése, a műfüves pálya körüli bonyo-
dalom. Az alaptétel kezdettől az – itt az 
Újbudában is nyilatkoztam –, hogy nem 
eladni, rendbe tenni. Ezt egyszer, vélet-
lenül lehet félreérteni, bár nem könnyű. 
Ami azonban ebben az ügyben történt és 
történik, az jó példa arra, hogy a tisztes-
ségesen induló jó szándék hogyan kaphat 
politikai színezetet, dezinformációval ho-
gyan lehet ellenséges hangulatot kelteni. 
Az ott élők érdekeivel ellentétesen. A mű-

füves pálya megépül másutt, majd tessék 
megnézni, mi ellen volt a nagy tiltakozás. 
A pálya véglegesítette volna a Bikás-domb 
státuszát. Így most újabb küzdelmek kö-
vetkeznek, amibe a meginduló metróépí-
tés hatására más erők is beszállhatnak…

 Nagyon szem előtt van a Hadik Kávéház. A 
villamosról nézve a portál ragasztott céduláit, 
nem lesz novemberben avatás…

Amivel nem kalkuláltunk, az a tulajdon-
lás körüli hercehurca, ami fél év csúszást 
eredményezett a szakemberek szerint. A 
cél továbbra is megmaradt. Látom esélyét 
annak, hogy minimális közpénzzel való-
suljon meg ez a jelentős kulturális beruhá-
zás. Erre is igaz, hogy ha jól alapoztunk, 
akkor nem mindig új célokat, feladatokat 
kell feltétlenül magunk elé tűzni, hanem 
előbb az elhatározott célokat megvalósí-
tani. Ha az alapok megvannak, a finom-
hangolásra érdemes összpontosítani.

 Mondana erre egy-két szemléletes példát?

Újbudán 26 ezer nyugdíjas él. Az, hogy 
számunkra az ő támogatásuk fontos, hogy 
kiemelten kezeljük őket, eddig sem volt 
vitás. A finomhangolás ebben az esetben 
azt jelenti, hogy a támogatás, amit az ön-
kormányzat adni tud, precízen, pontosan 
a legrászorultabbakhoz jusson el. Azon 
gondolkodunk, hogyan lehet a lakhatási 
terhek csökkentéséhez hozzájárulni, mi-
ként segíthetünk életjáradékkal, nyugdí-
jasházi férőhelyekkel. Vagy az oktatásban 
az ingyenes könyvek, az iskolatej kapcsán 

azon töprengünk, hogyan lehet mindezt 
finanszírozni. Az is finomhangolás, hogy 
az iskolai étkeztetést a reformétkeztetés, 
az egészségesebb megoldások irányába te-
reljük. Nagy kérdés, hogyan segíthetünk 
a számítógépes ellátottságban, a gyerekek 
szabadidős tevékenységének hasznosabbá 
tételében, az általuk javasolt bicikliutak 
megteremtésében. Tehát például ennél a 
két csoportnál a mélyebb rétegekbe pró-
bálunk betekinteni, és úgy segíteni, ahogy 
az a leghatékonyabb és legigazságosabb.

 Az iskolarendszerről nyáron kisebb vita kez-
dődött: kevés vagy sok az iskola a kerületben?

Ma már bizonyos, hogy 2002-2003-ban 
nem hibáztunk az akkori elemzések kap-
csán hozott döntéseinkkel. A mostani vita 
arról szól, hogy összevontunk iskolákat, 
óvodákat, és van, ahol kevés a hely. A ke-
rületünk változatossága mutatkozik meg 
ebben is. Kelenföldön és Lágymányoson 
továbbra is azok a folyamatok érvénye-
sek, mint a döntés idején. Új probléma 
jelentkezett Gazdagréten és Albertfalván, 
ahol viszont nem csökken a gyereklét-
szám, hanem hál’istennek nő. Egészében 
elbírja az intézményhálózat a gyereklét-
számot, részleteiben azonban nem. Van, 
ahol kevés a gyerek, van, ahol sok. Ehhez 
a tényhez kell alkalmazkodnunk, s ez nem 
cáfolja, hanem bizonyítja korábbi testületi 
döntésünk helyességét.

 Visszatérő kérdésünk a polgármesterekhez a 
kerület vagyona, a gazdálkodás kiegyensú-
lyozottsága. Erről mit tud mondani?

Amikor átvettem a hivatalomat, 17 mil-
liárd forintos költségvetés mellett 3 mil-
liárdos tervezett hitel szerepelt. Most 25 
milliárdos költségvetés mellett a tényleges 
hiány nyolc-kilencszáz millió forint, tehát 
nem éri el az egymilliárdot sem. Stabil, 
kiegyensúlyozott a gazdálkodás. Szigorú 

vagyok a működési költségek tekinteté-
ben, nagyvonalúbb a fejlesztéseknél. Ez az 
arány elődeimnél 90-10 volt, most a szűk 
határok ellenére 80-20. Állandó kritika az 
ellenzék részéről, hogy a vagyonértéke-
sítés az egekbe szökött. Valójában a költ-
ségvetés főösszegéhez képest csökkent a 
vagyonértékesítés aránya. 

 Nemrég meghívta Önt a Politikai Elítéltek 
Közössége a kerületi emlékműnél tartott 
megemlékezéshez szónoknak. Az elmúlt 15 
évben hasonló még nem történt szocialista 
politikussal. Ez gesztus vagy áttörés?

Tizenöt évvel a rendszerváltozás után, külö-
nösen az 1960 után születettek esetében, ide-
je már bizonyos politikai kályhákat kivinni a 
szobából. Mindent megteszek azért, hogy az 
emlékmű méltó körülmények között legyen, 
s hogy a jövő évi 50. évforduló méltóképpen 
megünnepelhető legyen itt a kerületben is. 
Hogy volt-e politikai üzenete a meghívás-
nak, azt nem tudom. Örömmel fogadtam.

 A múltkor félt a korai kampánykezdéstől. 
Most hogy látja, hol tart a politika?

Augusztus 20-án megkondultak a haran-
gok, szeptembertől pedig megkezdődött a 
választási kampány. Nemigen lehet ebből 
kivonni magunkat. Személy szerint én 
megpróbálok szűrő, vagy szigetelés lenni 
a politika, a hivatal, a dolgozók, az ügyek 
és a média között. Távol akarom tartani a 
kampányt a hivataltól, amíg lehet, meg kí-
vánom akadályozni, hogy a nagypolitika 
beszivárogjon a helyi ügyekbe. Továbbra 
is fontosnak tartom azt, hogy együtt tud-
junk működni a közös helyi célokért.

Halász Lajos

A legfontosabb, hogy Újbuda lakói együtt tudnak működni a közös helyi célok érdekében

Az építkezés és a fejlődés idejét éljük
Molnár Gyula polgármester: Nem kell mindig új célokat magunk elé tűzni, előbb az elhatározottakat kell megvalósítani

... otthonosabbá, 
lakályosabbá, szebbé, 
szerethetőbbé tesszük 
városunkat...

... szigorú vagyok a 
működési költségek-
nél, nagyvonalúbb a 
fejlesztéseknél...

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a

G
ör

ög
 A

nd
rá

s



CÉGEK / INTÉZMÉNYEK6 ÚJBUDA 2005. SZEPTEMBER 14.

A kerületi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete éppen egy éve választotta meg 
Végh Ágnest a Gyógyír 11 Kht. ügyveze-
tő igazgatójává. Az új vezető a Fehérvári 
úti szakrendelő felújításával és a szer-
vezet kultúrájának megreformálásával 
kezdte munkáját. Tevékenysége eddigi 
mérlegét együtt vontuk meg.

 Jelenleg hol tart a felújítás? 
A felújítás fentről halad lefelé, pillanatnyi-
lag már az első szinten folynak a munká-
latok, és ebben a stádiumban vált elkerül-
hetetlenné, hogy vertikálisan is megkez-
dődjön a felújítás. Így kerül sor a földszint 
és az alagsor átépítésére, itt elsősorban a 
fűtési rendszer korszerűsítéséről van szó, 
amit október 15-re üzemképesen át kell 
adni. Most kezdődik a felújításnak az a 
szakasza, amelyet az ide jövők sokkal job-
ban fognak érzékelni, mint eddig, hiszen 
sorra kerül a bejárat átépítése. A kivitele-
ző részéről még nagyobb körültekintésre 
lesz szükség, a lakosság részéről pedig arra 
a megértésre, amit eddig is tanúsítottak, 
ugyanis jó ideig egy falazott csövön ke-
resztül lehet bejutni az épületbe. Mind-
ezzel együtt – csak el ne kiabáljam –, úgy 
tűnik, hogy a karácsony körüli átadást 
semmi sem veszélyezteti.

 Milyen lesz az új szakrendelő?

Divat azt mondani, hogy „európai szín-
vonalú”, de valóban azt gondolom, hogy 
az új épület Európa bármely fejlett orszá-
gának nagyvárosában megállná a helyét. 
Ez nagyon fontos dolog, hiszen már most 
látom, hogy a felújított területen dolgozó 
kollégáim örömmel fogadják a változást, 
és szerencsére a bejövő látogatóknak is 
tetszik a megújult környezet. A komfort-
érzet és a pszichés állapot hetven százalék-
ban meghatározza a szolgáltatást igénybe 
vevők elégedettségét, de ez természetesen 
csak a dolog egyik oldala. Nemcsak pszi-
chés elégedettséget szeretnénk nyújtani, 
hanem az épület színvonalához illő ma-
gasabb szakmai szolgáltatást. Új szak-
rendelések beindítását is tervezzük, ami 
a szolgáltatás körét bővítené. Utolsóként 
említem, de az egyik legfontosabb dolog-
nak tartom, hogy a betegekhez, ügyfelek-
hez más módon viszonyuljunk, másként 
kommunikáljunk velük, mint ahogy azt 
eddig megszokták a magyar egészségügy 
különböző intézményeiben, ezáltal maga-
sabb szolgáltatási minőséget hozva létre. 
Meggyőződésem szerint lehet szakítani 
azzal a felfogással, hogy a társadalom-
biztosítás keretében kapott egészségügyi 

szolgáltatás törvényszerűen ócska, gorom-
ba és elavult. Azt gondolom, hogy ez egy-
általán nem szükségszerű, itt is lehet olyan 
kulturált stílusban bánni az ügyféllel, 
mintha egy magánrendelésre látogatna el. 
Ez persze nagyon nehéz dolog, hiszen az 
egészségügyet alapjaiban nem ez a szem-
lélet uralja. Az egészségügy ment’ maradt 
minden változástól, ami a rendszervál-
tozás óta egyéb területeken megvalósult. 
Gyakorlatilag az ötve-
nes évek struktúrája, 
viselkedésmódja és 
modelljei működnek 
még mindig, és én azt 
hiszem, hogy többek 
között éppen emiatt 
van nagy szükség az 
egészségügy komplex 
korszerűsítésére. Sze-
rencsére a szakmában 
mind többen gondol-
kodnak így, ezt jelzi 
az, hogy egyre több 
intézmény választja 
a kht.-t, mint gazda-
sági társasági formát, 
ezáltal egy, a megszo-
kottól eltérő gazdasági 
szemléletről is tanús-
kodnak. 

 Egyéves munkája után 
hogyan értékeli az 
elért eredményeket, 
illetve mennyiben si-
került megvalósítani 
terveit?

Részben elégedett 
vagyok, úgyhogy er-
ről szívesen beszélek. 
Nyilván nincs va-
rázspálcám, tehát az 
elképzeléseimet nem 
tudtam egyik napról a másikra megvaló-
sítani, akár a pozitívabb kommunikáció, 
akár az általános szemléletváltás terén, de 
vannak dolgok, amik azért egy kis siker-
élménnyel töltenek el. Sikerült megtenni 
a háttérben azokat a lépéseket, amelyek 
majd az általam várt eredményt hozzák 
meg. Elsőként rendkívül fontosnak tar-
tom, hogy a vezető olyan csapatot állít-
son össze, amelyet partnernek tekinthet a 
céljai elérése érdekében. Az év nagy része 
azzal telt el, hogy menedzsmentcsapatot 
hoztam létre, valamint a kulcsfigurának 
számító főorvosokat és vezető assziszten-
seket megpróbáltam megnyerni ennek 
a programnak. Nyilvánvaló, hogy nem 

nekem kell szívességet tenniük, hanem 
végig kell gondolniuk, hogy mitől válik az 
ő helyzetük pozitívabbá. Ez sem egysze-
rű, hiszen itt is több évtizedes gyakorla-
tot kell megváltoztatni, sokan például azt 
nehezményezték, hogy ügyfélnek tartom 
a beteget. Az ügyfél kifejezés a latin ere-
detű páciens szóból származik, és amit 
nyújtunk nekik, az egy szolgáltatás. Nem 
szoktuk mondani, de néha azt hisszük, 

hogy az állami ingyenességből eredően 
adományt adunk; valamint ehhez párosul 
az egészségügyben nagy hagyományok-
kal rendelkező tekintélyelvűség, aminek 
státusszimbóluma a fehér köpeny. Az 
egészségügyi gazdaságtan használja az in-
formációs aszimmetria kifejezést, ami azt 
jelenti, hogy az egyik oldalnak megvan a 
tudása, amely a másik fölé emeli, s mivel 
az emberek a saját testükről oly keveset 
tudnak, ezért ez valós helyzet. Vélemé-
nyem szerint, és ebben nem vagyok egye-
dül, a tekintélyt nem hatalmi elv alapján 
kell megteremteni. 
 A programom egyik legfontosabb 
eleme szerint tehát a szervezet kultúrájá-

nak, attitűdjének megváltoztatása zajlik, 
ami nem parancsszóra történik, hanem 
tudatos tanulási folyamat része. Elindítot-
tunk olyan tréning módszerű fejlesztést, 
amelynek keretében a munkatársaink 
megtanulják azokat a kommunikációs 
és viselkedési formákat, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy emberközeli módon 
lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel. Mára 
a főorvosi és asszisztensi kör nagy része 

partneremmé vált eb-
ben a nagyon nehéz 
feladatban, és a veze-
tői réteg megszólítása 
mellett azokat is be-
levontuk a munkába, 
akik elsősorban meg-
jelenítik a Gyógyír 11 
Kht.-t, nevezetesen 
a telefonközpont, az 
ügyfélszolgálat és a 
recepció munkatár-
sait. Januárban sike-
rült megszüntetni a 
nem túl hatékonyan 
működő kartonozót, 
és áttértünk az ügy-
félszolgálat szemlé-
letű szolgáltatásra. A 
betegdokumentációt 
törvényi előírások 
határozzák meg, úgy-
hogy az új rendszer 
mögött nagyon ko-
moly informatikai fej-
lesztés és betanítás áll. 
Ezzel párhuzamosan 
elkezdődött azoknak 
a hölgyeknek az át-
képzése, akik hajlan-
dónak mutatkoztak 
együtt gondolkodni 
velünk ebben a mun-
kában. Az ő feladatuk 

az időpontra való bejelentkezések nyil-
vántartása mellett, hogy alkalomadtán el-
döntsék egyes esetekről a sürgősségi ellá-
tás szükségességét. Az új ügyfélszolgálatot 
össze sem lehet hasonlítani elődjével, és 
szégyenkeznünk már nem kell ez ügyben, 
noha nekem még vannak elképzeléseim a 
hogyan továbbról. 

 Melyek ezek a távlati tervei?

Szeretnénk jövőre egy nagy pályázaton 
indulni azzal a céggel, amelyikel a szer-
vezeti fejlesztési programot elkezdtük; így 
újabb forrást találhatunk azokhoz a tré-
ningekhez, melyek az ilyen vállalkozások 
struktúraváltását segítik. A humán tőkébe 

Az új szakrendelő bárhol megállná a helyét
GYÓGYÍR Egy év múltán a szervezetfejlesztési programról, a szemléletváltásról és a tekintélyelvűségről

való beruházás megtérülő ugyan, de nem 
olcsó, ezért úgy tervezzük, hogy jövőre 
pályázati forrásokból folytatjuk a megkez-
dett munkát. Ez azért is fontos, mert mi 
most csak a Fehérvári úti szakrendelőről 
beszélünk, hiszen a felújítás miatt ez ke-
rült a középpontba, de nem szabad megfe-
ledkeznünk a védőnői szolgálatról, vagy a 
gondozóintézetekről sem.
 Alapvetően a szervezetfejlesztési 
programot szeretném folytatni, ezen kívül 
a kardiológiát, a gasztroenterológiát és az 
endoszkópiát, mint új szolgáltatást szeret-
nénk belevonni az ellátás körébe, mivel a 
különböző szív- és érrendszeri betegségek 
mellett a bélrendszer rosszindulatú elvál-
tozásai is már népbetegségnek számíta-
nak. Az ilyen új tevékenység beindítása 
nemcsak a vezető üzleti érzékén múlik, 
és hiába szeretnénk biztosítani ezt az ellá-
tást, ha nincsen rá fedezet, ezt ugyanis az 
egészségügyi kormányzat és az egészség-
pénztár biztosítja. Hogyha ennek nincs 
finanszírozási oldala, akkor csak fizetős 
szolgáltatásként ajánlhatom fel. Ehhez 
kapcsolódva nagyon szeretnék olyan szol-
gáltatásokat is elindítani, amelyek nem 
ebben a finanszírozási rendszerben mű-
ködnek, hiszen a lakosság ma is nagyon 
sok szolgáltatásért fizet. 
 Úgy gondolom, hogy sok mindennek 
megvannak vagy megteremthetőek a kul-
turált feltételei, mivel fizetős szolgáltatást 
csak megfelelően magas körülmények 
között lehet kínálni. Hosszú távon való-
színűleg minden egészségügyi intézmény 
esetében ez lesz a megoldás a plusz forrás 
bevonására. Ez azt jelentené, hogy szol-
gáltatási csomagok alakulnának ki, tehát 
pontosan lehetne majd tudni, hogy mi 
jár nekem azért, hogy van taj-kártyám. 
Miért fontos ez? Ma elvileg mindenkinek 
minden jár, csak ez így nem finanszíroz-
ható. Meg kellene határozni, hogy mi az, 
ami alanyi jogon jár, és mi az, amire külön 
biztosítást lehet kötni. Azt hiszem, hogy 
ez elkerülhetetlen, más európai országok-
ban ez már kialakult hagyományokkal és 
gyakorlattal működik, tehát a többszintű 
biztosítás már létező rendszer.
 Mivel a lakosságnak nyilván nem tu-
dok tréningprogramokat szervezni, ezért 
feltett szándékom, hogy a média segítsé-
gével közérthető módon olyan ismerete-
ket osszunk meg az emberekkel, amelyek 
segítik az eligazodásban, illetve nyilván-
valóvá teszik számukra, hogy mely szol-
gáltatásokat várhatják el az egészségügy-
től, és melyeket nem. 

Szöllőssy Anna

Végh Ágnes: a tekintélyt nem hatalmi elv alapján kell megteremteni

A SZÁMALK harminc éves múlttal ren-
delkező újbudai cég. Oktatási tevé-
kenysége mellett újabban sikereket ér 
el a szoftverfejlesztés területén is. A  
múltról, a jelenről és a jövőről beszél-
gettünk a részvénytársaság vezérigaz-
gatóval, dr. Zárda Saroltával. 

 Nemrég nevet változtattak. Miért?
A névváltoztatással azt akartuk jelez-
ni, hogy bővült a profilunk. Új nevünk 
SZÁMALK Oktatási és Informatikai 
Rt. Köztudott, hogy az oktatásban egyre 
gyakrabban veszik igénybe a tanulók az 
elektromos oktatási segédanyagokat. Pél-
dául a Sulinet programban a matematika- 
és történelemórákon már ezeket használ-
ják a gyerekek. Ahhoz, hogy a segédanya-
gokat elő tudjuk állítani elektronikusan, 
informatikai fejlesztőkre van szükség. 
Tehát a cég már nemcsak oktat, hanem 
informatikai fejlesztéseket is végez.  

 A távoktatás a SZÁMALK esetében túlmutat az 
ország határain. Mennyire népszerű a szom-
szédos országok magyar lakosainak körében 
az ilyen típusú tanulás?

Három országban is van kihelyezett kon-
zultációs központunk, Szerbiában Sza-
badkán, Erdélyben hat helyen, és Szlová-
kiában két helyen, Kassán és Diószegen. 
A diákok egységes tananyagcsomagokból 
tanulnak. Nekik is rendelkezésükre áll az 
e-learning. A hálózaton keresztül kapják 
meg a tananyagokat, csomagokban a tan-
könyveket, és így diplomát szerezhetnek.  
Már körülbelül ötszáz határon túli végzett 
hallgatónk van.

 Milyen új lehetőségei vannak a SZÁMALK-nak 
az uniós csatlakozás után?

Nagyon sok partner keresett fel min-
ket azért, hogy folytassunk közös kép-
zést, ilyen például a skót Harriott-Watt 
University. Tehát egyfelől közös képzést 
tudunk nyújtani más uniós országokkal, 
másfelől a pályázatokban való részvétel 
lehetősége növekedett meg. Nagy szükség 

van továbbá kulturális-szociális készség-
fejlesztő anyagokra. Az 5. Kutatási Keret-
programban volt egy nagy projektünk, 
amely a tizenhat–húsz éves korosztály 

vitakészségét célozta fejleszteni. Olyan 
tananyagot dolgoztunk ki, amely a hall-
gatókat megtanította érvelni éppúgy, mint 
hallgatni – mert az is előny, ha a vitában 
végig tudjuk hallgatni a másik embert –, 
de megtanulták azt is, hogy elfogadják a 
partner véleményét.

 Magyarország tartja-e a lépést az internetes 
oktatás területén?

Úgy érzem, hogy nem vagyunk lemarad-
va. A középiskolákban nagyon jó a Sulinet 
program, most telik meg tartalommal. A 

felsőoktatásban is egyre intenzívebb az 
e-learning. Mi az e-learning keretrendsze-
rünkre – ami azt jelenti, hogy ezeket a tar-
talmakat hova töltjük fel – a kölni egyetem 

által használt rendszert üzemeltetjük. Ez 
ingyenes rendszer, amit mi magyarosítot-
tuk. Benne vagyunk tehát a nemzetközi 
vérkeringésben.

 Az Oktatási Minisztérium milyen módon ad 
támogatást ehhez a munkához?

Pályázatokat írt ki tartalomfejlesztésekre, 
például a középiskolák számára, melyek 
már megvalósultak. Az Apertus-pályáza-
tok keretében különböző szakmák tarta-
lomanyagát töltik fel, ennek a fejlesztésé-
ben szintén részt veszünk.

 Milyen mértékben forgatják vissza a nyeresé-
güket az informatikai fejlesztésekbe?

Száz százalékban. De ha lehetne olyat 
mondani, hogy száztíz százalékban, ak-
kor úgy. Teljes mértékben visszaforgatjuk 
a nyereségünket, de mindig más területre. 
Évenként körülbelül százmilliós nagyság-
rendben ruházunk be számítógépekbe, 
hálózatfejlesztésre, szoftverekbe. Idén az 
Etele úton levő épület felújítására köl-
töttünk több százmillió forintot. Ennek 
során egy új nagytanterem is megépült, 
a harmadik. A háromszáz fős helyiség 
éppen a mai naptól áll a tanulók rendel-
kezésére.  

 Az informatika és az oktatás közül melyik a 
SZÁMALK fő profilja? 

Nem választjuk el, de elsősorban az okta-
tás. Az informatikai profil azért fejlődött 
ki, hogy az oktatáshoz kötődő informa-
tikai rendszereket (adminisztráció, hall-
gató-nyilvántartás, illetve tananyag- és 
tartalomfejlesztés) működtetni tudjuk. A 
korszerű oktatás kényszerített rá minket 
arra, hogy jelentős informatikai fejlesztő-
gárdát is foglalkoztassunk.

 A SZÁMALK széles kurzuskínálatot nyújt gye-
rekeknek, és nyugdíjasoknak is. Van egységes 
oktatási filozófiájuk?

A minőség. A filozófiánk az, hogy akár-
mit tanítunk, azt jó minőségben tegyük. 
Megfelelő környezetben, jó számítástech-
nikai eszközökkel, jogtiszta szoftverekkel, 
képzett oktatókkal, kiváló tananyagokkal. 
Azt szeretnénk, hogy mindenki minél 
könnyebben tanuljon, és intellektuális él-
mény legyen számára a tanulás.

 Az életfogytig tartó tanulás hogyan valósul 
meg az Ön életében?

Az első diplomámat a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen szereztem 1974-ben. Jött 
1990, a rendszerváltás, és az új számviteli 
törvény. Azért, hogy partnere tudjak lenni 
a főkönyvelőnknek – noha közgazdász vég-
zettségem van –, beiratkoztam egy mérleg-
képes könyvelői tanfolyamra. Egy konku-
rens céghez mentem, hogy megismerjem, 
ők milyen hatékonyan oktatnak. 1994-ben 
létrehoztuk a főiskolánkat, megalakult a 
Gábor Dénes Főiskola. Ekkor szembesül-
tem azzal a követelménnyel, hogy az aka-
démiai ranglétrán szükséges a PhD fokozat 
megszerzése. Már túl a negyvenen „kényte-
len” voltam tehát megszerezni. Utána a mi-
nőségbiztosítás témakörében kellett elmé-
lyedni, itt auditori bizonyítványt szereztem. 
Azt nem is említem, hogy a SZÁMALK-
nál az informatika fejlődésével is  
állandóan lépést kell tartani. 

 Mennyi ideje van erre?

Egyre kevesebb. Most például elektroni-
kus iktatórendszert vezet be a cégünk. 
Teljesen korszerű, papírmentes iroda 
szeretnénk lenni. Ennek az iktatórend-
szernek a használatát is meg kell tanulni, 
elsősorban a lehetőségeit, hogy tudjuk, 
mennyivel nyújt többet, mint amit eddig 
hagyományosan használtunk.

  A sok elfoglaltsága mellett marad-e szabad-
ideje, és azt mivel tölti el?

Marad azért bőven szabadidőm, amit 
leginkább sportolással szeretek eltölte-
ni. Majdnem minden nap elmegyek a 
Kondorosi uszodába. Hálás vagyok a ke-
rületnek ezért az uszodáért, mert nagyon 
jó ott a hangulat, valószínűleg azért, mert 
jó lehet a vezetése. Ott vagy tornázom, 
vagy úszom, hétvégén pedig a Normafá-
nál szoktam futni.

 Úgy tudom, nagymamai szerepre készül.

Igen, egy-két hét múlva születik meg a lá-
nyom kisfia. Ő már nagyon várja, én pe-
dig nagyon drukkolok neki.

Kovács Anna

Oktatási filozófiánk a minőség
SZÁMALK Több százmilliós informatikai fejlesztés évente

Dr. Zárda Sarolta: Három országban is van kihelyezett konzultációs központunk
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A valamivel idősebb generációt, a tizen- és 
huszonéveseket a rajz- és kézírást elemző 
sátor várta – a szolgáltatásért egy-, illetve 
kétezer forintot kellett fizetni –, de a ked-
vesükkel érkezők akár a párkapcsolatukat 
is elemeztethették. A még idősebbeket leg-
inkább az ingyenes vérnyomás- és vércu-
korszint-mérés vonzotta. A parkban koz-
metikai- és biztonságtechnikai bemutató 
és autótárlat is volt, és a válsághelyzetben 
lévő anyákat támogató szervezetnek éppen 
úgy áll itt sátra, mint a kerületi rendőrka-
pitányságnak. Ez utóbbiban egyébként ki-
ki elkészíttethette saját ujj- és tenyérlenyo-
matát, anélkül persze, hogy az bekerülne a 
bűnügyi nyilvántartásba.
 Vincze Kinga, a rendezvény főszer-
vezője, egyben a kerületi tévé igazgatója, 
s a Danubius rádió népszerű műsorve-

zetője úgy vélte: e szervezetek jelenléte 
az egymás iránt érzett felelősségtudatot, 
és nem utolsósorban a közösségi érzés 
erősítését szolgálják. 
 A fő attrakció természetesen a szín-
padon zajló programsorozat volt: fél 
négykor A két zsivány névre hallgató 
formáció lépett fel; technósított mulatós 
zenét játszottak, de előadták az Eddától 
A kört, és a Takáts Tamás Dirty Blu-
es Band közismert slágerét is: – Po-
csolyába léptem, sáros lett az új 
cipőm, Hiába keféltem, elhagyott 
a nőm. Az énekes olykor azzal 
a fogással szerzett tapsot, hogy 
felszólította a közönség tagjait: 
mindenki tapsolja meg saját 
magát! Miután a hallgatóság 
engedelmeskedett, a mellet-
tük állókat is megtapsolhatták. 
(Ekkor már jóval halkabb volt a 
tetszésnyilvánítás.) Kozsó három 
szemrevaló háttértáncos hölggyel ér-
kezett, s miközben rutinosan leadta 
a műsort, kitartóan népszerűsítette 
nemsokára megjelenő, legújabb albumát. 
A következő fellépő előtt Vincze Kinga 
bejelentette: az országban jártában-kel-
tében hallotta meg ezt a tisztán csengő 
hangot, és úgy gondolta, gazdájának itt a 
helye a színpadon. Ezt követően egy Nóri 
névre hallgató, ifjú hölgy lépett a színpad-
ra, mint mondta, 
Karcagról érke-
zett, és hangu-
latos nosztalgia-
egyveleget adott 
elő a hatvanas-
hetvenes évek 
t á ncd a la iból : 

Könnyű, mint az egyszeregy; Gondolsz-e 
majd rám; I love you, babe... A szomba-
ti nap további fellépői Dolly, Fenyő Mik-
lós, Delhusa Gjon, Kovács Kati szintén a 
nosztalgiát erősítették, majd a magyar 
népzenét elektronikus hatásokkal ötvöző 
Nox következett. 
 Vasárnap a Crystal lépett színpadra, 
az Operett Színház fiatal művészei részle-
teket adtak elő a Rómeó és Júliából, végül 
a Megasztárok műsora hangzott el. 
 Jellemző volt a hangulatra, hogy spon-
tán lánc-kapcsolat alakult ki a fellépők kö-
zött. Pintér Tibor a később sorra kerülők 
közül felhívta a színpadra énekelni Janza 
Katát, a legszebb fellépő színésznőt, aki-
vel nem is olyan régen házastársak voltak. 
Katáék a műsoruk közben színpadra invi-
tálták a megasztáros csapat egyik tagját. 
A danubiuszosok itt ünnepelték 200. fel-
lépésüket, amire egy monokinis szépség 
tortával hívta fel a figyelmü(n)ket. Az 
ünnepeltek viszont a megasztárosoknak 
énekeltek egy dedikált nótát.
 A rendezvény szervezői a sok jó ember 
kis helyen is elfér mottót voltak kénytele-
nek gyakorolni, mivel a kiszemelt terület 
egy részére a főváros hivatalnokai nem 
adtak használati engedélyt. Egyikük sze-
rencsére járt a helyszínen, láthatta, hogy 
jó a hangulat, nem törnek-zúznak a ven-
dégek – szórakoznak. Talán jövőre pecsét 
kerül az engedélyező papírra is. A pecsétek 
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Az időjárás kegyeibe fogadta a szer-
vezőket, így szép számú érdeklődő 
jelent meg szeptember első hétvégé-
jén a Feneketlen-tó melletti parkban, 
Újbuda nyárbúcsúztató rendezvényén. 
A program nem csupán sztárok műso-
rait kínálta, hanem fontos társadalmi 
üzeneteket közvetítő szervezeteknek is 
bemutatkozási lehetőséget nyújtott. 

A szikrázóan napos idő szombat délután 
amúgy is sok embert csalt ki a tó partjá-
ra, a parkban ingujjra vetkőzött öregurak 
sakkoztak a pokróccal leterített betonasz-
talok mellett, a sétányon szerelmespár-
ok andalogtak, fiatal szülők és kifulladt 
nagymamák vezették a lelkes kisgyere-
keket a közeli játszótér felé, ám a legtöbb 
érdeklődőt a délután fél négykor kezdődő 
programsorozat vonzotta. 
 A színpadhoz vezető út mellett sör-
sátrak sorakoztak. A komlódzsúz korsója 
háromszáz forinttól kezdődött, lacikony-
hából piruló pecsenyék illata szállt, aki a 
sós ízt kedvelte, perecet vehetett, aki in-
kább az édeset szerette, négyszáz forintért 
magáénak tudhatott egy fonat kürtőskalá-
csot. De az is számos kikapcsolódás közül 
választhatott, aki nem pusztán enni vagy 
inni szeretett volna: egy villámgyors kezű 
fiatalember, és valamivel lassabb, ám sem-
mivel sem kevésbé lelkes édesapja fogta 
közre a csocsóasztalt, heves összecsapás-
ba bonyolódva, s kisebbfajta tömeg vette 
körbe azokat a helyeket, ahol kézműves 
foglalkozás zajlott. Noha a gyerekek töb-
bek között azt is kipróbálhatták, milyen 
ügyesen tudnak vízfestékkel alkotni, a 
bőrdíszműves munka iránt mutatkozott a 
legnagyobb érdeklődés. Az apróságok ke-

zei közül sorra kerültek ki a nyakláncok, 
karkötők, csuklószorító pántok. A legtöb-
ben azon nyomban magukra akasztották, 
és büszkén viselni kezdték alkotásukat.  

Nyárbúcsúztató a Feneketlen-tónál
TÓPARTI ÚJBUDA PARTY 2005

kezelőivel egyébként is meggyűlt a szerve-
zők gondja: különböző dátummal adtak 
engedélyt az érintett hivatalok a tűzijáték-
ra. Így fordulhatott elő, hogy a meghirde-
tett vasárnap este helyett már szombaton 
elpukkantak a petárdák. Téves tehát az a 
feltételezés, hogy a tűzijátékot kedvelőket 

ilyen csalfán csá-
bítgatják a 

szervezők 
m i n d k é t 
napi buli-

zásra. Ez persze 
nem vigasztalta 
például azt a 
négyéves kisfiút, 
aki egész héten a 
tűzijátékra várt, 

és édesanyján 
kérte számon, 
hogy az elmaradt.

 A nyár tehát véget ért, de a következő bu-
lis rendezvényre sem kell sokat várni az 
érdeklődőknek: október elején következik 
az Újbudai Sörfesztivál Karel Gottal és az  
Irigy Hónaljmiriggyel. 

Regényi Huba
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GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh

HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30  
Aikido. SZERDA, PÉNTEK 8.00 Ízületi torna 
nyugdíjasoknak 16.00 Fashion Dance. KEDD 
10.00 Eklektika Klub.  KEDD, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Aerobic 19.00 Kenpo karate. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00-19.00-IG Gazdagréti 
Közösségi Számítógépes Központ és eMagyar-
ország Pont. SZEPTEMBER 16. 11.00 Babaház.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ ÉS 
SZERDA 18.00 Step aerobic 19.00 Kondi torna. 
HÉTFŐ, SZERDA ÉS PÉNTEK 9.00 Alakformáló 
torna. KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás 
gyerekeknek, 17.00 Ifjúsági klub, 17.00 
Bridzs klub. KEDD 10.00 ÉS CSÜTÖRTÖK 14.00 
Trilla énekiskola. KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16.30 
Akrobatikus rock&roll, 18.00 Aikido. CSÜTÖRTÖK 
ÉS PÉNTEK 17.00 Festőiskola. MINDEN HÓNAP 
ELSŐ PÉNTEKÉN 18.00 Autómodell klub. 
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás klub. 
SZEPTEMBER 19. 19.00 Filmklub. SZEPTEMBER 
25. 17.00 Vasárnapi házimuzsika.

MINDENTUDÁS EGYETEME
BME Informatikai Épülete 
XI., Magyar tudósok körútja 2. Kozma László nagyelőadó

SZEPTEMBER 19. 19.30 Nagy Károly: Einstein 
hatása a XX. század fizikájára. SZEPTEMBER 
26. 19.30 Szabó Csaba: Kamikaze molekulák: 
szabadgyökök a C-vitamintól a Viagráig.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika,
19.00 Kondicionáló, alakformáló torna.
KEDD 16.00 Hip-Hop, 18.00 Step koreográfia. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics. 
KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad, 
Őrmezei Nyugdíjas Színpad. KEDD, PÉNTEK 
17.00 Sport és Jóga. SZERDA 10.00 Hastánc 
kezdőknek, 17.00 Numerológia tanfolyam. 
SZERDA 20.00, PÉNTEK 19.00 Pingpong Klub. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Step erősítés súlyzóval, 
19.00 Karate. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. MINDEN VASÁRNAP Goldance 

tánciskola. Net-Kuckó eMagyarország pont. 
Nyitva: kedd, csütörtök 14.00-18.00, péntek 
14.00-19.00 Minden megkezdett óra 200 Ft, 
diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
MINDEN VASÁRNAP 8.00 katolikus szentmise.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu 

SZEPTEMBER 14. 18.00 Ásványbarát Kör: Fluorit 
bemutató. SZEPTEMBER 15. 17.00 Csapody 
Növénykör: Hagymás növények tartása, sza-
porítása, kerekasztal-beszélgetés. SZEPTEMBER 
16. 18.00 Törpenyúl Klub: Nyulas nyári 
élménybeszámolók. SZEPTEMBER 19. 17.30 
Hajózástörténeti Klub: Műszaki érdekességek 
az 1958-1965 között épült Duna–tengeri 
hajókon. SZEPTEMBER 21. 18.00 Ásványbarát 
Kör: Lelőhely-dokumentáció (diavetítéssel). 
SZEPTEMBER 26. 18.00 Gombász Szakcsoport: 
Gombahatározás ismeretbővítéssel. Túrák 
természetkedvelőknek a Gombász Szakcsoport 
szervezésében: SZEPTEMBER 17. Vadaskert, ve-
zető: Szentmiklósi Zsófia. Találkozás: 7.50-KOR 
a 11-es busz Batthyány téri végállomásánál.
SZEPTEMBER 24. Kamaraerdő, vezető: Nehéz 
Zoltán. Találkozás: 8.30-KOR a 41-es villamos 
Kamaraerdei végállomásánál.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben 
az időben és helyszínen van a találkozó). A 
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon lehet 
jelentkezni. A pilisi túrák találkozója 7.15-KOR 

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ

XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515

SZEPTEMBER 14. 18.00 Szigethy Gábor: 1956 
árnyéka, a könyvet bemutatja Kovács Lajos 
Péter történész, utána beszélgetés: 1956 
a magyar irodalomban. SZEPTEMBER 15. 
18.00 Egy csepp emberség. Találkozás a könyv 
alkotóival, Lengyel Annával és Rados Péterrel. 
SZEPTEMBER 22. 18.00 In memoriam Síklaky 
István. Drábik János, a Szabad Európa Rádió 
ny. munkatársa előadása.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV klub 16.00 A 
Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja 16.00 
Akrobatikus rock and roll klub óvodásoknak, 
17.00 Ninjutsu, 17.30 Hatha-jóga, 18.00 
Hanna ismeretterjesztő klubja, 18.00 
Magnós Klub, 19.00 Ír táncház a Greenfields 
együttessel. HÉTFŐ 19.00 ÉS SZERDA 19.15 
Hastánc klub. HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK délelőt-
tönként Tücsök-zene: muzsikaklub kisgye-
rekeknek és szüleiknek, 17.00 Jazz aerobic, 
18.00 Gerinctánc. HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK 
16.00 Nyugdíjas torna. KEDD ÉS PÉNTEK 
15.30 Nyugdíjas torna. KEDD 17.00 Férfiruha 
szabás-varrás klub,18.00 Szépet kézzel, kötés-
horgolás, kézimunka kezdőknek és haladók-
nak, 18.30 Ír sztepptánc klub, 19.30 Szenior 
társastánc klub. KEDD, SZERDA ÉS CSÜTÖRTÖK 
9.30 Zsebibaba délelőtti játszóháza. KEDD ÉS 
CSÜTÖRTÖK 16.30 Etka-jóga. KEDD ÉS PÉNTEK 
16.30 Alakformáló torna. SZERDA 10.00 
Yan Xin Csikung, 17.00 Gyógytorna, 16.30 
szabás-varrás klub kezdő, 18.00 haladó, 19.30 
szuperhaladó, 19.00 Picasso klub. SZERDA 
ÉS/VAGY PÉNTEK 15 órában Foltvarró klub. 
CSÜTÖRTÖK 9.00 és SZOMBAT 10.00 Alapfokú 
test- és talpmasszázs klub, 16.30 Test – lélek 
– szeretet klub, 18.00 Üvegfestés és szalvéta-
technika klub. CSÜTÖRTÖK Digitális fotóklub 
17.00 kezdőknek, haladóknak PÉNTEKEN 
17.00. ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti Kör. 
SZOMBAT 9.00 Medencefenék torna, kosárfo-
nó klub, 9.00 kezdőknek, 14.00 haladóknak, 
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 14.00 
XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 15.00 
Védd magad! VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby 
klub, 15.00 Nosztalgia klub. MINDEN MÁSODIK 
VASÁRNAP 9.00 Egressy Gábor Bélyeggyűjtő Kör.
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: H., K., P.: 13–19-
ig, Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.
SZEPTEMBER 17-TŐL szombatonként 9.00 
Táncterápia; Társastánc klub kezdőknek és ha-
ladóknak 12.00 6–13 éves korig, 16.00 14–18 
éves korig, 19.00 Csángó magyar táncház a 
Sültü zenekarral. SZEPTEMBER 19-TŐL HÉTFŐN 
ÉS SZERDÁN 18.00 Szövőklub kezdőknek. 
SZEPTEMBER 20-TÓL KEDDEN ÉS PÉNTEKEN 
15.45 Tánc gyerekeknek öt korcsoportban. 
SZEPTEMBER 23. 19.00 Moldvai táncház 
a Csürrentő együttessel. SZEPTEMBER 15. 
Lehet-e ma egészségesen élni? Egészségünk 
titkai című egészségvédelmi előadássorozat. 
SZEPTEMBER 16. 19.00 T’ Rakija együttes balkáni 
táncháza. SZEPTEMBER 17. 16.00 XVI. Országos 
Szezonnyitó Táncházi Mulatság, gyermekprog-
ramok, 20.00 Felnőtt táncház, táncbemutatók, 
filmvetítések, beszélgetések. SZEPTEMBER 19. 
15.00 Nótakincs TV Klub műsora Ne gondold, 
hogy az őszi szél címmel. SZEPTEMBER 23. 
10.00 Családi egészségnap. SZEPTEMBER 24. 
10.30 Csepp-csoda Meseszínház évadnyitó 
előadása: Mese a két kis borzról.

a Batthyány téri HÉV-végállomáson, kivéve a 
külön jelzett időpontok. Tv.: Kremser Ferenc.
SZEPTEMBER 17. Pilis-hegység. Kétbükkfa-nye-
reg–Pilis-nyereg–Kéményszikla–Klotildliget. 
Táv: 20 km. Találkozás: 7. 15-kor az Árpád 
híd pesti hídfőjénél, a Volán pályaudvar 
pénztáránál. SZEPTEMBER 18. Budai-hegység. 
Nagykovácsi–Meszes-hegy–Ilona-lak–Anna 
vh. –Nagykovácsi. Táv: 18 km. SZEPTEMBER 24. 
Budai-hegység. Nagykovácsi–Nagykopasz–
Szarvas-árok–Mamutfenyők-Budakeszi. Táv: 
16 km. Szint: 300 m. SZEPTEMBER 25. Pilis-
hegység. Kétbükkfa-nyereg–Sasfészek th. 
–Kétágú-hegy–Klastrompuszta–Pilistető–
Pilisszántó. Táv: 22 km. Találkozás: 7. 15-kor az 
Árpád híd pesti hídfőjénél, a Volán pályaudvar 
pénztáránál. Túravezető: Kremser Ferenc.

EGYHÁZAK

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292,
www.kulsokelenfold.ref.hu,  kulsokelenfold@dpg.hu

KEDD 18.00 ifjúsági óra. SZERDA 10.00 Asszony 
Kör (idősebbeknek). CSÜTÖRTÖK 18.00 
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet/gye-
rek istentisztelet. Fiatal Házasok Köre; Szülői 
Kör; Bibliaolvasó Körök; Senior Kör; Fiatalok 
Biblia Köre – ezen programok időpontjait sze-
mélyes érdeklődésre megadják. SZEPTEMBER 
30-IG konfirmációi oktatásra várják 13-14 éves 
ifjak, ill. felnőtt konfirmációra ennél idősebbek 
jelentkezését a megadott elérhetőségeken.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156,
www.kegy.hu, e-mail: kegy@kegy.hu

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224.

SZEPTEMBER 17. 18.30 a misén és azt követően 
a Svéd Brevik templomkórus (Stockholm) 
énekel. Vez.: Li Ringquist-Östman.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292 
ormezoref@dpg.hu

SZEPTEMBER 18. 17.00 Istentisztelet Őrmezőn 
SZEPTEMBER 21. 18.30 Őrmezei Fiatal Házasok 
és Szülők Körének megalakulása. SZEPTEMBER 
30-IG konfirmációi oktatásra várják 13-14 éves 
ifjak, ill. felnőtt konfirmációra ennél idősebbek 
jelentkezését telefonon vagy e-mailben.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Miserend: HÉTKÖZNAP: 6.30, 7.00, 8.00, 18.00, 
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP: 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 
11.30, 19.00. MINDEN SZERDÁN: 9.30 Baba-
mama kör (Szent István Ház), 18.30 Placid 
atya katekézise. MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN: 20.00 
fiatal házasok beszélgetése (SZIH). MINDEN 
SZOMBATON 7.00 a szentmisében Laudes, 
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál. UTOLSÓ 
PÉNTEK: 18.00  szentmise a plébánia betege-
iért, szenvedőiért. SZEPTEMBER 17-18. nyílt 
nap a templomban. SZEPTEMBER 18. 19.00 a 
szentmisén D. Scarlatti: Missa Madrid, előadja 
a templom énekkara és hangszeres együttese, 
vezényel: Csányi Tamás. SZEPTEMBER 22. 
18.00 a szentmise után összefoglaló párbe-
széd az Eucharisztiáról. SZEPTEMBER 24. 19.00 
esperes-kerületi  közös szentmise a Szent 
Gellért-templomban.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
SZEPTEMBER 18. 19.00 John Steinbeck: 
Egerek és emberek, bemutató.
SZEPTEMBER 21. 18.00 A Magyar Dráma 
Napja. A IV. Országos Ifjúsági Színjátékíró 
Verseny díjnyertes darabjainak bemutatása.
SZEPTEMBER 22. 19.00 Egerek és emberek 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
SZEPTEMBER 16. 19.00 Szeressük egymást, 
évadnyitó előadás
SZEPTEMBER 18. 14.30 Tanár úr, kérem!

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 16., 17. 20.00 Kovács Gerzson 
Péter/TranzDanz: In Sol – In Luna, be-
mutató. SZEPTEMBER 18. 20.00 La dance 
department, Színművészeti Egyetem 
hallgatói: 44 Feet; Tuttugu og tvier  (Ladányi 
Andrea koreográfiái). SZEPTEMBER 22., 
23. 20.00 Mándy Ildikó Társulata (MIT): 
Thanatophobia – Haláliszony. SZEPTEMBER 
24. 20.00 BassCulture  live@mu - Árvai 
György, DJ NoMore, DJ Palotai.
Gyermekelőadás: SZEPTEMBER 25. 11.00 
Ciróka Bábszínház: Kököjszi és Bobojsza.

 SZÍNHÁZAK

ALBERTFALVI HELYTÖRT. GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Római ásatások, egy-
ház- és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva 
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
középkori rom Albertfalva területén. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola XI., Bikszádi u. 11-15.
SZEPTEMBER 20-IG Dobonyi Levente festmé-
nyei tekinthetők meg naponta 10-18-ig.

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.
SZEPTEMBER 19. 17.00 Fábián Évi fotókiállítá-
sának megnyitója, nyitva szeptember 30-ig. 

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
SZEPTEMBER 30-IG: Benes József grafi-
kusművész kiállítása naponta 14–18-ig 
látogatható.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
SZEPTEMBER 28-IG Világörökségi helyszínek 
Magyarországon c. kiállítás.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
OKTÓBER 7-IG A Corvin Rajziskola művészta-
nárai, Sipos Mariann, Erős Apolka, Szigeti 
Tamás, Duliskovich Bazil kiállítása.
A kávézóban: Juhász Bori fotográfus képei.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 14. 19.30 Töttös Kata festő-
művész kiállításának megnyitója, nyitva 
október 1-jéig.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514 
SZEPTEMBER 14-28-IG Öveges József emlékki-
állítás, nyitva: hétköznapokon 10–18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u.–Ulászló u. sarok. Tel.: 209-3070
SZEPTEMBER 22. 18.00 Evocation 
– Emlékidéző. Sára Dorottya kiállítása, 
megnyitja Feldmár András.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek. 
Egyszer volt Dél-Buda. Tájvédelmi körzete-
ink. Nyitva minden szerdán 15.00–18.00-ig.

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő 

SZEPTEMBER 14. 19.00 Nagy Fül Fesztivál. 
SZEPTEMBER 15. 18.30 Marduk (S). 
SZEPTEMBER 16. 22.00 Koma & Bones (UK), 
breakbeat party. SZEPTEMBER 17. 16.00 
Szájharmonika Fesztivál. SZEPTEMBER 20. 
20.00 Arena (UK). SZEPTEMBER 22. 21.00 
Colorstar, Titusz & The Carbonfools, Karányi 
Live. SZEPTEMBER 23. 22.00 Alarm Magazin 
party: Hextatic (UK). SZEPTEMBER 24. 22.00 
Ablak-a-dubra. SZEPTEMBER 27.19.00 Kajüt, 
Kamarazene a Motorbárban.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788

HÉTFŐN 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas 
Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. 
alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért 
Polgári Egy., 18.30 AKH Gesualdo Kamarakórus. 
KÉTHETENTE HÉTFŐN 16.00 az AKH Opera- és 
Dalstúdiója. KEDDEN 14.00 Albertfalvai keresz-
tény társas kör nyugd. klubja. SZERDÁN 17.00 
Albertfalvai Polgárok Köre. SZEPTEMBER 14. 
10.00 a Családok a Családokért Polgári Egy. ru-
haakciója. SZEPTEMBER 21. 13.00 Cukorbetegek 
Klubja. SZEPTEMBER 24. 10.00 VII. AKH Autós 
Kupa, Albertfalvi Autós Ügyességi Verseny a 
Kondorosi úti Alfa Áruház parkolójában. 

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

SZEPTEMBER 14. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Méta együttes, koncert és 
táncház. SZEPTEMBER 15. 9.30 Dúdoló, 10.30 
Ringató, 20.00 Só együttes klubkoncert. 
SZEPTEMBER 16. 20.00 Makám klubkoncert, 
a készülő új lemez anyagából! SZEPTEMBER 
17. 17.00 Kolompos gyermektáncház, 
20.00 Vodku v Glotku koncert. SZEPTEMBER 
19. 19.00 Budai tangó, tánctanítás Budai 
Lászlóval. SZEPTEMBER 20. 19.00 Studio 
Sentido, salsa tánctanítás. SZEPTEMBER 
21. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 
Eszterlánc együttes és a Buzaiak, koncert és 
táncház. SZEPTEMBER 22. 9.30 Dúdoló, 10.30 
Ringató, 20.00 Jazz és folk, új rendszeres 
program. Tűzkő Csaba Quintet és Fanfara 
Complexa. SZEPTEMBER 23. 20.00 Kairosz, 
Vedres Csaba együttese. SZEPTEMBER 24. 
20.00 Barbaro koncert. SZEPTEMBER 25. 19.00 
Budai tangó, tánctanítás Budai Lászlóval. 
SZEPTEMBER 26. 19.00 Studio Sentido, 
salsa tánctanítás. SZEPTEMBER 28. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Kávézó: Erdélyi 
zenék klubja, Magyarpalatkai banda.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás. 
SZERDA 18.00 alakformáló tréning. 

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760

SZEPTEMBER 17. 15.00-19.00 Évadnyitó családi 
nap meseszínházzal, kézműves foglalkozások-
kal. SZEPTEMBER 18. 10.00-18.00 Őszköszöntő 
fesztivál a Kelenföldi szabadidőparkban 
(Bikás-park). Témája, szabadtéri rendez-
vényei a középkori várak története és élete 
köré szerveződnek.  A programból: Térzene, 
a Kolompos együttes gyermekműsora, a Fogi 
Színház előadása, reneszánsz muzsika és 
táncház, lovagitorna-bemutató, kézműves 
foglalkozások a középkorból, vetélkedők 
kicsiknek és nagyoknak, apródverseny, sok 
játék, büfé. 
A Kulturális Örökség Napjai programsorozat 
keretében: SZEPTEMBER 17. 10.00 séta a 
Budai Várban I. Polgárházak és templomok. 
Találkozó a Bécsi-kapunál. SZEPTEMBER 17. 
16.00 A magyarországi várak története. 
Előadó: dr. Tóth József történelemtanár. (BMK) 
SZEPTEMBER 18. 10.00 Séta a Budai Várban 
II. Paloták és múzeumok. Találkozó a Korona 
cukrászda előtt. SZEPTEMBER 18. 15.00 Az 
Andrássy út palotái. Találkozó a Millenniumi 
földalatti vasút Bajcsy-Zsilinszky úti megálló-
jának Városliget felé tartó megállójában.

Szeptember 14 – 28.

SZEPTEMBER 14.       SZERDA

 18.00 Tóparti Újbuda Party 2005 összefoglaló

SZEPTEMBER 15.       CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés
 14.00 közvetítés az önkormányzat
  testületi üléséről

SZEPTEMBER 16.       PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 17.        SZOMBAT
  9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

SZEPTEMBER 18.       VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

SZEPTEMBER 19.       HÉTFŐ
 4.00 a szept. 12-i adás ismétlése
 18.00 Újbuda magazin
 18.40 Sport
 18.50 Hit és élet
 18.55 Életközelben
 19.00 SzivárványSzín
 19.30 SEVESO II. Ismeretterjesztő film
  a Polgári Védelemről
 19.45 Tóparti Újbuda Party 2005 összefogl.

SZEPTEMBER 20.       KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 21.       SZERDA
 18.00 ismétlés

 20.45 Tóparti Újbuda Party 2005 
  összefoglaló
 22.15 a 9STV műsora

SZEPTEMBER 22.       CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés

SZEPTEMBER 23.       PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 24       SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

SZEPTEMBER 25.      VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

SZEPTEMBER 26.       HÉTFŐ
 4.00 a szept. 19-i adás ismétlése
 18.00 Újbuda magazin
 18.40 Sport
 18.50 Hit és élet
 18.55 Égető kérdések
 19.00 SzivárványSzín
 19.30 Portré: Lévai Katalin
 20.00 Tóparti Újbuda Party 2005 összefogl.

SZEPTEMBER 27.       KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 28.      SZERDA
 18.00 ismétlés
 21.00 Tóparti Újbuda Party 2005 összefogl.
 22.30 a 9STV műsora

ÚJBUDA TV   Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

MŰSOR

A Kortárs Segítő Műhely Közhasznú Alapítvány 
2005. október elejével díjtalan, a hétfő esti 
órákat igénybevevő kommunikációs-, önis-
mereti-, problémamegoldó- készségfejlesztő-, 
személyiségépítő-, a kábítószer-fogyasztás 
megelőzését célzó kortárssegítő képző tan-
folyamot indít 16–21 éves fiatalok részére. A 
130 órás program keretében a pszichológia, a 
kábítószer-fogyasztás kérdéseivel, jogi és eti-

A Vöröskereszt dél-budai szervezetének prog-
ramja: SZEPTEMBER 13.10–15 óra között a 
Fővárosi Művelődési Házban (XI., Fehérvári út 
47.) új és jó minőségű használt ruhaneműk 
vására minimális térítés ellenében. A bevé-
telt az őszi szociális programokra fordítják. 
SZEPTEMBER 14. A kerületi Vöröskereszt bá-
zisán (XI., Erőmű u. 8.) 13 és 15.30 óra között 
ingyenes ruhaosztás. SZEPTEMBER 23–24. 
Ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mérés, 
szaktanácsadás a Fővárosi Művelődési Házban. 

kai vonatkozásokkal, a személyközpontú se-
gítő kapcsolatok elméletével és gyakorlatával 
ismerkedhetnek meg a fiatalok. Az akkreditált 
képzési program segít a hatékony kortársse-
gítő munka végzésében, és a továbbtanulás-
ban pályamotivációs, felvételi előkészítőül is 
szolgálhat. Jelentkezni levélben és e-mailben 
lehet szeptember 15-ig: 1392 Budapest, Pf. 
272., vagy e-mail: civil0071@mail.datanet.hu

Kortárssegítő tanfolyam fiataloknak

Ruhaosztás, vérnyomás- és vércukormérés
MINDEN SZERDÁN 16.15-től pékáru-osztás a 
Vöröskereszt szociális bázisán (Erőmű u. 6.).
AZ ÖNKÉNTES VÉRADÁS IDŐPONTJAI: 
Szeptember 13. 11.00–14.00 óra között 
(Furnér Művek, XXII., Háros u. 7.), szeptember 
14. 14.30–18.30 óra között Etele téri buszvég-
állomásnál, szeptember 16. 11.00–14.00 óra 
között (Magyar Államkincstár, Bartók Béla  
út 120.)., szeptember 30. 7.15–10.45 óra  
között (Salesianer Miettex, XI., Nándorfe-
jérvári u. 44.). 

Ebben az évben is megrende-
zi a Média 11 Kft. tévéstáb-
ja a hagyományos gazdagréti 
halászléfőzőversenyt. Szeptember 
17-én, szombaton 8 órától várják 
a szokásos helyszínen, a lakótelep 
alján lévő dombon fával és hallal a 
versengőket, akiknek bográcsról 
és fűszerekről kell gondoskodni-
uk. A rendezvényt támogató Mol-
nár Gyula polgármester, Veresné 
Krajcár Izabella alpolgármester, 
Balázs György és Messel Gáspár 
képviselők arra számítanak, hogy 
a tavalyi 74 résztvevőnél is többen 
jelentkeznek majd. Jó hír azok-
nak, akik szeretik a halászlét, de 
főzni nem mernek, hogy a látoga-
tók is megkóstolhatják a Momó 
csapata által főzött halászlét.

Halászléfőzőverseny  
Gazdagréten



ZENÉS-TÁNCOS KLUBEST!
NYITÓ BULI!

Szeptember 24-25-én 
kirándulás autóbusszal!

PISZTRÁNGSÜTÉS
a SZALAJKA-VÖLGYBEN

Vacsora -zene-tánc és fürdőzés a
ZSÓRY-FÜRDŐ-ben!

„KORONA”
Klub és Baráti Kör!

Fényképes adatbank minden 
korosztálynak!

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT KERES?

Igényes ügyfelek részére!

Telefon: 279-0834, 06/70/363-5767

A Társkereső SPECIALISTA!

Kirándulások, rendezvények!

KÖZTÉR 9ÚJBUDA 2005. SZEPTEMBER 14.

Szeptember 22., csütörtök
17.30 Ünnepélyes zászlófelvonás a 

templomban. A búcsú programsoro-
zatát megnyitja Hollai Antal plébá-

nos. 18.00–19.30 Iskolai kórusok és a 
Gesualdo kórus hangversenye a Szent 

Mihály-templomban. 16.00–19.00 
Nyílt nap a Szellemi Sérült Testvérein-
kért Alapítvány Szent Mihály Rehabili-

tációs Otthonában (XI., Derzsi u. 4.). 

Szeptember 23., péntek
17.30 Bőzsöny Ferenc előadása a Don 
Bosco Iskolában (Albertfalva u. 9-11.).  
20.00 Orgonahangverseny a temp-

lomban, km. Szabó Barbara.

Szeptember 24., szombat
10.00–15.00 Gulyásverseny a temp-

lomkertben. 10.00–15.00 Gyerekprog-
ramok templomkertben. 13.30 Térze-
ne a templomkertben, km. a Weiner 
Leó Szakiskola fúvósegyüttese. 17.30 

Frenyó Zoltán előadása és könyvé-
nek bemutatása Prohászka Ottokár 

címmel a Don Bosco Iskolában. 20.00 
Orgonahangverseny a templomban, 

km.: Varga Petra.

Szeptember 25., vasárnap
10.00 Mahunka Imre emléktáblájának 

koszorúzása a Mahunka téren.
11.00 Ünnepi mise a templomban és 
az Albert herceg díj átadása. 15.00 Ifj. 

Papp László dedikálja Édesapám Papp 
Laci c. könyvét a templomkertben. 
20.00 Orgonahangverseny a temp-

lomban, km. Pető László.
A búcsú programjait bezárja Hollai 
Antal plébános. Napközben folya-
matosan: kézművesek, vásározók, 

gyerekprogramok a templomkertben, 
mutatványosok, körhinta a templom-

kertben és a Mahunka téren.

Szent Mihály-
napi búcsú 

Albertfalván

LAPSZABÁSZAT, 
KONYHABÚTOR, 

SZEKRÉNYSOROK,
IRODABÚTOR GARDRÓBOK

XI., Hamzsabégi út 52.
Tel.: 209-0211 Nyitva: H-P: 8-17

Helyszíni felmérés, egyedi tervek alapján 
teljes körű kivitelezés

VIDÉKI NYARALÓKBAN IS,
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ

www.referenczia.hu

SZORTÍROZÓ 
MUNKATÁRSAKAT
Jelentkezni lehet személyesen, 

rövid szakmai önéletrajzzal 
hétköznapokon 16 órától

Hegyi Péter üzemvezetőnél.
Cím: GLS Hungary Kft.

1116 Budapest, Vegyész u. 17–25.

XI. kerületi csomagfeldolgozó 
üzem keres állandó délutános 

műszakra (16-01 óráig)
jó kereseti lehetőséggel, 

precízen dolgozó, férfi

A fennállásának 20. évfordulóját 
ünneplő Csíkihegyek utcai Általános 
Iskola tanévnyitóján Molnár Gyula pol-
gármester a kerület országgyűlési és 
önkormányzati képviselőivel, valamint 
László atyával közösen jelképes iskolai 
ajándékcsomagokat adott át az idei 
első osztályosoknak.

„20 éves a Csíki 2005–06; Üdvözöljük az 
első osztályosokat!” – hirdette a transzpa-
rens a szeptember elsejei tanévnyitón az 
iskola tornatermében. 
 – Újbuda önkormányzatának keze-
lésében 21 általános és középiskolában 
kezdik meg a tanévet a mai napon. A ke-
rületben 839 gyermek ül először iskola-
padba, akiknek örömteli tanulást kívánok 
– mondotta Molnár Gyula polgármester 

ünnepi köszöntőjében. Ezt követően arról 
is szólt, hogy az elmúlt nyáron több isko-
laépület rekonstrukcióját elvégezték, így a 
Csíkihegyek utcai intézmény épületének 
tetőszigetelését is felújították. A kerület-
ben 2000 gyerek kap tankönyvet, illetve 
étkezési hozzájárulást. 
 Az egybegyűltek kivetítőn megte-
kinthették azt a videofelvételt, amely húsz 
évvel ezelőtt készült, és felidézte az iskola 
1992-es tanévzáró ünnepségét. 
 A 20 éves intézmény a 76 éves 
Újbudával közös rendezvényekkel, mél-
tóképpen kívánja megünnepelni az évfor-
dulót – mondotta Gilicz János iskolaigaz-
gató, s megköszönte, hogy a kerület ve-
zetői védnökséget vállaltak a programok 
lebonyolításában. 

Deák Attila

A kerületben 839 kis elsős ült iskolapadba

Tanévnyitó a Csíkiben
A segítségüket szeretném kérni. Gazdag-
réten lakom a Frankhegy utca 5.-ben. A 
mai napi eset volt az utolsó csepp a pohár-
ban. Jó egy évvel ezelőtt a házunk előtti 
parkolóban szabályosan parkoltam. Egy 
kispolski behúzott kézifékkel úgy állt le 
elém, hogy nem tudtam kiállni, így aznap 
nem is tudtam használni 
az autómat. 
 Az ügyeletes rendőr 
sem tudott segíteni. Azt 
mondta :„köztudott, hogy  
Gazdagréten a Frankhegy 
utcában így parkolnak. 
Várjam meg az autó tu-
lajdonosát és beszéljem 
meg vele”.  Én beszéljek 
vele? Aztán az autóm  
látja kárát...
 Télen előfordult, hogy hajnalban a 
fiamat hirtelen orvoshoz kellett vinni. 
Az előttem álló autót a körülötte felgyü-
lemlett hó miatt mozdítani sem tudtam. 
Szerencse, hogy édesapám épp otthon 
volt, és az ő autójával el tudtunk menni. 
Előfordult, hogy a tűzoltóautó nem tudott 
bejönni az utcába. És még tudnék mesélni 
 A mai napon egy Fiat Bravo és egy 
Trabant eltolása után sikerült kiállnom a 
parkolóból. Ez még a jobbik eset, ha épp 

OLVASÓI  LEVÉL

Az újdonsült elsősök nagy izgalommal várják, hogy teleírhassák az első füzeteiket.

Hogy parkoljunk Gazdagréten?
nem a kedves Mercedes kisbuszos lakó-
társ áll elém. 58 kg-os nő lévén, nem hi-
szem, hogy ezzel kellene minden reggel 
foglalkoznom, arról nem is beszélve, hogy 
a tologatás nem kis erőfeszítésembe és a 
ruhám összepiszkolásába kerül. A csalá-
dunkban két autó is van, mégsem állunk 

egymás elé, esetleg mást za-
varva a közlekedésben. Ad-
dig keresgélek, amíg parko-
lóhelyet nem találok,  ha az 
a lakástól kicsit messzebb 
is esik. Minek a rendőrség, 
ha a KRESZT sem tudja be-
tartatni? A XI. kerületi Ka-
posvár utcában dolgozom. 
Érdekes módon a rendőr-
ség ott naponta bünteti a 
tilosban parkolókat. Nem 

lehet ezt a lakótelepen is megtenni?  Mi-
lyen megoldás lehetséges önök szerint, az 
áldatlan állapot megszüntetésére?

Kocsis Krisztina

(Olvasónk panaszait átérezzük, hiszen 
több munkatársunk ott lakik, és jó ideig a 
szerkesztőség is a Kaptárkő utcában volt. 
Vitára bocsátjuk a fenti elkeseredett írást. 
Aki megoldást tud, jelentkezzen, adjon ta-
nácsot – a szerk.)
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14.00 Csalafintaságok a Csalitosban 
– népmesék, népi játékok: az Óperenci-
ás Gyermekszínház műsora
15.00 Budai Babszem gyermek 
néptáncegyüttes 
Művészeti vezető: Rékassy Barbara
15.30 Dalok, nóták, népi énekek: 
Czenke Mihály és együttese
16.30 Ha elpatkol  a férj… – komédia 
egy felvonásban az Őrmezei Tarka Szín-
pad előadásában. Rendező: Köllő Miklós

17.15 Dixieland muzsika – a Weiner Leo 
Zeneiskola koncertje. Vez.: Sztán István
18.15 Térülj, fordulj, ugorj, hip-hop. 
Vérpezsdítő ritmusok – latin táncok: 08-
as Dance Team bemutatója
19.00 Dobshow – látványos show  
profi dobosokkal, különleges  
ütőshangszerekkel           
20.00 Gerendás Péter és együttesének 
koncertje, UTCABÁL

FORRÁS FESZTIVÁL 2005.
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK: 
14.00-18.00 Agyagvár – az agyag vár!
Víg Mária és  Szabó Ede  keramikusok 
gyerekfoglalkoztatója. 
A vendéglátást az őrmezei MUZSIKUS 
KÁVÉHÁZ biztosítja:  Csapolt sör, fagy-
lalt, szendvics különlegességek... 

A rendezvényt támogatja Molnár Gyula, 
Újbuda polgármestere

A Groupama  
Biztosító Rt.  

pályázatot hirdet 

HELPDESKES 
MUNKATÁRS 

pozícióra.

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

    Felhasználói problémák kezelése
    Rendszer üzemeltetési feladatok ellátása
    Felhasználói jogosultságok kezelése
    Helpdesk adminisztrációs munka elvégzése
    Ügyeleti rendszer ellátása 

Elvárásaink:

    Minőségi szemléletmód 
    Jó kommunikációs képesség
    Kreativitás
    Rugalmasság
    MS Windows kliens oldali ismeretek

Előnyt jelent :

    MCP vizsga
    Angol szakmai nyelv legalább olvasási szintű ismerete
    Helpdeskben középvállalatnál szerzett gyakorlat 
    Nagygépes környezetben szerzett ismeretek
    MS Active Directory ismeret

Kérjük, hogy pályázatában jelölje meg a bérigényét is.
Pályázataikat 2005.09.20-ig az alábbi címre várjuk:

1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. HR igazgatóság, „HD”
E-mail címünk: hr@groupama.hu

ŐRMEZŐ  
Cirmos u. szeptember 17.
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... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDELÁTOGATÓKAT!

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

Budapest XI. kerület, Bornemissza 
utcai kertes házban emelet + tető-
tér beépítésével kialakítandó 7 db 

38-70 m2 alapterületű lakás  
2006. június 30-i átadással  

megvásárolható.

ELADÓ LAKÁSOK!

Budapest XI. kerület, Ibrahim  
utcában háromszintes, 3 lakásos, 
szabadon álló lakóépületben egy 
emeleti és egy tetőtéri lakás eladó.





Igényes,
rögzített és kivehető

fogszabályozó készülékek
minden korosztálynak.

Esztétikus kerámia és 
a fogak belső felszínén 

elhelyezkedő,
nem látható
készülékek.

Időpont-egyeztetés: 
203-3006 
1119 Budapest, 
Etele út 39. fszt. 3.

Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI 

CENTRUM
Tel.: 203-3006

Cím: 1119 Etele út 39.

 ingyenes fogászati szűrés 

fogbeültetés, fogpótlások 

esztétikus fogtömések röntgendiagnosztika 

dentál higiénia (ultrahangos fogkő-eltávolítás) 

 fogkozmetika fogfehérítés 

MOL EP szerződés 

Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

Hétfőtől péntekig 9–19 óráig
és szombaton 9–14 óráig teljes körű fogászati

ellátás áll betegeink rendelkezésére.



A kerületi polgárőrök fokozottabb 
támogatásáról döntött Újbuda Önkor-
mányzata. Eddig is ismerték és értékel-
ték a polgárőrök munkáját, most azon-
ban még összehangoltabbá szeretnék 
tenni a tevékenységüket, s minden 
eddiginél jobban számítanak rájuk a 
kerület közbiztonsági és bűnmegelő-
zési stratégiájában. 

Napjainkban 150 polgárőr vigyáz a kerü-
let biztonságára, őket összesen négy pol-
gárőr egyesület és egy polgárőr csoport 
tömöríti. 
 1990-ben indult ez az akkor még 
igencsak sajátosnak számító mozgalom 
a kerületben, amely több politikai erő 
rosszallását is kiváltotta. Azt hitték a pol-
gárőrségről, hogy a kádári munkásőrség, 
vagy az önkéntes rendőri forma egyenes 
folytatása lesz. Nem lett az. A polgárőrség 
lényege ugyanis kezdettől fogva az alulról 
való építkezés, az öntevékenység és a civil 
kurázsi: a bűncselekményekkel és a bűn-
elkövetőkkel akarnak szembeszállni.
 A polgárőr egyesületek már eddig is 
nagyon sok bűnözőt kerítettek kézre, illet-
ve tartottak vissza a rendőrség kiérkezésé-
ig. Klimstein László, a kerületi polgárőrök 
képviselője szerint ma is havonta legalább 
egy, fajsúlyosabbnak számító bűnözőt 
fognak el. Időközben persze nyilvánvaló-
vá vált, hogy nem az elfogás, pontosabban 
a bűnüldözés a polgárőrök elsődleges fel-
adata. A bűnüldözés a rendőrség dolga, 
a polgárőrök pedig a bűnmegelőzésben 
lehetnek sikeresek. Ráadásul így a rend-
őrség és a polgárőrség minden zökkenő 
– azaz hatásköri vita és rivalizálás – nélkül 
kiegészítheti egymást. 
 A polgárőrök teljesen önkéntes ala-
pon, napi munkájuk mellett tevékenyked-
nek. Természetesen minden ellenszolgál-
tatás nélkül. Az önkormányzat – felismer-
ve a polgárőrség jelentőségét – támogatja 
a helyi szervezeteket. Messel Gáspár ön-
kormányzati képviselő elmondta, évente 
hatszázezer forinttal segítik a polgárőrök 
munkáját. Ezt az összeget különféle tech-
nikai berendezésekre, például egyen- és 

láthatósági mellényekre, elemlámpákra 
költik. Ezenfelül közel négymillió forint-
nyi üzemanyagkártyát is kapnak, ami 

talán mindennél fontosabb támogatás-
nak számít: a polgárőrök ugyanis saját 
gépkocsijaikkal járőröznek, ezt még elfo-
gadható és vállalható áldozatnak tartják, 
a járőrözéshez szükséges üzemanyagot 
azonban már képtelenek lennének kifi-
zetni. Különösen napjainkban! Klimstein 

László szerint, ha leállnának ezek az au-
tók, teljesen megszűnne a polgárőrök 
mozgékonysága, ami az egyik legfőbb 

értékük. Már csak azért is, mert bizo-
nyos helyzetekben így tudják kisegíteni  
egymást az egyesületek.
 Az általános kép mögött természe-
tesen sok-sok egyéni sors, számtalan 
veszélyhelyzet, érdekes kaland és önfelál-
dozás rejlik. Minderről azonban csak egy 

sokkal részletesebb krónikában lehetne 
beszámolni. Arról azonban szólni kell, 
amit Klimstein László említett: csökken 
az újoncok száma. – Nem a kedvvel, a 
kurázsival van baj, hanem azzal, hogy ve-
szett hajtás folyik a megélhetésért – fogal-
maz. – Ez pedig elvonja az emberek erejét 
és figyelmét. 
 Az önkormányzat szeretne még töb-
bet tenni a polgárőrökért. Messel Gáspár 
elmondta, három új autót kapnak a kerü-
leti polgárőrök, melyek nemcsak a megfe-
lelő rádió- és egyéb fontos technikai be-
rendezésekkel lesznek ellátva, de ott virít 
majd az oldalukon a Polgárőrség felirat is. 
Az új felszerelések közé tartozik egy sebes-
ségmérő és négy rendszám-azonosító is, 
ami segíti a lopott kocsik megtalálását. Ez 
azért is olyan fontos, mert az autótolvajok 
elleni harc jelenti a polgárőrök egyik fő 
tevékenységi területét. Klimstein László 
szerint az autótolvajokon kívül a bizonyos 
kerületi, főleg fiatalok által látogatott szó-
rakozóhelyek, valamint a víkendházas te-
rületek adják a legtöbb munkát a polgár-
őröknek. A Sas-hegyet, a Madár-hegyet, 
a 70-es út jobb oldalán elterülő területet 
időről időre hívatlan vendégek szállják 
meg, és jelentős károkat okoznak. 
 Messel Gáspár elmondta azt is, hogy 
elkészült az önkormányzat közbiztonsági 
és bűnmegelőzési stratégiája, mely kitün-
tetett szerepet szán a polgárőröknek. Az 
egyesületek legfontosabb feladatának a 
bűnmegelőzést jelöli meg, s ezen belül kü-
lön kiemeli a közterületek, és a nyilvános 
helyek védelmét. Egy felmérés szerint az 
emberek jelentős részében kelt félelmet a 
fiatalok randalírozása, egyes csoportok 
antiszociális magatartása – így a villa-
mosmegállók üvegvárójának szétverése, 
szemetesládák felgyújtása stb. 
 A koncepció rögzíti a legeredmé-
nyesebben dolgozó polgárőrök megju-

talmazását is, sőt az egységes polgárőri 
formaruha bevezetését is előirányozza, 
de mindennél sokkal fontosabb az úgy-
nevezett Polgárőr Szolgáltató Centrum 
kialakítása és működtetése a Budafoki út 
1. szám alatt. Ez a központ hangolja majd 
össze az egyes polgárőrcsoportok mun-
káját, rendszeres egyeztetéseket tartanak 
itt, egy központi információs bázis létre-
hozását is szolgálja, továbbá helyet kap a 
diszpécserközpont. Segítséget ad a pályá-
zatok megírásában, összeállításában is. Az 
önkormányzat tervei szerint a szolgáltató 
centrum ez év őszén nyílik meg.
 A centrum létrehozása, és a munka 
magasabb szintű összehangolása azonban 
nem jelenti a kerületi szervezetek egye-
sítését. A polgárőrök ragaszkodnak mai 
függetlenségükhöz. Egyrészt azért, mert 
úgy vélik, mindegyik csoport azon a terü-
leten tudja a legeredményesebben elvégez-
ni a munkáját, amelyet a legjobban ismer. 
Másrészt a polgárőrmunkában kimon-
datlanul is ott bujkál a lokálpatrióta érzet: 
az emberek elsősorban a saját környékü-
ket és környezetüket féltik, azt szeretnék 
megóvni a bűnözőktől. Ez az érzet igazi 
hajtómotorként működik minden polgár-
őrben, de egyáltalán nem mond ellent más 
szervezetekkel való együttműködésnek, 
a szomszédos csoportok kisegítésének, 
a közös járőrözésnek. Sőt, ettől, vagy ép-
penséggel ezért még a kerület egészében is 
képesek gondolkodni a polgárőrök. 
 A magasabb szintű összehangolást 
a jövőben tehát nem az egyesülés jelenti, 
tette hozzá Messel Gáspár, hanem az a 
fórum, amelyet a koncepció felvázol. En-
nek értelmében a közeljövőben megala-
kul egy koordinációs testület, mely havi 
rendszerességgel tartja üléseit. Munkájá-
ban részt vesz az önkormányzat közbiz-
tonságért felelős alpolgármestere, köz-
biztonsági tanácsnoka és bűnmegelőzési 
referense, mindegyik polgárőrszervezet 
vezetője és a rendőrség megbízottja. Így 
megmarad a féltett függetlenség, de lét-
rejön a magasabb szintű egyeztetés és  
együttműködés is. 

S. F.
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50 milliót értek a képek
Egy 89 éves bácsi lépett ki az egyik kerületi 
totózóból szeptember 2-án délelőtt. Mellé 
szegődött egy számára ismerőnek tűnő, 
jól szituált fiatalember, aki hazakísérte, 
sőt felment a lakására is. Itt a fiatalember 
körülnézett, majd közölte, hogy fényké-
pész, s elvinne pár festményt lefotózni. Az 
idős úr szerint csupán néhány képet vett 
magához, ám otthagyott neki két 20 ezer 
forintos bankjegyet zálogul, amíg vissza-
hozza a képeket. Hamarosan vissza is jött, 
ám a képek nem voltak nála, csak a mobil-
telefonját kereste. Az idős úr megszánta, 
visszaadta neki az egyik zálog 20 ezrest... 
A képeket viszont később sem hozta visz-
sza az állítólagos fényképész. 
 Az idős úr fia este kilenc óra tájban 
tért haza, és azonnal észrevette, hogy baj 
van. Gyors leltárt készített, és kiderült, 
hogy csak az ő szobájából 20 festmény 
tűnt el, és egy szép, régi falióra is. Egy má-
sik szekrényből 12 festményt vitt el a tettes 
– bár az is lehet, hogy társai is voltak. Az 
ellopott tárgyak értéke becslések szerint 
meghaladja az 50 millió forintot. 

Fogják meg, tolvaj!  
Augusztus 31-én késő délután a Kende 
utcában egy idős ember kiabált kétség-
beesetten, hogy „fogják meg, tolvaj!” Több 
járókelő látta is, amint egy férfi rohan felé-
jük az utcán. Elállták az útját, mire az illető 
megfordult, és ellenkező irányba kezdett 
szaladni. Egy gyalogos és egy kerékpáros 
azonban üldözőbe vette őt, s utolérte a 
Bertalan Lajos és a Stoczek utca keresz-
teződésében. Visszatartották a rendőrök 
kiérkezéséig. Kiderült, hogy a férfi követte 
az idős embert, s amikor az belépett a há-
zának a kapuján, benyomakodott utána, 
egyik kezével hirtelen magához rántotta 
áldozata táskáját, a másikkal pedig az ar-
cát ütlegelte. A támadó ezután menekülni 
kezdett, majd amikor a járókelők elállták 
az útját, a táskát eldobta. 

Nem kellett a pálinka 
Egy egyetemistát támadtak meg szeptem-
ber 3-án éjjel 11 óra tájban a Fehérvári 
úton. Miközben a fiatalember a Móricz 
Zsigmond körtér irányába haladt, egy férfi 
és egy nő lépett mellé. Beszélgetni kezdtek, 
a férfi azonban hirtelen erőszakossá vált. 
Azt kérdezte a fiatalembertől, elmenne-e 
velük pálinkázni és hogy van-e nála pénz. 
Az egyetemistánál nem volt pénz, mire az 
ismeretlen lelökte őt egy padra, rátérdepelt, 
és keményen ütni kezdte a halántékát. A nő 
eközben gyors, gyakorlott mozdulatokkal 

mindent kipakolt a fiatalember zsebéből, 
iratait, mobiltelefonját, 2 ezer forint kész-
pénzét. Órákig feküdt eszméletlenül az 
áldozat, majd amikor magához tért, haza-
vánszorgott. Később visszatért a helyszínre, 
ahol megtalálta az iratait... 
 A támadó páros férfi tagja körülbe-
lül 30 éves, 177 centiméter magas, spor-
tos testalkatú. Inkább erős, mint kövér. 
Fél centis haja fekete. Rövid ujjú barnás 
inget, és hosszú, sötét nadrágot viselt. A 
vele levő nő 22 év körüli, 160 centiméter 
magas, kissé molett. A hátközépig érő haja 
fekete színű, arca kerek. Farmernadrág és 
farmerkabát volt rajta. A rendőrség kéri, 
jelentkezzen a fenti telefonszámon az, aki 
bármit tud a tettesekről.   

Agresszió az utcákon
Még júliusban zajlott le egy napjainkra 
egyre jellemzőbb „közlekedési vita” az 
Etele útnál. Egy kis autó sávváltása nem 
tetszett a mögötte jövő személygépko-
csi vezetőjének és mellette ülő utasának. 
Amikor piros lámpához értek, és mindkét 
autónak meg kellett állnia, kiszállt a két 
feldühödött férfi, odamentek az előttük 
álló autóhoz, lerúgták az egyik visszapil-
lantó tükrét, majd egyikük a nyitott abla-
kon át megpróbálta megütni a vezetőjét, 
de nem sikerült neki. Sikerült viszont 
kitépni a helyéről a félig letekert ablakot, 
ami össze is törött. A tettesek talán el is 
felejtették már az esetet, csakhogy a rend-
őrség most megtalálta őket, és eljárást in-
dított ellenük.

Előkerült a kés 
Egy nő hirdetési cédulát ragasztott fel au-
gusztus 28-án délután az egyik Villányi úti 
kandeláberre. A közeli egyetem portaszol-
gálatos őre odament hozzá, és saját elmon-
dása szerint udvariasan megkérte, hogy 
itt ne ragasszon semmit a lámpaoszlopra. 
Az asszony dühösen visszaszólt, és ott-
hagyta a papírfecnit, ahová felragasztotta. 
Az őr letépte a hirdetést, a kukába dobta, 
majd visszament a portára. A nő elment, 
ám nem sokkal később egy crossmotoros 
jelent meg az egyetemi kapubejárónál. 
Az ismeretlen férfi leszállt a motorról, a 
portához sietett, ahol szidalmazni kezdte 
az őrt, majd fenyegetően elővett egy kést, 
és úgy tett, mintha mellbe akarná szúrni. 
Dulakodás kezdődött, melynek során a 
nyitott kés végig a támadó kezében volt. 
A veszélyes helyzetnek egy másik őr vetett 
véget, aki társa segítségére sietett, s ketten 
ártalmatlanná tették a férfit. Szerencsére 
senki sem sérült meg, azonban a rendőr-
ség vizsgálatot indított az ügyben.

Egyesítés helyett összehangolás
Hamarosan megnyílik a Budafoki úton a Polgárőr Szolgáltató Centrum 

A sorozatos csalások áldozatai kizárólag 
idős emberek, hatvan év felettiek. Bennük 
még él a bizalom a másik ember iránt, 
abban a korban nőttek fel, amikor azt ta-
nították, segítsünk a másiknak, tegyünk 
jót a másikkal. Ezzel a bizalommal élnek 
vissza a bűnözők. Jó a rábeszélőképesség-
ük, a kiszemelt áldozatot megszólítják az 
utcán, elkezdik beszéltetni, a bizalmukba 

férkőznek. Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, legyen mindenkiben  tartózkodás, 
óvatosság az ismeretlenekkel szemben. Az 
utóbbi idők nagyobb sorozata az az OTP-

s csalás volt, amikor arra hivatkoztak az 
elkövetők, csődbe megy a bank. Felaján-
lották, segítenek kimenekíteni a pénzt. A 
kár itt közel ötvenmillió forint volt. Ezek a 
csalók már rendőrkézre kerültek.
 A legújabb sorozatos  csalási trükk-
ről Máté György, a XI. kerületi rendőrka-
pitányság gazdságvédelmi aloszályának 
nyomozója tájékoztat.

– A csalók becsöngetnek, és azt monják, 
mi vagyunk az új takarítóbrigád, tessék 
már adni egy vödör vizet. Az idős néni, 
bácsi persze beengedi az egyiket, az úgy 

tesz, mintha becsukná maga mögött az 
ajtót. Eltereli a figyelmet, bemennek a 
konyhába, a többiek eközben átkutatják 
a lakást. Nagyon ügyesen csinálják, fel-
készültek, még annak is utánanéznek, ki 
a közös képviselő, kire lehet hivatkozni. 
Azt tanácsoljuk, ne adjanak nekik vizet, 
ne engedjenek be senkit a lakásba! Legyen 
gyanús, ha a régi takarítók nem kértek vi-
zet, miért kérnek vizet az újak?
 A másik trükk, amikor arra hivat-
koznak, hogy a Gázművektől, az Elektro-
mos művektől jöttek, vagy a vízvezetéket 
szeretnék megjavítani. Van, hogy felmu-
tatnak valami igazolványfélét, van, hogy 
semmit sem. Közlik, vízvezetékszerelő va-
gyok, dugulás van a lépcsőházban, tessék 
beengedni, meg kell nézni. Az egyik  ál-
szerelő bemegy, elcsalja a sértettet a kony-
hába, a fürdőszobába, a másik közben 
átvizsgálja a lakást. Legyenek óvatosak, ha 
hívatlanul megjelenik egy szerelő! Kérjék 
el a céges kártyaigazolványát, mindegyi-
küknek van. Ha bármi gyanús, kérjék el 
a központjuk telefonszámát, telefonálja-
nak be, ott meg fogják mondani, valóban 
küldtek-e oda embert, vagy nem. És ha a 
szerelő valóban az, akinek mondja magát, 
mindezt meg fogja várni.
 Nagyon fontos, senki idegennel ne 
menjenek el a bankba pénzért, foglalót, 
előleget ne adjanak. Az igazi szerelő elő-
re megmondja, mennyibe fog kerülni a 
javítás, már nála vannak az alkatrészek, 
és a munka elvégzése után számlát ad. 
Előfordul az is, amikor arra hivatkozik 
valaki, hogy egy rokon küldte megcsinál-
ni a lakásban ezt-azt. Ebben az esetben is 
indokolt az óvatosság. Kérdezzék meg a 
rokont, valóban küldött-e valakit.
 Ha rendőr csönget be, az egyenruhá-
ban van, ha civilruhás nyomozó, akkor 
felmutatja a szolgálati igazolványát. Sze-
rencsére álrendőrök még nem garázdál-
kodnak a kerületben.
 Régebben elterjedt volt az a tévhit, 
nem jó feljelentést tenni, tanúskodni, mert 
tartani lehet a bűnözők megtorlásától. 
Ez a gondolkodás ma már nem jellemző, 
minden további nélkül bejönnek, tanús-
kodnak. Ritkán, de előfordult, hogy a gya-
núsított ügyvédje megkereste a sértettet, 
és kérte a vallomás visszavonását, de nem 
fenyegetéssel, csak megpróbálta lebeszél-
ni, hátha... Lehet, hogy néhányszor el kell 
menni a rendőrségre, bíróságra, ez ké-
nyelmetlen, de fontosabb, hogy a bűnözők 
lakat alá kerüljenek.

Kertész Dániel

Új trükkel kopogtatnak a csalók
Visszaélnek az idős emberek bizalmával, szerelőnek, takarítónak adják ki magukat

Máté György: Az igazi rendőrjelvényen ötjegyű szám olvasható. Megtévesztő, hasonló jelvénye-
ket, igazolványokat bármelyik trafikban lehet venni, de arra csak az van írva: POLICE. 

Vannak bűnözői csoportok, amelyek a trükkös lopásokra, csalásokra szakosod-
tak. Nem szervezetlenül dolgoznak, ismerik egymást, azt is mondhatjuk, ez egy 
nagy család, egymásnak adják az információt. Ha valahol volt egy betörés, lopás, 
vagy csalás, később mások visszamennek ugyanoda. Budapest egész területét 
bejárják, hol itt, hol ott bukkannak fel.

Vass Ferenc a Rubin Hotel melletti automatát vizsgálja, hogy nem piszkálták-e meg?

RENDŐRSÉGI HÍREK

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

Ke
rt

és
z 

D
án

ie
l



Kos
március 21–április 20.

Unja a megszokott, rutinszerű, hétköz-
napi dolgokat. Tanuljon, olvasson, járjon  
kulturális eseményekre. Nyugtalansága 
csillapításában segíteni fogja nyitottsága 
az új gondolatok iránt. Egyik rokona vagy 
közeli barátja segítséget kér. Bár nehezére 
esik a dolog, utóbb örömmel és megelége-
dettséggel tölti el. Érdekes barátságokat 
köthet mindkét nem képviselőivel.

Bika
április 21–május 20.

Nehéz lesz megőriznie kiegyensúlyozott-
ságát és jókedvét, mert valaki a környe-
zetében megpróbálja majd aláásni a hi-
telét kínos pletykák terjesztésével. Ezek a 
körülmények befolyásolják a hangulatát. 
Ha lehet, szakadjon el kicsit az otthonától, 
utazzon el, ahol egyedül maradhat a gon-
dolataival, érzéseivel. Ha nem tud szabad-
ságra menni, legalább esténként menjen el 
otthonról. Kerülje a túlzott költekezést.

Ikrek
május 21–június 21.

Most jön el az ön ideje! Lelkileg felszaba-
dul, ezzel együtt felpörögnek ön körül az 
események, ami elé várakozással tekint, és 
amit jókedvvel vesz tudomásul. Izgalmas 
események részese lesz, sok érdekes em-
berrel találkozik, sok mindenre vállalko-
zik. Használja is ki ezeket a szép napokat, 
és ne büntesse magát otthon üléssel, vagy 
egyhangú dolgok végzésével. Ha kellő-
képpen nyitott lesz a világ felé, élete egyik 
legszebb szakaszát éli át. 

Rák
június 22–július 21.

Átmeneti anyagi nehézségek várnak ön-
re egy váratlan, jelentős összegű kiadás 
miatt, ami az otthonával kapcsolatban 
merül föl. Emiatt sok korábbi tervéről 
kell lemondani. A nehézségek ellenére is 
viszonylag boldog időszak elé néz, mert 
régóta húzódó családi ügyei rendeződnek, 
a barátai pedig szeretettel veszik körül és 
készek a megsegítésére. A nyugalmas és 
biztonságos napok hamarosan visszatér-
nek, de a türelmetlenség, az értelmetlen 
dühöngés nem sietteti az eljövetelüket.

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

Élete szokatlanul mozgalmassá válik, de 
ezen belül is különösen a társas kapcsola-
tait meghatározó kisebb-nagyobb közös-
ségek jutnak fontos szerephez. Egy-egy 
csoportosulás tagjának lenni olykor áldo-
zattal, lemondással jár. Cserébe életre szó-
ló élmények részese lehet, segítőkész bará-

tokra találhat. Problémái támadhatnak a 
gyerekekkel, legyenek akár a sajátjai, akár 
máséi. 

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

Lassan rendeződnek a dolgok, még egész-
ségi állapotában is javulás áll be, ha gyen-
gélkedett korábban. Lazítson, lássa meg az 
élet kellemes, szórakoztató oldalát. Arra 
azonban ügyeljen, hogy új keletű és talán 
szokatlan könnyedsége ne váljon lazaság-
gá, és ne vegyen fel olyan rossz szokásokat, 
amiktől később nehéz lesz megszabadulni. 
Családja nem biztos, hogy fogékony lesz a 
gyors hangulatváltására, ezért legyen ve-
lük türelmes, megértő.

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Kissé ingerlékennyé, indulatossá válik, 
hajlamos lesz arra, hogy a kelleténél erő-
szakosabban lépjen fel másokkal szemben 
igaza védelmében. Próbáljon meg ural-
kodni indulatain, érzelmein. Mostanában 
sokat foglalkozik a külföldi utazás gondo-
latával, mely munkájával kapcsolatosan 
sürgetővé is válhat. Tartózkodjon az él-
vezetek hajszolásától, különösen a túlzott 
italozásnak, a mértéktelen étkezésnek le-
hetnek káros következményei.

Skorpió
október 24–november 22.

Ha valakinek a viselkedése zavarja, vagy 
úgy látja, túl sokat hibázik, legyen türel-
mesebb. Próbálja meg a dolgokat több 
nézőpontból is megvizsgálni, tágítson a 
látókörén! Egy közeli, jó barátjával össze-
tűzésbe keveredhet, aminek saját jövőjét 
érintő következményei lehetnek. Ezért ke-
rülje a kiszámíthatatlan, konfliktust rejtő 
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (K, S, 
Ú). 13. Alias P. Howard (Jenő). 14. … An-
geles, USA-város. 15. Mágnesség, régiesen. 
16. Galeri végei! 17. Heveny. 19. Ádám és 
Éva fia. 21. Arrafele! 22. Fundamentum. 
24. Pince boltozott előtere. 26. Skandináv 
irodalmi emlék. 28. Kerti épület. 29. Ütést 
kivéd, idegen eredetű szóval. 31. Így kezdő-
dik a római vakáció! 33. Szándékában áll. 
35. Babtámasz. 37. Építőelem. 39. Kelet-eu-
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gyorsító katalizátor fehérje. 75. Nagymo-
sás harmada! 77. Növényi kezdemény.
FÜGGŐLEGES: 1. Könyörület. 2. Arab női 
név. 3. Nyáj páros betűi. 4. Útszakasz. 5. 
Kosztolányi Dezső verse. 6. Áldozati asz-
tal. 7. Román gépkocsi jelzés. 8. Történel-
mi éra. 9. Alig mosdik! 10. Muzsika. 11. 
Tova. 12. Közzétevő. 18. Parlag. 20. Vízle-
vezető. 23. Előfordul. 25. Aeneas kedvese. 
27. Huzal. 29. Magyar tánc. 30. Község 
Vasvár és Sümeg között. 32. Győrhöz csa-
tolt település. 34. Búvárkodik. 36. Francia 

Stancsics Erzsébet: 
Emlékezés anyanyelven

zeneszerző (Maurice). 38. Angol olaj. 39. 
Nóta. 40. Idegen tagadás. 42. Orosz mo-
tormárka. 43. Az idézet befejező része (Z, 
Z, N, E). 48. Széke decemberben készül. 
50. Fen. 52. Becézett férfinév. 54. Gö-
rög győzelemisten. 55. Kitalált történet. 
57. Névutó, jelentése: felé, irányában. 59. 
Semmittevő. 60. Francia színész (Alain). 
62. Tévesen jegyzé. 64. Román folyó. 66. 
Mona … (Leonardo da Vinci). 69. Szem-
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74. Zebu része! 76. Római 1500. 78. Feltéve 
Londonban!
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A költeményből idézünk egy sort.

Főszerkesztő: Halász Lajos  E-mail: lhalasz@axelero.hu  Szerkesztőség: 1111 Bp., Szt. Gellért tér 1–3.  
Telefon: 372–0960  Kiadja a Média 11 Kft. 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1–3.  Telefon: 372–0960   

 E-mail: ujbuda@axelero.hu  Felelős kiadó: Halász Lajos ügyvezető igazgató   
  Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Tóth I. Gergely, Vrbanac Zoltán 

Prepress: OZ 2000 Kft.  tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. 
 Felelős vezető: Máthé Sándor vezérigazgató  Internet: www.szikralapnyomda.hu  
 E-mail: info@szikralapnyomda.hu  Terjeszti: Ht Express Kft.   Telefon: 283–0738  

MEGJELENIK KÉTHETENTE 75 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.

Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

Nagy András

KERESZTREJTVÉNY

Csirke spanyol módra
HOZZÁVALÓK:  1,2 kg-os csirke, 1 fej vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2-2 zöld és 
piros színű paprika, 3 evőkanál olaj, 15 
dkg nyers sonka, 6 paradicsom, 5-5 dkg 
zöld és fekete olajbogyó, őrölt bors, só.
ELKÉSZÍTÉS: A csirkét feldaraboljuk, és só-
val, borssal meghintjük. A paprikákat ki-
csumázzuk, és vékonyan felszeleteljük. A 
húst az olajban aranyszínűre pirítjuk, majd 
hozzáadjuk a paprikacsíkokat, az apróra 
vágott hagymát és sonkát, a hámozott, 
áttört paradicsomot, a zúzott fokhagymát 
és a kimagozott olajbogyókat. Fedő nélkül 
sűrűre főzzük, majd visszatesszük a húst, 
lefedjük, és kis lángon puhára pároljuk. 
Együtt adjuk asztalra.

Sült hús parasztosan
HOZZÁVALÓK: 1 fej fehér vagy lila káposzta, 
1 kg burgonya, 1 kg darált sertéshús, 1 fej 
vöröshagyma, 1-2 szegfűszeg, 1-1 csokor 
kakukkfű és petrezselyem, 1-2 babérlevél, 
só, őrölt bors, szerecsendió, 6 dkg vaj, 1 

mogyoróhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1-
1 evőkanál apróra vágott petrezselyem és 
zsír, 2 tojás, 5 dkg reszelt sajt.
ELKÉSZÍTÉS: a szegfűszeget a hagymába 
szúrjuk. A káposztát megmossuk, torzsá-
ját kivájjuk, vékonyra reszeljük, és lobogó 
sós vízben a hagymával, a kakukkfűvel, a 
petrezselyemmel és a babérlevéllel 20 per-
cig főzzük. A húst a vaj harmadában meg-
pároljuk, közben villával folyamatosan 
mozgatjuk, hogy ne álljon össze. Hozzá-
adjuk a mogyoróhagymát és a zúzott fok-
hagymát. Sóval, borssal ízesítjük, levesz-
szük a tűzről, belekeverjük a tojásokat és 
a vágott petrezselymet. A burgonyát meg-
hámozzuk, és sós vízben puhára főzzük. 
Lecsöpögtetjük, majd a vaj másik részével 
pürét készítünk belőle. Amikor a káposz-
ta megfőtt, lecsöpögtetjük, és a zsírban jól 
átforgatjuk. Római vagy jénai tálat vajjal 
kikenünk, és rétegenként belerakjuk a 
káposztát, a húst és a burgonyapürét. A 
reszelt sajttal megszórjuk, a maradék vajat 
rámorzsoljuk, és sütőben készre sütjük. 
Forrón tálaljuk. Akkor jó, ha lisztes bur-
gonyából készítjük, például Ellából.

Az Újbuda receptjei
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helyzeteket, cselekedetei, döntései során 
az érzelmeit szorítsa háttérbe.

Nyilas
november 23–december 22.

Megélénkül a társas élete, sok új ember-
rel fog megismerkedni, főleg az ellenkező 
nem képviselőiből. Ezzel együtt a visel-
kedése is megváltozik, nyíltabb, barátko-
zóbb lesz, ugyanakkor hajlamossá válik az 
álmodozásra, az ábrándozásra. Mindezzel 
együtt jár az érzelmi élete felfokozódása, 
ami labilissá teszi, emiatt olykor váratlan 
indulatkitörésekkel lepi meg környezetét. 
Ez izgalmassá teszi az elkövetkezendő 
időszakot, azonban némi szerencse is kell 
majd hozzá, hogy gond nélkül átvészelje. 

Bak
december 23–január 20.

Problémás időszak elé néz, főképp azért, 
mert elege lesz a nyüzsgésből. Úgy érzi, 
újabban túl sokan keresik a társaságát, 
emiatt visszahúzódóbbá válik. Nem lehet 
csak a végletekben gondolkodni, meg kell 
találni az egyensúlyt a társas kapcsola-
tokban éppúgy, mint az élet más terüle-
tein. Addig is uralkodjon az indulatain, 
és legyen türelmes másokhoz: mostani 
hangulata miatt ne idegenítse el barátait. 
Veszélybe kerülhet az egészsége, főleg ha 
túlhajszolja magát.

Vízöntő
január 21–február 19.

Különösen a mozgalmas életet kedvelő, 
nyughatatlan típusú Vízöntőkre várnak 
izgalmas pillanatok, akiknél még a hét-
köznapok is egy fokkal pörgősebbek. A 
felfokozottság járhat némi szabadossággal 
is, ami jó feszültség-levezetőnek, másrészt 
azonban kétségtelen kockázatai is vannak, 
akár az egészségre, akár a kapcsolatokra 
nézve. Őrizze meg önkontrollját, és lénye-
ges kérdésekben ne hirtelen felindulásból 
döntsön. Kerülje a vitás ügyeket, ha mégis 
belekeveredik, inkább engedjen. 

Halak
február 20–március 20.

Komoly magánéleti problémája miatt ne-
héz döntés vár önre. Megrendül a bizalma 
partnerében, ami a körülmények alapos 
elemzésére készteti. Mihamarabb válasz-
lépésre kell elszánnia magát abban a biztos 
tudatban, hogy az egész későbbi életére ki-
hat. Alapvető, hogy legyen teljesen őszinte 
önmagával, ne próbálja se magyarázgatni, 
se bagatellizálni a helyzetet, főleg meg ne 
húzza-halassza a döntést. Hallgasson nyu-
godtan az ösztöneire ezúttal is: belül már 
régen meghozta a döntést, bátorság legfel-
jebb a kimondásához kell.

ÉLŐVILÁG

A sövényt alkotó növényekből 
időnként egy-egy tő kipusztul. A 
pótlás legegyszerűbb módja, hogy 
gyökeres dugványokat vásárolunk, 
és a foghíjakba ültetjük. 

Némileg körülményesebb, viszont 
mindenképpen olcsóbb megoldás, ha 
a kipusztult tő helyére a szomszédos 
tövekről bujtatunk le egy-egy vesszőt. 
A bujtatáshoz a tövek között ássunk ki 
egy kb. 40 cm-es árkot. Az ép tövekből 
fektessünk egy-két erős, hosszú vesszőt 
az árokba úgy, hogy a csúcsrésze az el-
pusztult tő helyén nyúljon ki a földből. 
A vesszők hamarosan meggyökeresed-
nek, és ha leválasztjuk az anyanövény-
ről, önállóan fejlődnek tovább.
 Amennyiben a kipusztult tő mel-
lett eltérő fajtájú növény van, annál 
a növénynél végezzük el a bujtatást, 
amelyikre szükségünk van, oly mó-
don, hogy az alkalmas tő mellett ás-
sunk egy gödröt, amelybe bele tudunk 
helyezni egy nagyobb cserepet. A buj-
tatásra alkalmas vesszőt a cserép alsó 
nyílásánál húzzuk át legalább 30 cm 
hosszban. A cserepet ezután töltsük 
fel földdel, amit jól nyomkodjunk le, 
majd alaposan öntözzük meg. A rügy-
fakadást megelőzően a fiatal növényt 
a talajfelszín felett vágjuk vissza 3-4 
rügyre. Ezekből a rügyekből a nyár fo-
lyamán erős vesszők fejlődnek.
 Ősszel a bujtatott vesszőket a cse-
rép aljánál vágjuk el, de ne egyszerre, 
hanem több részletben, két-három hét 
alatt. Lombhullás után a meggyökere-
sedett bujtványt emeljük ki a cserép-
ből, s azonnal ültessük az elpusztult 
sövénytő helyére.

Bánhidi János

A sövények 
foghíjpótlása

STANCSICS ERZSÉBET 1944-ben született 
Székesfehérvárott. Konzervatóriumot, 
majd Egészségügyi Főiskolát végzett. Első 
verseskötete 1989-ben jelent meg. Több 
újság munkatársa. 1995-ben Versek, 
1996-ban Magunk nyelvén címmel adott 
ki könyvet. Írásait, színház- és könyvkri-
tikáit országos lapok közlik. 1998-ban 
jelent meg önálló verseskötete Szavaim-
színeim címmel, 1999-ben Hidegkúti 
történetek című prózai kötete látott nap-
világot. 2001-ben Szántai Sándorral a 
Létünk: itt élünk! című közös verseskötet, 
és a Hidegkút ege alatt című helytörténe-
ti-szociológiai munkája jelent meg. 

Sokan várták már dr. Rimóczi Imre 
Gombaválogató című könyvsorozata 
hatodik részének megjelenését. Az 
előző kötetetekben 749 gombafajt 
ismerhettünk, ezt egészíti ki a mostani 
könyv újabb 148-al. 

E kötetből az Alföld 
gombafajait ismerhet-
jük meg. Sokan gon-
dolhatják úgy, hogy 
ez a tájegység – ter-
mészeti viszonyait 
tekintve – nem túl-
ságosan kedvező 
élőhely a gombák 
számára, de ahogy 
ezt a szerző beve-
zetőjében meg-
írja, kétszáz évre 
visszamenőleg 
is vannak fel-
jegyzések arról, 
hogy e vidék 
gombavilága 
mennyire vál-
tozatos. 
 Komoly hiánypótló 
munkáról van szó, mely a gyakorlatban is 
jól használható. A szerző gondosan ügyelt 
arra, hogy jellegzeteses magyar fajokat 
mutasson be, mely gombák közül sokuk 
még mindig nem kapott védelmet, mert az 

illetékes hatóságok vonakodnak meghoz-
ni a szükséges döntéseket, jóllehet egy-egy 
ritka gombafaj is lehetne nemzeti kincs, 
hiszen állománya nagy részben vagy teljes 
egészében hazánk területén található. 
 A könyvben praktikus táblázatot ta-
lálunk arról, hogy a különböző gombák-

ra melyik tenyészidő a legjellemzőbb. 
Például, ha fénylő 

rókagombára vá-
gyunk, akkor szep-
temberben és ok-
tóberben induljunk 
el szedni, viszont a 
pusztai bimbóspöfe-
teget a tavaszi hóna-
pok kivételével egész 
évben megtalálhatjuk. 
Az eredményes gom-
bászást segítik nagy, 
színes képek is, melyek 
nemcsak a gomba-meg-
határozásban igazítanak 
el, de művészi élményt 
is nyújtanak. A fotók 
melletti jelzésekből pedig 
megtudhatjuk, hogy me-
lyik gombafaj ehető, melyik 
mérgező, illtetve melyik áll 

védelem alatt. Egy-egy alföldi kirándulás 
alkalmával mindenképpen érdemes ma-
gunkkal vinni a Gombaválogatót. 

K. A.

Gombajó válogató
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Szeptember 2-án jól ismert dallamok-
tól volt hangos a Budai Parkszínpad. 
Bergendy és csapata fergeteges han-
gulatot teremtettek percek alatt.

Zöld-fekete szerelésben vonult be a zene-
kar a színpadra, és máris felcsendültek a 
Fázom, hogyha nem süt a nap akkordjai. 
Bergendy István elmondta, 35 éve mindig 
ez az első szám a koncertjeiken. Ezen az 
estén ráadásul találó is volt: aki nem ké-
szült fel a hűvös, kora őszi estére, azt csak 
a tánc melegíthette fel. A szúnyogok tá-
madásait viszont nem lehetett visszaverni.

Hadd főzzek ma magamnak!
 A műsorban ezúttal a hölgyeké volt a 
főszerep. Néhány közös produkció után 
a zenekar három énekesnője adott elő 
egy-egy szóló számot, majd a Zambézi 
dallamára rázta magát a közönség, persze 
csak szolidan, ülve. Azután jött a valódi 
nosztalgia-műsor! A színpad két oldalán 
felsorakozott lányokat, hölgyeket, akik 
eddig jókedvűen ropták, Bergendy szólí-
totta egyenként maga mellé. Kiderült, ők 
korábban a csapat tagjai voltak, de aztán 
elváltak útjaik, és most arra volt kíváncsi, 
mi történt velük az elmúlt években. Felfe-
lé ívelő karrierek énekesként, zenészként 

Bergendy-nosztalgia hölgykoszorúban

A legendás együttes a Sziget Feszti-
válon befejezte működését, de híres 
rajongói klubja újra bulikat szervez. 
Szeptember 2-án ismét beatzenétől 
volt hangos az FMH Körterme.

A zenekart 1960-ban alapította Illés La-
jos, de a klasszikus felállás 1965-ben ala-
kult ki. Bródy János, Illés Lajos, Szörényi 
Levente, Szörényi Szabolcs és Pásztory 
Zoltán közös munkálkodása időtálló ér-
téket képvisel. A hatvanas-hetvenes évek 
fiatalsága életérzésének tolmácsolóiként 
elsőként énekelték magyar nyelvű szöveg-
gel dalaikat, és az angolszász zenei műfajt 
népzenénk dallamvilágával színesítették. 
Az 1973-ban feloszlott „nagy csapat” tag-
jaihoz számos szólólemez és színpadi al-
kotás fűződik. 2000-ben Kossuth-díjban 
részesültek. A Népstadionban az Omegá-
val és a Metróval közös szuperkoncertjük 
után, idén augusztus 5-én Csíkszeredán, 
majd augusztus 9-én a Szigeten szólaltak 
meg utoljára jól ismert számaik. A dobos, 
Pásztory május elsején elhunyt, ezért az 
Illés együttes többé nem ad koncertet.
 A Körteremben ezen az estén a dere-
sedő hajú rajongók mellett számos fiatal 
is megjelent, akik örömmel telepedtek a 
régi időket idéző párnákra. Előbb Amikor 
én még kissrác voltam címmel olvasta fel 
gondolatait Mező István iskolaigazgató, 
karikatúrista. Visszatekintett arra a kor-
szakra, amikor a tanárok elvették az Il-
lés-jelvényét és a rendőrök belenyírtak a 
hajába. Ezután Pásztory Zoltánra emléke-
zett a Baráti Kör. Németh „Nyiba” Sándor 
tanár, egykori sportoló beszélt a barátjá-
ról, a nagy műveltséggel bíró, elhivatott 
zenészről, és levetítették közösen készített 
dobszólóik felvételét. Ezután a Tarada 
Dalcsapat műsora következett, tagjaik az 
Illés-klub egykori házi zenekara, a Verkli 
hagyományát követik. Énekesük, Magyar 
László hangja meglepően hasonlít Szö-
rényi Leventéére – ez a tény csak fokozta 
a kitűnő hangulatot, melynek hatására 
táncra perdült idős és fiatal rajongó egy-
aránt. A szünetben Auguszt Bárió ült 
a billentyűkhöz, és három Beatles-dalt 
adott elő. Németh Oszkárral kiegészülve a 
Tarada a Fonográf dalait játszotta.
 A Baráti Kör rendezvényét az idén 
még két műsoros est követi október 14-én 
és december 16-án, tudtuk meg Hegedűs 
„Indián” László klubvezetőtől. 

Szamos Márton

Az idő nem 
járt el felettük

Illés Baráti Kör az FMH-ban

Augusztus 31-én este az Éghajlat 
Könyves Kávézó őszi, első irodalmi 
rendezvényén Néma küzdelem: Nyirő 
József ébresztése címmel Medvigy 
Endre irodalomkutató tartott előadást.

Nyirő József az erdélyi természet és tör-
ténelem, az erdélyi székely ember és lélek 
krónikása volt. Ő is azon írók közé tarto-
zik – mint Márai Sándor vagy Wass Albert 
–, akiket a szocialista kultúrpolitika távol 
tartott a magyar szellemi élettől. Az 1945 
után német, illetve spanyol emigrációban 
élő Nyirő műveivel csak a nyolcvanas 
évek végén ismerkedhetett meg az olvasó-
közönség. A rendszerváltozást követően 
a Kairosz Kiadó Nyírő-életműsorozatot 
indított. Eddig megjelent többek között 
a Jézusfaragó ember, a Kopjafák, az Isten 
igájában, a Néma küzdelem, a Mádéfalvi 
veszedelem, a Megfeszített.  
 Medvigy Endre több mint harminc éve 
foglalkozik Nyirő József munkásságával – 
a Kairosz sorozatát is ő szerkeszti –, leszö-
gezte: az író ellen felhozott vádak igaztala-
nok voltak, Nyirő sohasem volt sem hun-
garista, sem nyilas pártnak a tagja. Fájt 
neki Erdély elvesztése, vallotta a transz-

szilvanizmus eszméjét, összmagyarságban 
gondolkozott, de soha nem írt le olyan 
mondatot, ami miatt utólag szégyenkeznie 
kellett volna. Nyirő elsősorban novellista 
volt, ebben a műnemben alkotta legma-
radandóbb műveit. Ugyanakkor kiemelte 
Néma küzdelem című, önéletrajzi ihleté-
sű, szociografikus regényét, amely azt a 
tragikus folyamatot mutatja be, amelynek 
során 1867 és 1920 között gazdát cseréltek 
a földek a Mezőségben. A könyv szerint 
ebben szerepet játszott a görög katoli-
kus és görögkeleti egyház is, amelynek 
püspökei, papjai épp olyan nacionalis-
ták voltak, mint a román politikusok, és 
mindent elkövettek azért, hogy az erdé-
lyi földek román kézbe kerüljenek. Nem 
menthetők fel az akkori magyar politikai 
vezetők sem, akik vétkes mulasztást kö-
vettek el azzal, hogy hagyták ezt. Medvigy 
Endre szerint ahhoz, hogy valós képet 
kapjunk a trianoni tragédiáról, el kell ol-
vasnunk ezt az alapművet, amelynek je-
lentősége Szabó Dezső Elsodort falu című  
regényéhez hasonlítható. 
 Medvigy Nyirő Józsefről szóló mo-
nográfiája jövőre fog megjelenni. 

Bodnár Dániel

A székely nép krónikása 
Nyirő József-est az Éghajlat Könyves Kávézóban

vagy óvónőként, tönkrement vagy épp 
remekül működő házasságok, gyerekek. 
És persze hálás köszönet „Pistának”,  
aki oly sokat tett értük.
 Természetesen a közönség eközben 
sem unatkozott, a beszámolókat a hölgyek 
produkciói színesítették. A Táncolnék ve-
led nem maradhatott ki, de elhangzottak 
Cher és Tanita Tikaram slágerek is, Sán-
ta Andrea saját számot énekelt. A Happy 
birthday pedig Bergendy Péter tiszteletére 
szólt, aki aznap ünnepelte hatvannegye-
dik születésnapját.

Becz Dorottya

A régi pesti zsidónegyed épületeiről 
készült fényképekből nyílt kiállítás a 
Tranzit Art Caféban Védtelen védett 
házak címmel. A tárlat a szeptember 
17-18-án megrendezendő Kulturális 
Örökség Napjainak egyik programja. 

A régi pesti zsidónegyed a főváros egyik 
sajátos hangulatú területe, házai, utcái, 
terei a XIX. század eleje óta őrzik az itt 
élők életének, kultúrájának, vallásának és 
munkájának nyomait. Az omladozó épü-
letek nagy részét neves építészek tervezték, 
az úthálózat különleges emléke a spontán 
és a szabályozott városfejlődés keveredé-
sének. Az 1990-es években egyre inkább 
felgyorsuló irodaépítési hullám egyben 
városszerkezetet is átalakító folyamatot 
takar, a területen végzett felelőtlen bontá-
sok, és a helyükre kerülő értéktelen, vagy 
csúnya beépítések súlyosan megbontották 
ennek az egyedi építészeti és kulturális 
együttesnek az egységét. 
 A negyed 2002 óta az UNESCO lis-
táján szerepel, mint az Andrássy úttal ki-
bővített világörökségi terület védőzónája. 
A bejegyzés ellenére a korábban készült 
szabályozási tervek a mai napig hatályo-
sak, emiatt a negyed az ingatlanfejlesztés 
szabad terepe. A rombolás tehát folytató-
dott, mígnem 2002-ben ÓVÁS! néven civil 

szervezet alakult a zsidónegyed védelmére. 
A szervezet kezdeményezésére 2004 tava-
szán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH) elrendelte az UNESCO által védő-
zónaként megnevezett terület ideiglenes 
műemléki védelmét, majd végleges terü-
leti védettséget adott a városrésznek. 2005 

áprilisában műemlékké nyilvánítottak 
ötvenegy épületet. A KÖH archívumának 
munkatársai úgy gondolták, hogy halaszt-
hatatlan a negyed fényképészeti dokumen-
tálása. A létrejött csapat a legértékesebb és 
legveszélyeztetettebb épületeket fényké-
pezte három hónapon keresztül. Mintegy 

Ki gépen száll fölébe…
Fotókiállítás a zsidónegyed pusztuló házairól

A Kulturális Örökség Napjainak célja, 
hogy ingyenesen hozzáférhetővé, 
megtekinthetővé tegyék a nyilvános-
ság számára az évközben zárt vagy 
csak részben nyilvános emlékhelyeket, 
műemlékeket, hogy felhívja a figyel-
met a kultúra, a művelődés, az építé-
szet hagyományaira és értékeire. 

Az Európa Tanács által 1991-ben elindí-
tott Európai Örökség Napok rendezvény-
sorozat túllépte az Európai Unió határait, 
és 48 országban tartják meg minden szep-
temberben, egy-egy központi téma köré 
szervezve az eseményeket. Hazánk 1999 
óta vesz részt a programban, melynek idei 
mottója: Kő kövön... marad. Várak, erődít-
mények, kastélyok, kúriák, paloták. Közel 
500 épület és 50 kulturális sétaútvonal 
várja országszerte a látogatókat a szeptem-
ber 17–18-i hétvégén. Újbuda nyolc hely-
színe csatlakozott a Kulturális Örökség 
Napjai idei rendezvényeihez. (Információk 
a www.oroksegnapok.hu oldalon.) 

Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény 
és Iskolamúzeum (Pentele u. 8.) 
Nyitva szombaton és vasárnap 9–16 óráig. 

Budai Ciszterci Szent Imre-plébánia-
templom (Villányi út 25.). Nyitva szom-
baton 9–18, vasárnap 12.45–19 óráig. 
18-án 15 órától orgona nyílt-nap, 16 órától 
dr. Enyedi Pál orgonaművész, a Zenemű-
vészeti Főiskola tanárának előadása, 20 
órától Enyedi Pál orgonahangversenye. A 
rendezvényeket Újbuda Önkormányzata 
támogatja. Mozgáskorlátozottaknak is!

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázi-
um (Villányi út 27.) Nyitva szombaton és 
vasárnap 10–20 óráig. Mozgáskorlátozot-
tak által látogatható.

Gellért-hegy A Gellért-hegy látványos-
ságait bemutató séta: Citadella – panop-

tikum 1944 – víztározó-tájépítészet – szo-
borpark – Filozófusok kertje – Jubileumi 
park-kertépítészet – Rezeda u. 9. villa, 
ősfák, miniatűrkert – Sziklatemplom. A 
séta 17-én 10.30 órakor és 18-án 10.30 és 
14.30 órakor indul a Hegyalja út – Sánc 
utca sarokról.

Régi Volánbusz pályaudvar – Tranzit 
Art Café (Kosztolányi Dezső tér)
Nyitva szombaton és vasárnap 10–20 órá-
ig. Mozgáskorlátozottak által látogatható.
15-én 18 órakor Kiment a ház az ablakon! 
Kerekasztal-beszélgetés a Zsidónegyedről. 
Az épületben Védtelen védett házak című 
fotókiállítás látható. Filmvetítés: Jávor Ist-
ván: A bűvös város. 17-én 11 órakor Kő 
kövön ..... marad – Rejtett kincsek: séta a 
zsidónegyedben Egri Orsolya vezetésével, 
15.00 órakor Marinov Péter vezetésével. 
Találkozó a Spinoza-ház előtt.

Molnár C. Pál műterem-múzeum 
(Ménesi út 65.) A művész egykori műter-
mében működő múzeumban a család fo-
gadja a vendégeket. Nyitva vasárnap 10–
13 és 15–18 óráig. 17-én látogatás R. Törley 
Mária szobrászművésznő műtermében. 
Csak előzetes bejelentkezéssel, Csillag Pé-
ternél a 06/30/201-1073-as számon.

Századfordulós épületek Újbudán 
17-én 10 órakor 1,5 órás séta indul az Etele 
XI. kerületi Helytörténeti Kör szervezésé-
ben, dr. György Lajosné vezetésével a Gel-
lért térről. Útvonal: Gellért tér, Zsolnay 
kút – Bartók Béla út és mellékutcái – Mó-
ricz Zsigmond körtér – Villányi út – Fe-
neketlen-tó. Eső esetén 10 órakor a Szent 
Imre Gimnáziumban Egykor és most 
címmel vetített képes előadás a kerületről. 
Mozgáskorlátozottak által látogatható.

Budapesti Művelődési Központ (Etele 
út 55.) Nyitva szombaton 13–19 óráig.
A részletes program az Újbuda 6. oldalán.

kétezer fekete-fehér kép készült, ezekből 
állt össze a kiállítás anyaga. A harminc 
fotográfia a zsidónegyed épületeinek egy-
egy jellegzetes részletét mutatja be, a képek 
a millennium, a századforduló vagy a régi 
kereskedőnegyed hangulatát árasztanák, 
ha az elmúlt száz év eseményei nem von-
nának fakó, pusztuló árnyékokat mutató 
fátylat a szemünk és a látvány közé.
 A tárlatot megnyitó Konrád György 
a közgondolkodásban zajló változásként 
értékelte az egyedire való érzékenységet, 
nyitottságot, mellyel a globalizáció által 
fenyegetett dolgok felé fordulunk. A ne-
gyed fontos emléke a főváros történelmé-
nek, hiszen a magyar kultúrában egyesült 
etnikai sokszínűségről tanúskodik. Az író 
a rehabilitáció és a kreáció közti harmónia 
fontosságára hívta fel a figyelmet. Buda-
pest természetes igényeként értékelte a le-
romlott kerületek beépítését, de értetlenül 
fogadja azt az érzéketlenséget, ahogyan ezt 
a főváros szabályozza. Európa más város-
aiban is fellelhető a hajdani zsidónegyed, 
Krakkótól Párizsig a kulturális élet és az 
idegenforgalom gócpontjaiként működ-
nek. Bizarr egybeesésként ma gyakran a 
bohémvilág kedvelt városrésze, ahol a haj-
dani vallásos zsidóság életkörnyezetétől és 
mentalitásától távol eső életstílus nyilvá-
nul meg. Budapest kivételével minden vá-
ros vezetői hasonlóan gondolkodtak: nem 
romboltak, hanem az utcaképek megtar-
tásával rendbe hozták, kiegészítették, vagy 
új tartalommal töltötték meg azokat.
 A különleges hangulatú fotográfiákat 
szeptember 20-ig tekinthetik meg.

Szöllőssy Anna

A Kulturális Örökség Napjai Újbudán

Konrád György az új és a régi harmóniáját szeretné látni az Erzsébetvárosban is

Arthur Koestler, a világhírű, magyar szár-
mazású író születésének 100. évfordulója 
alkalmából szeptember 7-8-án tudomá-
nyos konferenciát rendeztek a BME Ok-
tatói Klubjában a BME Filozófia és Tudo-
mánytörténet Tanszék, a Polányi Mihály 
Szabadelvű Filozófiai Társaság és a Bibó 
István Közéleti Társaság szervezésében. 
 A fővédnök Göncz Árpád volt, aki 
betegsége miatt nem jelenhetett meg az 
eseményen, köszöntő gondolatai Gábor 

Koestler-konferencia a Műegyetemen
Éva, a Polányi-társaság elnöke olvasta fel. 
A konferenciát Bozóki András kulturális 
miniszter nyitotta meg, majd előadások 
következtek Koestler munkásságának 
irodalmi, filozófiai, tudományelméleti vo-
natkozásairól. A referátumokat általános 
vita zárta Koestler életműve a mérlegen 
címmel, a vitavezető a Párizsban élő Ken-
de Péter volt. A konferenciát filmvetítés 
és a BME-OMIKK Könyvtár Aulájában 
Koestler-emlékkiállítás egészítette ki. 
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LAKÁS-INGATLAN
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 

házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügy-
intézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlan-
iroda. 315-0031. www.amadex.hu

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves 
szakmai tapasztalat. 361-4287, 385-4887.
www.banalp.hu

VILLA-LUX Ingatlaniroda 15 éve a budai in-
gatlanpiacon. Lakások, házak adásvétele, bérlete! 
Hegyvidék Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér, 
I. lépcsőház I. emelet. 466-2482, 06/30/940-8093. 
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu

KERESEK eladó, kiadó öröklakásokat ügyfele-
im részére. Dr. Fülöp Anna 06/30/973-8536.

LAKÓINGATLANOKAT keresünk ügyfeleink 
részére. TAWELLCO Ingatlaniroda.
Tel.: 280-4496.

ÜRÖMÖN, zöldövezetben, új építésű, szállodai 
szintű szolgáltatással és egészségügyi ellátással 
önálló apartmanok, öröklési lehetőséggel még 
leköthetők. Contractors Kft. 1086 Bp., Üllői út 14. 
Tel.: 317-0890, 06/20/912-5831.

XI., BEREGSZÁSZ úton 54 m2-es lakás eladó. 
06/20/445-2455.

FEHÉRVÁRI ÚT – Etele út kereszteződése kö-
zelében lévő tehermentes szövetkezeti lakás ma-
gánszemélytől eladó. 50 m2, napfényes, két külön 
bejáratú szoba. Pince+tároló-szárítóhelyiség van. 
Tel.: 06/30/425-1510.

XI., PETZVAL utcában 2x9 lakásos társasház 
épül, 42 m2-es és 95 m2-es lakások leköthetők
390 000 Ft/m2 áron. 06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG utcában eladó új építésű, I. 
emeleti, 82 m2-es lakás garázzsal, tárolóval,
29 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG utca 7. és 20. szám alatt 
2006. évi átadással társasház épül. Lakások 50 
m2-től 95 m2-ig, 320 000 – 360 000 Ft/m2 áron 
leköthetők. 06/30/251-4000.

XI., FEJÉR Lipót utcában, 2003-ban épült tár-
sasházban eladó I. emeleti, 126 m2-es, kandallós 
luxuslakás dupla garázzsal, 60 M Ft.
06/30/251-4000.

XI., ELŐPATAK utcában eladó III. emeleti, 50 
m2-es, kétszobás, világos, szép kilátású lakás 15,5 
M Ft. 06/30/251-4000.

XI., SOLT utcában eladó 2002-ben épült, 
igényes társasházban II. emeleti, 4 szobás, rep-
rezentatív lakás garázzsal, beállóval 39,5 M Ft. 
06/30/251-4000.

SASADON, Kilátó térnél 150 m2-es szeparált 
ikerház-fél 2 garázzsal eladó. 50,5 M Ft.
06/20/393-9689.

BUDAÖRSÖN 68 m2-es, 3 szobás, igénye-
sen felújított lakás 3 emeletes házban, csendes, 
parkosított környezetben, zárt parkolóval eladó. 
Irányár: 17 M Ft. 06/20/393-9689.

BUDAÖRSÖN új építésű, 2, 3, 4 szobás, erké-
lyes lakások liftes házban 290 eFt/m2-től eladók. 
06/20/393-9689.

SASHEGY oldalában épülő 5 lakásos társas-
házban 92 m2-es, kertkapcsolatos lakás 26 m2 
terasszal 450 eFt/m2 áron leköthető. Garázsok 
vásárolhatók. Átadás: 2006. II. negyedév.
06/20/393-9689.

XI., KERÜLETBEN épülő 4 lakásos társasház-
ban 78 és 62 m2-es, nagy teraszos lakások leköthe-
tők 408 eFt/m2, garázs 2,8 M Ft. 06/20/393-9689.

XI. KERÜLETBEN, Karolina úton 38 m2-es, II. 
emeleti lakás 11,4 millió forintért eladó.
Telefon: 365-2425.

ŐRMEZŐN 54 m2-es, felújított öröklakás szi-
getelt épületben, tulajdonostól eladó.
Tel.: 06/30/620-0020.

XI., KENESE utcában 62 m2-es, 2,5 szobás, II. 
emeleti lakás eladó.
Irányár: 19,9 M Ft. 06/20/393-9689.

SASHEGYEN 76 + 40 m2-es, kertkapcsolatos 
öröklakás garázzsal 32 500 000-ért eladó.
06/20/994-3788

SASHEGYEN 98 m2-es, erkélyes, emeleti lakás 
eladó 36 000 000 irányáron.
www.sasadconsult.hu, 06/20/971-8696.

SASADON kétszobás, erkélyes lakás
14 900 000-ért eladó. 06/30/932-4741.

ÚJ építésű lakás eladó Kelenföldön, 88 + 50 m2. 
06/20/994-3788.

XI., GAZDAGRÉTI útnál 4 db négylakásos, lif-
tes társasház épül. Lakások mérete 75-120 m2. 39,15 
M Ft-tól. Átadás: 2006. február. 06/20/454-1380.

XI., MADÁRHEGYEN, a Hosszúréti úton 85 
m2-es, tetőtéri, nappali + 3 hálószobás, erkélyes 
lakás 2 garázzsal, tárolóval, januári átadással el-
adó 44,9 M Ft. 06/20/454-1380.

XI., BUDAÖRSI út – Naprózsa utca sarkán 
1209 m2-es, összközműves, intézményi telek el-
adó. Tel.: 249-3006.

XI., MADÁRHEGYEN 552 m2-es fél építési te-
lek közmű nélkül 12,5 millióért eladó.
Tel.: 249-3006.

KORONA Ingatlaniroda keres-kínál eladó-
kiadó ingatlanokat. Vevőknek és bérlőknek in-
gyenes! Korrekt, gyors ügyintézés. Több iroda, 
nagyobb hatékonyság! Jogi háttér!
Tel.: 279-0834, 06/70/555-8034.

BUDAFOK központjában kertvárosi, panorá-
más, 6 lakásos társasházban válaszfalazás előtt 
lakások eladók.
06/20/230-3016, www.freewebs.com/hegybiro

XI., MADÁRHEGYI telkek adásvételének 
közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., MADÁRHEGYEN 2x1310 m2-es építési te-
lek közmű nélkül, egyben vagy külön eladó.
Tel.: 249-3006.

BÉRLEMÉNY
IRODÁNAK kiadó Ulászló utcai, másfélszoba 

hallos lakás. 06/30/261-3519.
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk a kerület-

ben! 351-9578. www.ingatlanabc.net
HOSSZÚ távra keresek 1,5 vagy 2 szobát, búto-

rozatlan lakást reális áron a XI. kerületben.
Tel.: 06/20/800-8152.

LÁGYMÁNYOSON 36 m2-es garzonlakás 
bútorozatlanul kiadó 50 000 Ft-ért. T.: 209-5101 
(kedd-csütörtök) 06/20/965-0903.

XI., HIGANY utcában családi ház 60 m2-
es, új építésű, tetőtéri 2 hálószobás lakása 
kocsibeállóval, kerthasználattal kiadó,
60 000 Ft/hó. 06/20/454-1380.

KELENFÖLDI irodaházban 22 m2-es iroda ki-
adó. Rezsivel 2000 Ft/m2. 06/20/230-3016.

GARÁZS
GÉPKOCSI beállóhely kiadó teremgarázsban, 

Kanizsai utcában. Érdeklődni: 361-0423.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák 

igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asz-

szisztens és gyógypedagógiai asszisztens szak-
képzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.

KUNG-FU magánoktatás: hatékony önvéde-
lem, harcművészet, közelharcoktatás minden 
korosztálynak. 06/20/920-3624.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általá-
nos iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.

MATEMATIKA-, fizikatanítás. Kétszintű érett-
ségire, főiskolára, egyetemre felkészítés. Több 
mint húsz éves gyakorlat.
Telefon: 213-7747, 06/20/518-2808.

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsga 
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztály-
nak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű érett-
ségire, pótvizsgára felkészítés
405-4531, 06/30/854-8315.

MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat ta-
nít minden szinten mérnöktanár. Tel.: 246-2122.

GAZDAGRÉTI nyelviskolában angol-, német-, 
francia-, olasz-, spanyol-, portugál-, magyartaní-
tás anyanyelvi tanárokkal is. Gyerekcsoportok! 
06/20/354-4879.

ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire 
felkészít, szükség szerint felzárkóztat a Móricz 
Zsigmond körtérnél. T.: 386-2382, 06/20/551-9863.

MATEMATIKA-KORREPETÁLÁS középisko-
lásoknak, egyénileg a Villányi útnál. 466-4933.

MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középisko-
lásokat, egyetemistákat tanít egyénileg!
Tel.: 365-2969.

ANGOLTANÍTÁS, hatékony nyelvvizsga-előké-
szítés a Kosztolányi térnél. T.: 466-9494.

ANGOLKORREPETÁLÁS gyerekeknek. Nyelv-
területen szerzett gyakorlat. T.: 06/70/534-7057.

NÉMETOKTATÁS, korrepetálás tanárnőtől 
Gazdagrét és Sasad környékén. Tel.: 06/20/325-2946.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.

NÉMETOKTATÁS, korrepetálás, szinten tartó 
német társalgás, több éves, nyelvterületen szerzett 
tapasztalattal. Házhoz megyek. 06/70/551-8526.

SZÁMLAKÉPES nyelvtanár angol nyelvokta-
tást vállal minden szinten.
Házhoz megyek. T.: 205-7037.

KOMPLEX anyanyelvi-, környezeti-, vizuális-, 
zenei foglalkozás óvodásoknak, szakember veze-
tésével. 06/20/548-0068.

ANGOLÓRÁK – minden szinten – diplomás 
nyelvtanártól Albertfalván.
208-4778, 06/20/381-8452.

KÉP- és zene-, rajz- és fuvolatanítás kicsiknek 
és nagyoknak, Kosztolányi térnél.
466-6902, ill. 06/30/914-5520.

STUDIOLO képzőművészeti stúdiumok a 
Scheffer Galériában, Kosztolányi tér.
466-6902, ill. 06/30/914-5520.

EURÓPAI szervezetek központjai: Brüsszel, 
Strasbourg, Genf, Párizs – francia nyelvterületek. 
Tanuljon franciául is! 386-8584.

MATEMATIKATANÍTÁS, fizikatanítás, emelt 
szintű érettségire felkészítés szaktanárnál, egyé-
nileg. 365-6041.

JÓGA tanfolyam indul felnőtteknek szeptem-
ber 20-án, kedden 17.30-19.30-ig, 700 Ft/alka-
lom. Gyere, tanulj meg lazítani! Villányi út 27. 
06/20/942-5412.

ANGOLTANULÁS nyelvtanárral, Gazdagréten 
a Kaiser’s-nél. Délelőtt is. Felnőtteknek, diákok-
nak. 246-8045, 06/70/616-5035.

FIZIKÁT, kémiát (felsőbb) matematikát korre-
petál mérnöktanár. 06/70/218-9000.

NÉMET- és angoltanítás gyerekeknek és felnőt-
teknek gyesen lévő főiskolástól. 06/20/525-3316.

NÉMETBŐL érettségire, nyelvvizsgára felkészí-
tés gimnáziumi tanárnőnél. Gazdasági nyelvből 
is. 06/30/983-5201.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása, 

villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítá-
sa azonnal, garanciával.
359-5033, 06/30/924-8010.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cse-
réje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/940-0748.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javí-
tástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások 
megszüntetése. Villanybojler-szerelés és víz-
kőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-cse-
re ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László víz-
vezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírta-
lanítás, gyökértelenítés falbontás nélkül. Korszerű 
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával. 
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.

GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése, 
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által mi-
nősített vállalkozás.

VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgá-
lat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is. 
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések 
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepe-
dés-keresés, vezetékcsere ásással, hétvégén is. 
Garanciával. 06/30/914-3588.

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garan-
ciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.

VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás 
azonnal! Megbízható áron!
246-0927, 06/20/926-1533.

KONVEKTOR és FÉG cirkószerviz.
Tel.: 06/20/823-1440, 248-0417.

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat válla-
lok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.

VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, 06/20/915-2678.

GÁZKÉSZÜLÉKEK őszi, 25%-os, kedvezmé-
nyes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, 
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 
466-6113, 06/30/212-4693.

GÁZ-, fűtés-, vízvezeték- és készülékszerelés, 
felújítás, karbantartás közintézményeknek, lakos-
ságnak. Teljes ügyintézéssel, garanciával.
T.: 06/30/971-8792, 06/30/630-7862, 203-0809.

VÍZ-GÁZ készülékek javítását, karbantartását, 
csőhálózatok kiépítését vállaljuk.
Tel.: 06/20/993-4364, 06/20/587-7022.

VILLANYSZERELÉS, gyorsszolgálat, hiba-
elhárítás garanciával azonnalra, minden nap. 
06/20/926-4154.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok, 
csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu

FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, 
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28. 

VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű 
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu

VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhá-
rítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával. 
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a beje-
lentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítá-
sa aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu

VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás, fűtésszerelés 
A-Z-ig. 402-0627, 06/70/563-3917.

CSŐTÖRÉS? A hiba helyének műszeres meg-
állapítása földben, padlóban. Társasházak víz-
veszteségének elemzése. Kőrösi Zsolt. 246-5464, 
06/30/296-0198, 06/30/740-3689.
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BUDAI Gyorsszerviz, FÉG-gázkészülékek, víz-, 
gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, csapok, WC-tartá-
lyok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújí-
tás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt gáz-
készülék adásvétele. 420-4484, 06/20/321-8707.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarí-
tással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciá-
val, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 
szúnyogháló készítése, javítása. Tel.: 356-4840, 
06/30/954-4894.

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, laka-
tosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás min-
den szakmában, kerületi referenciákkal, magyar 
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kez-
déssel. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.

FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajaví-
tás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta, 
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás. 
322-4590, 06/30/232-8732.

TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referen-
ciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/931-5495, 405-4603.

CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsó-
tól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingye-
nes házhozszállítás. Piastrella Kft. Villányi út 46. 
Tel.: 385-4349.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, 
garanciával. Török.
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid 
határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/327-0992.

CSEMPÉZÉST, aljzatlerakást, javítást és kisebb 
kőművesmunkák elkészítését vállalja korrekt 
szakmunkás. Tel.: 06/30/328-2871.

FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mester-
vizsgával. Tiszta munka.
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.

CSEMPÉZÉST, szobafestést, kőművesmunkát, 
vízvezeték-szerelést, lakástakarítást azonnalra is 
vállalok. 227-4896, 06/30/975-0053.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a leg-
kisebb javításig. Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.

PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javítást, 
PVC-szőnyegfektetést vállalok. 06/30/231-3807.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók-ablakok szigete-
lése szilikongumival, garanciával, referenciával. 
06/20/494-3657.

LAKATOSMUNKÁK A-Z-ig, galériaépítés! 
Kerítés-, kapu-, biztonságirács-készítés, -javítás 
stb. Fa- és fémgalériák készítése 1 nap alatt.
Tel.: 06/70/210-3539.

REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel. 
246-8946, 06/30/984-6090.

MINDENFÉLE tető, bádogos és tető kőműves 
munkát vállalok garanciával.
T.: 267-5234, mb.: 06/20/926-8321.

REDŐNY javítása, újak gyártása, reluxa, sza-
lagfüggöny készítése, javítása. 370-4932.

REDŐNYÖS munkák készítése, javítása, napel-
lenző. Érd.: 229-0319, 06/20/984-1742.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztasági-
tól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bútormoz-
gatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciá-
val. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu

LAMINÁLT-PARKETTÁZÁST, parkettázást, 
csiszolást, átrakást, szőnyegpadlózást, PVC-zést 
vállalok. Tel.:  06/30/398-5782.

ASZTALOS, kisebb javításokra is. Ingyenes fel-
mérés. Tel.: 06/20/542-5978.

MINDENFÉLE kézi és gépi kerti munkát, lép-
csőház-takarítást vállalok. Tel.: 06/30/682-4431.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával 

(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is. 
Tel.: 207-3971.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.

VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karban-
tartása, villanytűzhelyek. 06/30/9606-590, 06/20/
583-3307. Gelka-Sztár.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel, 
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szak-
szerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas 
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.

VILLANYBOJLER szakszervize, javítás, 
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.:
216-2603.  XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

MOSÓGÉPEK gyors, szakszerű javítása garan-
ciával. Kiszállás három órán belül, javítás esetén 
ingyenesen.
285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, 

ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni 
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, 
garanciával! 06/20/531-7638.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problé-
mák megoldása. Szerviz kiszállással. T.: 395-3579.

ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi, 
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók.
201-5368, 06/20/537-6281.

GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és 
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása, 
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.

VILLAMOSMÉRNÖK vállal számítógép-javí-
tást, bővítést, vírusmentesítést, rendszer-helyreál-
lítást helyszíni kiszállással. 06/30/931-5787.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.

KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok 
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. 
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. 06/20/944-4759.

MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbú-
torok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS 
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás 
azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás 
helyszínen.
06/20/981-5412, 420-5830, 06/30/417-9525.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

TÁRSASHÁZI közös képviselet. Bővebben: 
http://benke.cedasy.com, Benke Tamás, 202-0513.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkat-
rész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass 
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 310-4116, 
06/30/281-1457.

KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favá-
gás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-, 
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, 
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/947-5830.

KÖZÖS képviselet, társasházkezelés. Képe-
sítéssel, több mint tíz éves gyakorlattal, referenci-
ákkal. Telefon: 06/30/904-0803.

FUVARVÁLLALÁS 3,5 tonnás dobozos, eme-
lőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre 
is. Tel.: 06/20/923-9188.

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, fuvarozás irodák-
nak, magánszemélyeknek, igény szerint hétvégén 
is. 06/30/954-5928.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.

KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás, 
sövényvágás, fűnyírás, kerítésfestés szakértelem-
mel, lélekkel. 06/30/418-6663.

KERTI munkák, fűnyírás, sövénynyírás, fakivá-
gás, telepítés a legkisebb munkától.
Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.

KALAPJÁT tisztítja, formázza Lampert. 
Hétfőn, szombaton 319-2023, keddtől péntekig:  
VI., Jókai tér 6. 312-0541.

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 m-
es rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.

TAKARÍTÁST, ablak- és szőnyegtisztítást, ház-
vezetőnői szolgáltatást vállalunk magánszemé-
lyek, közületek, cégek részére. Kedvező árak. Teljes 
körű garancia, minőség! Tel.: 06/30/456-0196.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. T.: 06/30/948-2206.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák 
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS mélymosással, vegytisz-
títás, szegés, minden típusú szőnyeg szakszerű 
tisztítása. Garanciával, hétvégén is. 490-890 Ft/m2 
áron. Tel.: 06/20/804-2936, 06/30/958-8693.

KONYHABÚTOROK, gardróbszekrények egye-
di méretekben, kedvező áron. Konyhabútorokhoz 
ajándék páraelszívó! Konyhagépek! D.-Törekvés 
Konyhabolt. Csíkihegyek u. 2.
246-3636, 06/20/552-4801.

GYÓGYÁSZAT
DR. BÁNFALVI Teodóra bőrgyógyász-onko-

lógus-kozmetológus rendelőjének új címe: XI., 
Bartók Béla út 57. Bejelentkezés: 466-8328.

ORTOPÉDIAI-gyermekortopédiai magán-
rendelés: dr. Kiss Sándor, XI., Bartók Béla út 57. 
Bejelentkezés: 466-8328. 

TISZTELT pácienseink! Rendelőnk mobil-
telefonszáma megváltozott. Az új hívószám: 
06/30/488-8126. dr. Kovács Ágnes fogszakorvos, 
fogszabályozó szakorvos. 1094 Bp., Viola u. 43. 
(Ferencváros új építésű negyed.) Telefon/fax: 
216-0891. Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 
14-19, kedd, péntek: 8-11 óráig.

HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió: Gerinctorna 
gyerekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, hát-, de-
rékfájdalmak, csontritkulás korszerű mozgásterá-
piája egyénileg vagy kis létszámú csoportokban. 
Műtét utáni rehabilitáció, mágnesterápia.
T.: 06/20/935-2347. XI., Tarcali u. 19.

REUMATOLÓGIA, lézerterápia és gyógytorna 
dr. Podlovics Ágota szakorvos magánrendelésén, 
kedd és csütörtök délután, XI., Kruspér u. 5-7., 
bejelentkezés: 06/20/970-5353, internet:
www.reumadoktor.hu

FOGÁSZAT. XI., Dayka Gábor u. 4. porcelán 
hidak, tömések, lézer iontoforézis. Teljes körű 
szakellátás. Mb.: 06/30/241-0366.

FÜLAKUPUNKTÚRA segítségével megszaba-
dulhat súlyfeleslegétől, emésztési-, légzőszervi-, 
alvásproblémáitól. Tel.: 06/70/245-6210.

PSZICHOLÓGIAI konzultáció, relaxáció, terá-
pia klinikai szakpszichológusnál, gyermekeknek 
és felnőtteknek. Telefon: 06/30/957-0355.

A HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió várja ven-
dégeit felnőtt- és gyermek gerinctornára, Hatha- 
és Etka jógára, Pilates tornára, Callanetic’s-re, 
hastáncra és Kriston intimtornára. Kis létszámú 
csoportok, családias hangulat, magas szakérte-
lem. XI., Tarcali u. 19., 209-9273, 06/70/283-1633.

KRISTON intimtorna tanfolyam indul szep-
tember utolsó hétvégéjén. Jelentkezés: Harmónia 
Gyógytorna Stúdió, XI., Tarcali u. 19.,
209-9273, 06/70/283-1633.

RÉGISÉG
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénz-

fizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat, 
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, ke-
rámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket, 
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot 
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847.

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-
geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű és kisebb festményeket, 
bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márványt, bronzszob-
rokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legma-
gasabb árat fizetem. (Vidékre is.) II., Szilágyi 
Erzsébet fasor 16. 214-4850, 06/20/323-4104.

GORKA, Gádor és Zsolnay kerámiákat vásá-
rolna budai gyűjtő magas áron. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu

GELLÉRT Katalin vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, régiségeket, hagyatékot 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06/70/605-1709.

DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok bú-
tort, mindenféle cserépdolgokat, festményeket. 
„Szellő”, 06/30/347-7713.        

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi 

könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levele-
zőlapokat azonnali és díjtalan kiszállással. 340-
3760, 06/30/922-0436, 354-0978.

NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM 1945 előtti köny-
veket vásárol. T.: 340-8016.                     

ÁLLÁS
A SZONDA Ipsos Piac- és Közvéleménykutató 

Intézet kérdezőbiztosi munkára keres érettségi-
zett jelentkezőket. Tel.: 476-7603.

KISISKOLÁS felügyeletét vállalom szeptem-
bertől a kerületben 15-20 óra között heti 2 alka-
lommal. Tel.: 06/70/252-1916.

DIÁKLÁNY, 21 éves csomagolási, adminisztra-
tív, címkézési, postázási munkát keres a délutáni 
órákban. 06/30/667-0819.

XI., KÖRTÉR közeli társasház fűtés–melegvi-
zes kazánhoz vizsgázott kazánkezelőt keres.
T.: 209-5101 (kedd-csütörtök), 06/20/965-0903.

VEGYES
MELLÉKJÖVEDELEM saját időbeosztással! 

Fogyhat bárki! 06/70/605-7337,
wellness21@t-online.hu, 409-0585.

MEGBÍZHATÓ, lelkiismeretes idősgondo-
zókat, bébiszittereket, bejárónőket közvetítünk 
családokhoz.
06/20/465-8458, 336-1094, 06/70/380-5620.

HITELT szeretne? Lakáshitelek 2,11%-tól, jel-
záloghitelek 4,7%-tól, vállalkozói hitelek 7%-tól 
kezdő vállalkozásnak is. 06/70/218-0120.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró

DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer

SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!

Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.

NE HALOGASSA! 
www.prosztataszures.hu, 06/20/934-1628. 

Aluplast osztrák profilrendszer,
MACO biztonsági vasalat, 5 év garancia.
Pl.: 2000 x 1400 mm-es 3 szárnyú ablak: 89 980 Ft.
Kiváló minőség, szakszerű beépítés.

Rendkívüli nyílászáró akció!!!

1113 Budapest, Bartók Béla út 126. (a Bánk B. u.-nál)
Tel.: 203-8805. Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17 h-ig.

A szeptember 30-ig leadott rendelésekhez 

alapáron adjuk
az 1,4 K hővisszaverő üveget.

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban működő esti tago-
zatú gimnázium felvételt hirdet a 2005/2006-os tanévre. 
A jelentkezéshez hozza magával személyi igazolványát és korábbi iskolai bi-
zonyítványait. A diákigazolvány tanuló bérletre, utazási kedvezményre nem 
jogosít. Az esti tagozaton hetente 15 óra az oktatási idő.
A foglakozások 15 és 20 óra között, heti két alkalommal lesznek.
FIGYELEM! Az idegen nyelvi érettségi még nem kötelező!
A beiratkozás ideje: 2005. szeptember 12., 13., 14., 15. minden alkalom-
mal 15-19 óráig. Pótbeiratkozás: 2005. szeptember 19., 20., 21., 22.
Az iskola címe, és a beiratkozás helye: 1088 Budapest, Trefort u. 8.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 06/30/412-9444

Érettségizzen velünk!
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APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a szerkesztőségben: hétfőtől 
csütörtökig 9.00-től 15.30-ig 
Címünk: 1111 Budapest,
Szent Gellért tér 1–3.

Hirdessen az Újbudában!

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes
1/1 álló 282 x 421 - 385 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 188 000
1/4 álló 140 x 209 - 121 000

1/8 fekvő 140 x 103 65 000 72 000
2/103 fekvő 110 x 103 80 000 100 000

1/66 álló 53 x 74 22 000 27 000
hirdetési csík 282 x 66 - 145 000
hirdetési csík 282 x 33 - 95 000

Hirdessen mostantól Ön is az ÚJBUDÁBAN
A legtöbbször igénybevett hirdetési felületeink árlistája:

Apróhirdetés-felvétel a szerkesztőségben: hétfő–csütörtök 9.00–15.30 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3. Telefon: 372-0960

APRÓHIRDETÉSEK: 8–20 szóig: 104 Ft/szó+áfa, 20–40 szóig: 
 156 Ft/szó+áfa. Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa, 

és 40 szó a maximális terjedelem.

A keretes hirdetésekkel és a kedvezményekkel kapcsolatban  
hívja a 06/30/9925-866-os számon médiatanácsadónkat.

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák.
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Húsz arany, tizenhárom ezüst, nyolc 
bronz: ennyi érmet nyertek az 
Újbudai Senior Úszó Klub versenyzői 
az augusztusi EB-n. A siker hátteréről 
a csapat vezetője, dr. Csikány József 
nyilatkozott lapunknak.

Két évvel ezelőtt a franciaországi EB-ről 17 
aranyat hoztak el. Kevesen gondolták vol-
na, hogy az a siker is túlszárnyalható. Idén 

Stockholm adott otthont a Senior Úszó 
Európa-bajnokságnak, és húsz arany-
éremmel tért haza a XI. kerületi küldött-
ség! Csikány Józseftől azt kérdeztük, hogy 
miként sikerült elérni ezt a parádés teljesít-
ményt. A csapatkapitány elmondta, hogy 
a siker hosszú évek kemény munkájának 
gyümölcse. Egyesületüket 1987-ben alapí-
tották, miután megtudták, hogy azoknak 
is rendeznek hivatalos világversenyeket, 
akik már befejezték az aktív sportpályafu-
tásukat. Kilencven fővel, Budapesti Senior 
Úszóklub néven kezdték meg a felkészülést, 
az Újbuda Senior Úszó Klub nevet csak a  
közelmúltban vették fel. 
 1988-ban az Ausztráliában meg-
rendezett világbajnokságon hat aranyat 

nyertek. Ez a nem várt siker hatalmas len-
dületet adott a folytatáshoz, ettől kezdve 
a szeniorokat nem lehet leállítani! Lét-
számuk 120 főre duzzadt, a Nyéki Imre 
uszodában  ideális otthonra leltek. A 
kerületi önkormányzattól is megkapták 
a támogatást, a záróra utáni uszodahasz-
nálati jogot. Az edzések újrakezdése nem 
volt könnyű feladat, de a sorozatos sike-
rek mindenkit kárpótoltak. 

A klub eddigi legjobb eredményét a 2005. 
augusztus 16-20. között megrendezett 
svédországi EB-n érte el. A versenyre 4020 
fő nevezett, nagy részük több számban is 
indult. A versenyzőket ötévenként emel-
kedő korcsoportokba osztották. A ma-
gyar csapat legidősebb tagja egy 85 éves 
úr volt, aki két számban is diadalmasko-
dott. Az EB legidősebb résztvevője, egy 
95 éves svéd hölgy rajtkőről, fejes ugrással 
indult, és amikor beért a célba, mindenki 
felállva tapsolt. Fantasztikus volt – mesélte 
Csikány József. Öt napon át, reggeltől es-
tig zajlottak a versenyek. A stadion meg-
telt: a lelátón szorongtak azok a verseny-
zők, akik épp nem úsznak, a családtagok, 
a barátok, és persze a szurkolók.

A magyarok csapatként bizonyultak erős-
nek, hangsúlyozta a kapitány. Nem egy-
két ember parádézott, hanem mindenki 
nagyon jó volt. Ennek köszönhető, hogy 
hét váltót is sikerült megnyerni. A legered-
ményesebbnek Csaba Gábor bizonyult hat 
arannyal. Csikány József öt, Balla Mária 
négy aranyat nyert, de az egész csapatot di-
cséret illeti. Az érmeket persze nem adták 
ingyen! Az angolok, a németek, az olaszok, 
a hollandok és a svédek hihetetlenül erős 
ellenfelek voltak. A mieink 60-70 száza-
léka dolgozik, munka mellett jár edzésre. 
Csapatunk gerincét egykori kiváló él-
sportolók alkotják. Csikány József örökös 
magyar bajnok, kétszeres EB-bronzérmes, 
nyert főiskolások világbajnokságát, szere-
pelt két olimpián. Hasonló eredmények-
kel büszkélkedhet többek között Balla 
Mária, Csaba Gábor, Fábián Béla és Patóh 
Magdolna is. Vannak viszont olyanok, 
akik nem úsztak versenyszerűen azelőtt, 
hogy beléptek volna az egyesületbe. Mára 
azonban igen magas szintre eljutottak, és 
ugyanolyan megbecsült tagok, mint bárki 
más. Kerületünk alpolgármestere, Balázs 
Gyula szintén tagja a csapatnak. Ő is kint 
volt az EB-n, és nagyon jó időt úszott, re-
mekül helytállt. Bár az egykori profikkal 
nem vehette föl a versenyt, még így is a kö-
zépmezőnyben végzett. Az ő teljesítménye 
legalább olyan tiszteletre méltó, mint a hat 
aranyat nyerő Csaba Gáboré, jelentette ki 
Csikány József.
 Jövőre San Franciscóban lesz a világ-
bajnokság, ahol szeretnének a házigazda 
amerikaiaktól elnyerni néhány szépen 
csillogó érmet. Húsz aranyra ugyan nincs 
esély, de Csikány szerint bízhatunk a 
jó szereplésben. Akárhol versenyeznek, 
Új-Zélandtól Dél-Amerikán át egészen 
Ausztráliáig, az ott élő magyarok óriási 
ünneplésben szokták részesíteni a társa-
ságot, és mindkét félnek sokat jelentenek 
ezek a találkozások. Ez legalább olyan 
fontos, mint maga a versenyzés – zárta 
szavait az örökifjú úszóbajnok.
 A csapatot Molnár Gyula polgármes-
ter szeptember 8-án, délután köszöntötte 
a Tranzit Art Caféban.

Dergán Ádám

Húsz aranyérmet hoztak haza
Fennállásának legjobb eredményét érte el az Újbudai Senior Úszó Klub

A magyarok csapatban bizonyultak erősnek.

27 új magyar állampolgár

Szeptember 2-án, pénteken 9 órakor állampolgári eskü ünnepélyes letételére került sor a Szent 
Gellért téri házasságkötő teremben. Molnár Gyula polgármestertől 27 új magyar állampolgár 
vehette át az emléklapot, valamint a honosítási és visszahonosítási okiratot.

Pestlőrincen a Bókay-kertben szeptember 3-án Újbuda vezetői vendégek és versenyezők voltak 
a bográcsolásban. Helytálltak, persze nem ebben a 4200 literes rekorder edényben főztek. 

Pörköltfőző verseny Lőrincen
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