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TáncbemutatóZene-festés

riportunk az 5. oldalon

Az Őrmezei Közösségi Házban 
október 6-án Gonda János jazzt 
játszott, Gyémánt László pedig 
közben festett.

irásunk a 9. oldalon

Duda Éva MU színházbeli 
előadásában az elmúlás előtti 
pillanatok kegyelmi állapotát 
vitte színre.

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 39. SZÁM 
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Stílusosan a Saru utcai 
HuMuSz-házban alakult meg az 
újbudai kerékpárosklub Bajomi 
Bálint kezdeményezésére.

tudósításunk a 4. oldalon

Kerékpárosklub

Október 22., vasárnap
20.00 ÓRA J. Haydn – W. A. Mozart: 
Requiemje a Budai Ciszterci Szent 
Imre Templomban (Vi l lányi út 
25.) Közreműködnek: a Debreceni 
Kodály Kórus, a Budapesti Vonósok 
Kamarazenekar, Csereklyei Andrea, 
Takács Zsuzsanna, Beöthy-Kiss László, 
Moldvay József. Vezényel: Csányi Tamás 
karnagy. A hangverseny fővédnöke: 
Sólyom László köztársasági elnök.

Október 23., hétfő
10.00 ÓRA Megemlékezés a Tétényi úti 
Szent Imre Kórház udvarán az orvosok és 
ápolónők tiszteletére állított emléktáblá-
nál (Tétényi út 12-16.).
11.00 ÓRA Schwéger Tamás emléktáblájá-
nak felavatása (Bartók Béla út 76.).
12.00 ÓRA Koszorúzás az Október 23. utcai 
emléktáblánál (Október 23. utca 2-4.).
12.30 ÓRA Koszorúzás az egyetemi if-
jak emlékére elhelyezett emléktáblánál 
(Budafoki út 4.).
18.00 ÓRA A Főváros, meghajtom fejemet 
előtted című fotókiállítás megnyitása a 
Móricz Zsigmond körtéri aluljáróban. A 
tárlat megtekinthető október 26-ig.
18.30 ÓRA Kortárs képzőművészek alkotá-
saiból készült fényfestmények ünnepélyes 
bemutatása a Móricz Zsigmond körtéren. 

Október 23-án El Kazovszkij Kossuth-dí-
jas képzőművész, október 24-én Szotyori 
László Munkácsy-díjas festőművész, 
október 25-én Haász Ágnes grafikus-
művész, október 26-án El Kazovszkij 
Kossuth-díjas képzőművész alkotásai 
elevenednek meg a képzeletbeli vetítő-
vásznon. A látványosság megtekinthető 
naponta 18.00 és 22.00 óra között. 

Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcso-
lódó további újbudai politikai és kulturális 
programok a 3. oldalon olvashatók.

Újbuda önkormányzatának 
megemlékezései az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
50. évfordulója alkalmából

A külső hőmérséklet lassú ütemű gyen-
gülésére, a hűvös estékre és éjszakákra, 
valamint a hétvégére tekintettel a Főtáv 
Zrt. a fűtési szezon hivatalos kezdete, 
október 15. helyett már 13-án, pénte-
ken megkezdte a távfűtés beindítását 
azokban az épületekben, melyek fűtési 
rendszere megfelelő állapotban van. Ez 
a főváros 240 ezer lakását érinti.
 Amennyiben egy-egy hőközponthoz 
tartozó lakóközösség (épület) a fentiek 
ellenére nem kérné a fűtésszolgáltatást, 
úgy képviselőjén keresztül a Főtáv Zrt. 
szakemberének akár a helyszínen át-
adott 2-3 soros írásos lemondással ki-
kapcsoltathatja azt.
 A fűtés szabályozása hőköz-
pontonként (épületenként) az időjá-
rásnak megfelelően automatikusan 
történik, ami azt jelenti, hogy a fűtés-
szabályozó készülék érzékelői a nappali 

Az ötven éves forradalom ünnepére készülünk

A BEAC-Újbuda érdekelt lesz az októ-
ber közepén rajtoló élvonalbeli kosár-
labda bajnokságban, a MAFC-Újbuda 
azonban már sajnos nem.

Megfeleződött az első osztályú kosárcsa-
patok száma Újbudán. Mostantól csak a 
BEAC-os lányoknak szurkolhatunk: ők 
sikeresen megőrizték élvonalbeli tagsá-
gukat, és október közepén megkezdhetik 
bajnoki szereplésüket. 
 Az egyesület ügyvezető igazgatója, 
Szabari János lapunk megkeresésére el-
mondta, hogy a lányok már nagyon várják 
az első fordulót. A BEAC-Újbuda október 
14-én a Zala Volán gárdáját fogja fogadni, 
mégpedig új helyszínen. A Gabányi Lász-
ló sportcsarnok és a Bodgánfy úti pálya 
helyett mostantól a kőérberki Sportmax 
sportcsarnokban lépnek pályára Balogh 
Judit tanítványai – Bubu tehát továbbra is 
vállalja a BEAC-nál folyó szakmai munka 
irányítását. Személyében egy kiválóan fel-
készített, az egyesülethez ezer szállal kö-
tődő tréner ül a csapat kispadján. Ami a 
játékoskeretben történt változásokat illeti: 
sajnos két kulcsember is távozott.

folytatás a 12. oldalon

Kosárkörkép

A lányok folytatják, 
a fiúk rápihennek

felmelegedésre reagálva erősen csök-
kentik, illetve kizárják az épület fűtését, 
majd az erős lehűléseknél beindítják 
azt. A fűtésre fordított hő elszámolása 
az épület hőfogyasztásának mérésével 
történik. Ilyen időjárás mellett egy át-
lagos lakás fűtés miatti többletköltsége 
napi 80–160 Ft között alakulhat.
 A fűtéssel kapcsolatos hibák be-
jelentésének fogadására 24 órás disz-
pécserszolgálat működik, száma 
06/40/200-102). Az észlelt – többnyire 
a lakóközösség tulajdonában és kezelé-
sében lévő fűtési rendszeren jelentkező 
– hibák elhárításánál, kijavításánál a 
Főtáv a hiba súlyossága szerint intézke-
dik. Több lakást vagy épületrészt érintő 
probléma esetén 4 órán belül mennek 
ki, kisebb hibáknál (például egy-egy 
radiátor levegősödése) 1-1 napot is el-
húzódhat a javítás.

Korán megkezdődött a távfűtés

Megalakult a képviselő-testület 
Újbuda képviselő-testülete október 
12-én, csütörtökön 14 órai kezdettel, a 
törvény által előírt 15 napos határidőn 
belül ünnepélyes külsőségek közepet-
te megalakult. A képviselők és a pol-
gármester átvették mandátumukat, 
letették a hivatali esküt.

Az önkormányzat új épületének díszter-
me zsúfolásig megtelt, mikor a Himnuszt 
éneklő kórus előadásával megkezdődött 
a rendezvény. Az elnöki asztalnál Szabó 
Ferenc, az új képviselő-testület korelnöke, 
Molnár Gyula megválasztott polgármester, 
Kiss Lajosné, a XI. kerület Újbuda helyi vá-
lasztási bizottságának elnöke, valamint dr. 

Filipsz Andrea jegyző foglalt helyet. Az első 
sorokban baloldalt az MSZP frakció 13 
tagja – a 14-ik a polgármester –, mögöt-
tük az öt SZDSZ-es képviselő, jobbolda-
lon pedig a Fidesz jelenlévő 12 képviselője 
– egyikük hiányzott –, a KDNP három, az 
MDF két és a MIÉP egy képviselője ült.  
 Mögöttük ült az előző testület legidő-
sebb képviselőjével, dr. Bácskay Antallal 
az élen számos, a testületbe most be nem 
jutott képviselő, Bánhegyi Emil és Szegedi 
Ferenc korábbi polgármesterek, Csapody 
Miklós országgyűlési képviselő, dr. László 
Imre, a Szent Imre kórház igazgatója, és 
más kerületi notabilitások. Oldalt a Pol-
gármesteri Hivatal vezető munkatársai, 

Hiba Marika nénivel az élen a civil szerve-
zetek képviselői tisztelték meg az ülést.
 A hagyományoknak megfelelően az 
alakuló ülést a korelnök, jelen esetben Sza-
bó Ferenc vezette, a két legfiatalabb képvi-
selő Sölch Gellért Boldizsár és Fischer Gábor 
pedig jegyzői szerepkört töltöttek be. 
 Kiss Lajosné, a helyi választási bizott-
ság elnöke bejelentette a választások hiva-
talos eredményét. Ez – mint utalt is rá –, 
megegyezik az Újbuda TV és az Újbuda 
Magazin által közölt személyekkel és ada-
tokkal. Elsőként Molnár Gyula vehette át 
megbízó okmányát az elnök asszonytól, 
majd dr. Filipsz Andrea szólítására ábécé-
rendben következtek a képviselők.

 Az esküt előbb csoportosan a testület 
tette le fennhangon ismételve Kiss Lajosné 
szavait, majd Szabó Ferenc előmondásával 
Molnár Gyula polgármester.
 A polgármester ezt követően szék-
foglaló beszédet tartott. Megköszönte a 
kerület választópolgárainak a nagyarányú 
részvételt – minden eddiginél 3 százalék-
kal többen járultak az urnákhoz. 
 Ugyancsak a köszönet hangján szólt 
a választásokat lebonyolító mintegy ezer 
emberről, akiknek nagy szerepe volt ab-
ban, hogy a felfokozott politikai hangulat 
ellenére az eddigi legnyugodtabb válasz-
tást tudhatjuk magunk mögött.

folytatás a 3. oldalon

Fejlődés, együttműködés, szociális gondoskodás – A választási ígéretekben sok a közös elem 

A hétvégén rendezték meg a Kertészeti Egyetemen a hagyományos őszi kertészeti napokat

Virágkiállítás az arborétumban

A központi ünnepségsorozat részeként október 23-án 14 órakor emlékművet avatnak a Műegyetem kertjében azon a helyen, ahonnan 1956-ban ugyanezen a napon az egyetemisták felvonulása 
elindult.  Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész monumentális emlékműve Silling Zsolt építész és Fáskerti István kivitelező segítségével az utolsó pillanatig készül. A 4 méter magas és 5 méter 
széles mészkőszobor 56-os fiatalok induló tömegét ábrázolja, középen egy közülük kiemelkedő nőalakkal, amint „szétfeszítik” az egyetem kerítését. Jobboldalt a szobor makettje látható.
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AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI
Az MSZP választókerületi irodáinak 
nyitvatartási rendje. 15. választóke-
rület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat 
a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; 
csütörtökön: 16-18 óráig. Az MSZP 
kerületi irodája és a 16. vk. választási 
irodája: 1119 Mérnök u. 40. Tel.: 204-
2805, 204-2806; hétfőtől csütörtökig 
10-17.30, pénteken 10-14 óráig. 17. vk.: 
1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711; hét-
főn és csütörtökön 16-19 óráig.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: Minden kedden 
ingyenes jogi tanácsadást tart 15–17 
óráig dr. Oláh András Sándor ügyvéd; 
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaügyi tanácsadás; minden 
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanács-
adás; minden hétfőn és szerdán angol 
kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10 órá-
ig); Gyere Nagyi Klub minden hónap 
első csütörtökén 10 órától. 
Október 18-án, szerdán 18 órakor a 
Budai Klub-Galéria szervezésében meg-
nyílik Balogh András festőművész kiál-
lítása ’56 50. évfordulójára. Köszöntőt 
mond dr. Petrekovich Perjés András, 
a Magyar Kertépítők és Tájrendezők 
Szövetségének elnöke, közreműködik 
Trokán Péter színművész és Oravecz 
György zongoraművész. 
Szolgáltatások: ingyenes Internet, 
becsületkasszával működő kávézó, 
konzervatív hetilapok, a Demokrata 
újság mellékleteként megjelenő DVTV 
DVD-jének megtekintési lehetősége. 
A programokról bővebb információ 
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-
es számon kapható. A helyszín: XI., 
Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hétfő-
csütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.

MDF JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK
A Független Kisgazdapárt kerületi 
székháza (Zsombolyai utca 16.) minden 
második szerdán 18 órától tartja ösz-
szejöveteleit. Érdeklődni lehet naponta 
személyesen és a 203-1168-as számon.

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (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, és szintén ingyenes 
önvédelmi oktatást tart minden korosz-
tálynak. Jelentkezés a 06/30/384-4873-
as mobiltelefonon. A Magyar Fórum 
régebbi számai ingyen elvihetők.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyarok Lapja és egyéb ingye-
nes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488). A párt elektronikus hírlevele a 
www.jobbik.hu honlapon.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerület szervezet hétfőtől csütörtö-
kig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja 
nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.). 
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kis-
könyvtár várja az érdeklődőket.

KÉPMÁS EST
Dr. Kopp Mária magatartáskutató és 
Rózsa Flores Eduardo költő, szabad-
ságharcos lesz az október 26-án 19 
órakor kezdődő Képmás Est vendége 
a Szent Margit Gimnázium dísztermé-
ben (Villányi út 5-7.). A beszélgetés té-
mája: Forradalmi nemzet? A műsorve-
zető Németh Miklós Attila, a Magyar 
Rádió szerkesztő-műsorvezetője.

HIFI-KIÁLLÍTÁS, LEMEZBÖRZE 
Október 22-én, vasárnap 10 órától 
rendezik meg a Fonó koncerttermé-
ben (Sztregova u. 3.) a magyar HIFI 
gyártók bemutató kiállítását, valamint 
a hobbisták és gyűjtők eladásra szánt 
használt HIFI eszközeinek, CD-inek, le-
mezeinek börzéjét. Az esemény alatt élő 
zene szól, és lesz bográcsfőző verseny is.

IRODALMI KÁVÉHÁZ
A Kelenföldi Könyvtár Irodalmi 
Kávéházában október 23-án kiállítás 
nyílik Olvasószoba az ötvenes évekről 
címmel az 1956-os forradalom 50. év-
fordulója tiszteletére. A tárlaton meg-
tekinthetők lesznek korabeli újságok, 
cikkek, fényképek, valamint válogatás 
napjaink 56-ról szóló irodalmából. 
Nyitva november 4-ig.

  

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

FOGADÓÓRA
DEÁK ANDRÁS (KDNP), Szentimreváros 
képviselője) minden kedden 15-17 
óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat 
Könyves Kávézóban (Karinthy Frigyes 
út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén 
közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf 
(06/20/261-8836) helyettesíti.
DR. JÓZSA ISTVÁN (17. oevk) október 26-
án, csütörtökön 17 órakor tartja foga-
dóóráját a Kaptárkő u. 8.-ban.
SZABÓ VILMOS (MSZP lista) október 
26-án, csütörtökön 17 órakor tartja fo-
gadóóráját a Bartók B. út 19. alatti he-
lyiségben (bejárat a Mészöly utcából).

ÚJ HELYEN AZ MSZP IRODA
A Magyar Szocialista Párt kerületi iro-
dája a Bikszádi utcából a Mérnök u. 40. 
alá költözött. Az iroda telefonszámai 
nem változtak (204-2806, 204-2805).

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:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

  Eleven Center, XI., Rétköz u. 7. 
Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden 
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 14-
18, pénteken 9-13 óráig. 
Tel.: 248-0777, 248-0778

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
(A BM működteti, okmányügyinté-
zést is végeznek)
  XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás: 
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30-
16, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13 
óráig. Tel.:  463-9100, 463-9233

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tar-
tás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szer-
dán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
  XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tar-
tás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szer-
dán 8-12, csütörtökön 16-16.30 órá-
ig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénte-
ken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324

ÚJBUDAI POLGÁRŐR  
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám 
alatt tevékenykedik. A polgárőrök sze-
mélyesen vagy a 209-3478-as telefonon 
várják a lakossági bejelentéseket. 

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS 
TANÁCSADÓ IRODA
Az Újbuda Humán Szolgáltató 
Központ Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodája az Etele út 28. föld-
szintjén működik. Bántalmazott, csa-
ládon belüli erőszak áldozatává vált, 
vagy krízishelyzetben lévő gyermekek 
és felnőttek számára készenléti tele-
fonszám működik éjszaka és a hétvégi, 
illetve ünnepnapokon. A segélyvonal 
száma: 06/30/459-5090. 

A Fővárosi Közgyűlés képviselőinek 
ünnepélyes mandátum-átadására 
október 9-én, a Főpolgármesteri Hiva-
tal Dísztermében került sor. 

Demszky Gábor, Budapest ötödször meg-
választott főpolgármestere és a Fővárosi 
Közgyűlés 66 képviselője a Fővárosi Vá-
lasztási Bizottságtól vette át megbízóleve-
lét. Dr. Fogarasi József, a bizottság elnöke 
bejelentette, hogy a fővárosban az önkor-
mányzati választásokat a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően bonyolították le. A 
választás érvényes, eredményes és törvé-
nyes volt. Jogorvoslat nem érkezett, ezért 
a választás eredménye jogerős.
 Az október elsejei választáson a Fi-
desz-KDNP 30, az MSZP 24, az SZDSZ 9, 
az MDF pedig 3 mandátumot szerzett. Ily 
módon a kormánykoalíciónak és az ellen-
zéknek egyaránt 33 képviselője van a Fő-
városi Közgyűlésben. Demszky Gábor be-
jelentette, hogy lemond a pártlistán szer-
zett fővárosi képviselői mandátumáról, 
mivel főpolgármesterként már bekerült a 
közgyűlésbe. Így a testületben egyfős kor-
mánypárti többség jön létre.
 Újbudáról hat politikus jutott be a 
Fővárosi Közgyűlésbe. Dr. Schneller Do-
monkos a Fidesz-KDNP; Molnár Gyula 
és Wieszt János az MSZP; John Emese, 
dr. Bőhm András és Lakos Imre pedig az 
SZDSZ színeiben szerzett mandátumot. A 
ceremónia után valamennyien nyilatkoz-
tak lapuknak.
 Az új közgyűlés egyik legfiatalabb 
tagja Schneller Domonkos a maga 28 
évével. A Fidelitas budapesti elnöke elő-
ször került be a Fővárosi Közgyűlésbe, vi-
szont már második ciklusát kezdi meg az 
újbudai önkormányzatban. – Budapesten 
az elmúlt 16 évben látszott egyfajta fejlő-
dés, de a város nem használta ki a benne 
rejlő lehetőségek nagy részét. Elsősorban 
a városfejlesztés és a környezetvédelem 
területén szeretnék többet tenni, és termé-
szetesen az ifjúság képviseletét is szeret-
ném fölvállalni. A XI. kerületi illetőségű 
képviselők közti együttműködésről már 
többekkel konzultáltam, mert ezt nagyon 
fontosnak tartom. Rajtam semmi sem fog 
múlni – ígérte a képviselő.
 Molnár Gyulára, kerületünk újravá-
lasztott polgármesterére a Fővárosi Köz-
gyűlésben is nagy feladatok várnak: ő lett 
a szocialisták frakcióvezetője. Másodszor 
került be a Fővárosi Közgyűlésbe. – A 
következő négy év legfontosabb feladata, 

hogy egy nagyon hatékonyan működő 
várost alakítsunk ki. Új megoldásokat kell 
találnunk a közlekedés és a közbiztonság 
látványos javulása érdekében. Szüksége-
sek továbbá a fejlesztések, és a pénzügyi 
stabilitás megteremtése. Kiemelten fon-
tosnak tartom azt, hogy mi, újbudai poli-
tikusok alakítsunk meg egy kerületi klu-
bot, hogy össze tudjunk fogni mindazon 
ügyekben, amelyek a városrészünket az 
átlagosnál jobban érintik – fogalmazott a 
polgármester.
 Először került be a Közgyűlésbe 
Wieszt János, aki 2002 óta vezeti a XI. 

kerületi önkormányzat szocialista frakci-
óját. – Úgy gondolom, hogy a főváros ha-
talmasat fejlődött, de még sokkal nagyobb 
fejlődés előtt áll. Ezt szeretném elősegíteni 
a magam eszközeivel. Mi, XI. kerületiek 
mindent meg fogunk tenni Újbudáért. 
Szükség van arra, hogy elősegítsük az inf-
rastrukturális beruházásokat. Minden-
képpen együtt fogunk működni – hang-
súlyozta Wieszt János.
 Az SZDSZ ifjúsági tagozatának, az 
Új Generációnak ügyvivője, John Emese 
először jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe. 
– Két olyan fontos programpont van, amit 
szeretnék ezalatt a négy év alatt megvaló-
sítani: az egyik a gyermekbarát Budapest 
programjának megalkotása és elindítása, 
a másik pedig a fiatalok budapesti ösztön-
díjának életre hívása. Lehetőséget kívánok 

nyújtani Újbuda lakosainak arra, hogy 
havonta egy alkalommal egy fogadóórán 
keressenek meg a problémáikkal – sorolta 
az elképzeléseit a képviselő asszony.
 Rutinos fővárosi képviselőnek számít 
Bőhm András: negyedik alkalommal 
került be a Fővárosi Közgyűlésbe. – Egy 
folyamatnak tekintem a Közgyűlés mű-
ködését, ami ciklusról ciklusra tart. Azt 
szeretném, ha fenntartható lenne a vá-
ros működőképessége, és a legfontosabb 
fejlesztéseket is sikerülne megvalósítani. 
Ahol lehet, ott az újbudaiak mindig szá-
míthatnak az egészséges lobbizásra a XI. 

kerületből származó fővárosi képviselők 
részéről – mondta a liberális politikus.
 Lakos Imre az előző ciklusban Újbuda 
alpolgármestere volt. Idén a 13. számú 
egyéni választókerületben nyert mandá-
tumot. A politikus másodszor került be 
a közgyűlésbe. – Nagy feladatok várnak 
ránk. A város fejlődése megállíthatatlan. 
Ebben minden képviselőnek együtt kell 
dolgoznia. Be kell bizonyítanunk, hogy itt 
napi ügyek vannak, a város, illetve a kerü-
letek fejlődését kell biztosítani. Számtalan 
területen érinti a főváros tevékenysége a 
kerületet. Pártérdekeken felülemelkedő 
együttműködés már korábban is volt az 
újbudai illetőségű fővárosi képviselők kö-
zött, és remélem, hogy ez a későbbiekben 
is így lesz – közölte Lakos Imre.

Dergán Ádám

Hat újbudai a Fővárosi Közgyűlésben
Pártszínektől független együttműködés a XI. kerületért

ÖTEN A HATBÓL: Wieszt János, Molnár Gyula, John Emese, Bőhm András és Lakos Imre 

Október 1-jén kisebbségi önkormány-
zati választásokat tartottak a Bocskai 
úti Általános Iskolában. A szavazás 
eredményeképpen 12 kisebbségi 
önkormányzat alakulhat Újbudán. 
Alább közöljük az önkormányzatok 
öt-öt tagjának a nevét, és jelölőszerve-
zeteiket.

A BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE:
Grozdanov Ivanov Dimiter Bolgár Kul-
turális Fórum (BKF); Tavasz Sándorné 
(BKF); Vladimirova Milena (BKF); Hargi-
tai Dávid Viktor (BKF) – Magyarországi 
Bolgárok Egyesülete (MBE); Lóczi Rumen 
János (MBE).

A CIGÁNY ÖNKORMÁNYZAT:
Bedi Ferenc Cigány Szervezetek Országos 
Szövetsége (CSZOSZ); Csapóné Hegyesi 
Mária (CSZOSZ); Hága Mária (CSZOSZ); 
Kárpáti István (CSZOSZ); Kárpátiné Paj-
tás Tünde (CSZOSZ).

A GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT:
Zengini Zoi Ellinizmosz Egyesü-
let; Angelidisz Vaszilisz MGKE; 
Arghyropoulos Gábor Mihály MGKE; 
Csernai Alexandrosz MGKE; Panajotidisz 
Anasztaszisz MGKE.

A HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT:
Filipovits Ferencné Magyarországi Horvá-
tok Szövetsége (MHSZ); Németh Istvánné 
(MHSZ); Németh Miklós (MHSZ); dr. 
Sokcsevits Dénes (MHSZ); Stipkovits Si-
mon (MHSZ).

A LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT:
Dr. Csúcs László Györgyné Pilsudski 
Történelmi Társaság (PTT); Csúcs Zita 
(PTT); Marián András (PTT); Marian-
né Wesolek Halina Benign (PTT); Ugrai 
Józsefné (PTT).

A NÉMET ÖNKORMÁNYZAT:
Dr. Mezgár István Magyar-Osztrák-Bajor 
Társaság (MOBT); Bajtai Lászlóné Né-
met Óvoda és Iskolaegyesület (NOI); dr. 

Prőhléné Hehl Éva (NOI); Reichel Tamás 
(NOI); Schuth János (NOI).

AZ ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT:
Dr. Forgács Barnabás Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) 
; Harmath Kálmán (EÖGYKE); Kátainé 
Szilvay Ingrid (EÖGYKE) ; Kirkósa Péter 
(EÖGYKE); Szotyori-Nagy Áron Gergely 
(EÖGYKE).

A ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT:
Czirle Sándor Román Ortodox Nők Egye-
sülete (RONE) ; Elekes Gabriella (RONE); 
Elekes Iselina (RONE); Szaniszlai János 
Mihály (RONE); Szántó Péter (RONE).

A RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT:
Chemez István Hodinka Antal Ruszin 
Egyesület (HARE) ; Lyavinecz Marian-
na (HARE); Spiegelhalter Lívia (HARE); 
Szlivka Konstantin (HARE); dr. Lyavinecz 
Antal Ruszin Kulturális Egyesület

A SZERB ÖNKORMÁNYZAT:
Becseics Branko SRPSKI Forum Egyesü-
let (SFE) ; Becseics Péter (SFE); Lasztity 
György (SFE); Lasztity Mária (SFE); 
Szakál György (SFE).

A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT:
Aszódi Katalin Ozvena Budapesti Szlo-
vák Kórus (OBSZK) – Dolina Egyesület 
(DE) – Zempléni Szlovákok Egyesülete 
(ZSZE) – Dél-alföldi Szlovákok Szerve-
zete (DSZSZ); Galda Levente (OBSZK) 
– (DE) – (ZSZE) – (DSZSZ); Király Kata-
lin (OBSZK) – (DE) – (ZSZE) – (DSZSZ); 
Klauszné Fuzik Mária Ildikó (OBSZK) – 
(DE) – (ZSZE) – (DSZSZ); Spiry Endréné 
(OBSZK) – (DE) – (ZSZE) – (DSZSZ).

AZ UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT:
Horváthné Jelen Emília Gizella Ma-
gyarországi Ukrán Kulturális Egyesü-
let (MUKE); László Tivadar (MUKE); 
Mészáros Anna (MUKE); Ticsinyina 
Margarita Vlagyimir (MUKE); Zicherman 
Béla (MUKE).

Újbuda kisebbségi önkormányzatai

Több olvasónk kereste meg szerkesz-
tőségünket, hogy a szép őszi idősza-
kot megkeseríti a szomszédok füstö-
lése, égetése. Egyáltalán szabályosan, 
jogszerűen járnak-e el, kérdezik.

Újbudán az avar és a kerti hulladék ége-
tését a 3/1998./III.24./ XI.ÖK számú 
rendelet szabályozza. Ez kimondja, hogy 
a növényi maradványokat elsősorban 
komposztálni kell, égetéssel azon anyagok 
semmisíthetők meg, amelyek komposztá-
lásra alkalmatlanok. Az égés folyamatá-
nak gyorsítására légszennyező vagy bűzös 
segédanyag nem alkalmazható.
 Az égetést szélcsendes időben, kellő-
en száraz avar esetén szabad végezni, és 
a telken belül kell végrehajtani, közterü-
letet e célra igénybe venni tilos. Az égetés 
helyének és idejének megválasztásakor 
figyelemmel kell lenni a szomszédokra 
és a környezetre. Az általános tűzvédelmi 
szabályokat be kell tartani.
 Avar nyílttéri égetését kizárólag október 
1. – november 30. és március 1. – április 30. 
között, hétköznapokon és szombaton 10–18 
óráig engedélyezi a rendelet. Vasárnap és 
ünnepnapokon avart égetni nem szabad.
 Tilos az avarégetés a levegőtisztaság-
védelmi szempontból kiemelten védett 
kategóriába sorolt területen (Budaörs és 
XI. kerület határa – Kakukkhegyi út – dé-
li irányba fordulva Rupp-hegy – Rupp-
hegyi út – Törökbálinti út – kerülethatár 
által határolt terület), valamint a kerület 
sűrűn beépített, városias jellegű területe-
in (01, 11, 12 építési övezetek) és a város-
részközpont intézményterületein (33-as 
övezet). Tilos az égetés szociális intézmé-
nyek (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, 
sportlétesítmény) 100 méteres körzetében 
azok működési ideje alatt.
 A rendeletet megszegője szabálysér-
tést követ el, vele szemben a hatályos jog-
szabályokban meghatározott mértékű 
bírság szabható ki.

(n.n.)

Kérdések az 
avarégetésről
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POLITIKAI RENDEZVÉNY

FIDESZ PROGRAM 

Október 22. Megemlékezés az ’56-os 
forradalom 50. évfordulóján. Gyüle-
kezés 18 órakor a Budafoki úti Fidesz 
iroda előtt. Fáklyás vonulás a Móricz 
Zsigmond körtérre. Koszorúzás a 
Szent Imre-szobornál. Közremű-
ködik: Balás Piri Balázs történész, 
Trokán Péter színművész.

KULTURÁLIS PROGRAMOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. 
Az 1956-os forradalom 50. évfordu-
lója tiszteletére október 20-án 13.30 
órakor az Albertfalvi Múzeum em-
léktáblát avat Tandary Tamásnak, aki 
a Petőfi Sándor iskolában végzett 54-
ben, majd hősi halált halt 1956-ban. 
A táblaavatás után kiállítás nyílik az 
56-os események eddig nem publikált 
képeiből, és az iskola tanulói témához 
kapcsolódó pályázatdíjas rajzaiból a 
múzeumban.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
XI., Gyékényes u. 45-47. 

Október 20. 16 óra: Az 1956. október 
23-i forradalom 50. évfordulója. A 
Petőfi Sándor Általános Iskola sza-
valóversenyén sikerrel szerepeltek 
ünnepi műsora. Velünk élő történe-
lem, személyes emlékek felidézése. A 
közösségi ház, az Albertfalvai Polgá-
rok Köre és a Nyugdíjasok Budapesti 
Szövetsége Bartók Béla úti Tagszerve-
zetének közös rendezvénye.

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.

Október 19. 17 óra: Gábor Pál Angi 
Vera című filmjének vetítése.
Október 21-től november 4-ig: Kiál-
lítás az 1956-os forradalom 50. év-
fordulója alkalmából a könyvtár állo-
mányában lévő 1956-os vonatkozású 
könyvekből.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
XI., Budafoki út 4-6.

Október 23. 14 óra: A műegyetemi 
1956-os emlékmű avatása.  

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
XI., Etele út 55. 

Október 19-től november 1-jéig: 
Egyén és történelem. 1956 fényképe-
ken. BMK Galéria.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.

Október 18. 18 óra: Balogh András 
festőművész 1956-os kiállításának 
megnyitója.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
XI., Fehérvári út 47. 

Október 19. 19.30 óra: Benedikty 
Horváth Tamás: Szuvenír. Monodrá-
ma, előadja: Erdélyi György. 
Október 23. 18 óra: Ünnepi könyv- és 
fotókiállítás nyílik az 1956-os forra-
dalom 50. évfordulója alkalmából. 

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. 

November 3-ig: Emlékszilánkok. Ki-
állítás 56’ 50. évfordulójára.

KELENFÖLDI KÖNYVTÁR  
IRODALMI KÁVÉHÁZA 
XI., Etele út 55. I. em.

Október 23-tól november 4-ig: Olva-
sószoba az ötvenes évekről. Kiállítás 
korabeli újságokból, cikkekből, fény-
képekből, és válogatás napjaink 56-
ról szóló irodalmából.

SZENT IMRE GIMNÁZIUM 
XI., Villányi út 27.

Október 20. 18 óra: 56-os megemléke-
zés Ungváry Zsolt Elefánttemető című 
regénye kapcsán. A szerzővel Halász 
Zsuzsa újságíró beszélget, közreműkö-
dik Szíky Károly színművész.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. 

Október 22. 18 óra: Somlói Kolos A 
forradalom előestjén című fotókiállí-
tásának megnyitója

Az 1956-os forradalom 50. 
évfordulójához kapcsolódó 
újbudai megemlékezések

 Megalakult a képviselő-testület – A választási ígéretekben sok a közös elem 

Fejlődés, együttműködés, 
szociális gondoskodás
folytatás az első oldalról
 A 19-19-es egyensúlyi helyzetről szól-
va a polgármester kifejtette, hogy ebben a 
politikailag kiegyensúlyozott kerületben 
ez nem ritka eredmény, a kivétel inkább 
az előző ciklus volt. Más alkalmakkal a 
kerület biztonságos vezetése érdekében 
koalíciós kényszerhelyzetbe kerültek a 
pártok, amely során a választói akaratot 
is meghaladó kompromisszumra léptek. 
Molnár Gyula a mostani választói üze-
netet dekódolva két tanulságot volt le: az 
első, hogy személyében felhatalmazást ka-
pott arra, hogy folytassa, amit elkezdett és 
„csinálja még jobban”. A második üzenet, 
hogy a kerület érdekében az eddiginél sok-
kal inkább össze kell fogni a frakcióknak. 
Ez azt is jelenti, hogy az egyes képviselők 
felelőssége megnőtt: az egyéni és a pártér-
dekeiken túllépve elsődlegesen Újbudáért 
kell dolgozniuk. A polgármester itt emlé-
keztetett arra, hogy az ügyek többségéről 
eddig is konszenzussal döntött a képvise-
lő-testület. A választók ezt az együttmű-
ködést várják a képviselőktől.
 Molnár Gyula kijelentette, hogy ő eb-
ben a folyamatban partner lesz: erősíteni, 
szélesíteni kívánja a döntés-előkészítés 
konszenzusos mivoltát a pártokkal és a ci-
vil szervezetekkel egyaránt. Ugyanakkor 
hangsúlyosan szólt arról, hogy a vezetés 

szempontjából működőképes testületet 
hoz létre, a döntések felelősségét vállalva.
 A polgármester úgy vélte, hogy a fent 
nevezett választói akaratot nem lehetetlen 
teljesíteni, ugyanis a választási kampány-
ban számos közös elem volt a pártok ígé-
retei között. Ezekre alapozva 4+1 pontot 
hirdetett meg.
 Kérte a frakciókat, hogy a társasház- 
és panelfelújítást ígéreteiknek megfelelően 
támogassák. Másodikként a közrend és 
közbiztonságról szólt: itt azt szeretné, ha 
minden városrészben történne valami lé-
nyeges, ami az emberek biztonságérzetét 
növeli. Ugyancsak meghirdette a közte-
rületek rendjére ügyelő önálló felügyelet 
megalakítását, a választási kampány so-
rán többek között az MDF által is hang-
súlyosan kezelt zöldterület-megóvást, sőt 
a kerületi zöld területek növelését. Az is 
a pártok választási kampányának közös 
eleme volt, hogy a civil szervezetek sze-
repe nőjön. A markáns változást Mol-
nár Gyula úgy látja biztosítottnak, ha az 
Újbuda Baráti Kör kebelén belül találnak 
utat a civil szervezetek a döntés-előkészí-
tési hierarchiában. Ez a kör az eddigi pol-
gármesterek alelnökségével, a mindenkori 
polgármester vezetésével működik, eddig 
is számos eredményt elérve. A plusz egy 
pontban arra kérte a képviselőket, hogy a 

várhatóan forró országos politikai hangu-
lat ellenére koncentráljanak Újbuda ügye-
ire, támogassák konszenzussal azokat a 
rétegeket, amelyeket hátrányosan érinte-
nek a megszorító intézkedések.
 – Mindezek eredményeképpen négy 
év múlva, a következő kampány során az 
lehet majd az egyik témája a pártoknak 
– hangsúlyozta Molnár Gyula –, hogy kié 
a siker, vagy, hogy lehetett volna még job-
ban is. És mennyivel jobb kilátás ez, mint 
2-3-4 év múlva azon vitatkozni, hogy mi-
ért maradt abba a fejlődés, ki a felelős a 
kudarcokért.
 Végül a 15 új képviselőt köszöntve 
nemcsak azt ajánlotta figyelmükbe, hogy 
minden bizonnyal szükséges számukra 
egy tanulási folyamat, amiben számíthat-
nak a rutinosabb társaik segítségére, de 
bátorította is őket a konstruktív meglátá-
saik, javaslataik felvetésére, ugyanis „aki 
már jó ideje részese egy működő rendszer-
nek, az olykor már nem látja meg azokat a 
hibákat, amit egy (még) külső szemlélő”.
 Utoljára hagyta a polgármester szék-
foglalója tételmondatát: Reményei szerint 
a fejlődés, együttműködés, szociális gon-
doskodás időszaka köszönt Újbudára.
 Ezúttal két napirendi pontot tárgyal-
tak meg az immár hivatalos képviselők. 
Megállapították a polgármester illetmé-

nyét, ami forintra egyezik eddigi java-
dalmazásával, és megválasztották a va-
gyonnyilatkozatot ellenőrző és összefér-
hetetlenségi bizottság négy tagját. Ebben 
a négy legnagyobb frakció egy-egy fővel 
képviselteti magát: Krausz Csaba (MSZP) 
elnök, Kristóf József (Fidesz) alelnök, 
Klausz Csilla (SZDSZ) és dr. Molnár Lász-
ló (KDNP) tagok. A vagyonnyilatkozatok 
benyújtására egy hónap áll rendelkezésre.
 A képviselő-testület ülése előtt Molnár 
Gyula polgármester sajtótájékoztatót tar-
tott a választásról, a kialakult helyzetről, 
terveiről. Itt a fentieken túl árnyalta a civil 
szervezetek bevonását a döntés-előkészí-
tésbe. Véleménye szerint nem bizonyos 
országos szervezetek fiókintézményeinek, 
hanem a városrészi civil szervezeteknek a 
szerepét kell növelni. Példaként elmondta, 
hogy el tudja képzelni a József Attila lakó-
telephez hasonló részönkormányzat meg-
alakulását például Kelenvölgyben, amely 
zártsága és civil szervezeteinek sok évtize-
des hagyományai alapján erre leginkább 
alkalmasnak látszik.
 A jelenlegi patthelyzetre utalva ki-
fejtette, hogy a szolid többség is többség 
– hozzátéve, hogy a MIÉP-el nem tárgyal 
a kerület közös vezetéséről, elsőként való-
színűleg az MDF-fel veszi majd fel a kap-
csolatot, és a kisebb frakcióktól halad majd 
a nagyobbak felé. A Fidesszel kapcsolatos 
terveit firtató újságírói kérdésre elmondta, 
hogy nagykoalíciót csak az utolsó utáni 
változatként tudna elképzelni. Érdekes 
adalék, hogy a funkcióit soknak találó 
felvetésre elmondta, a Fővárosi Közgyű-
lésben vállalt frakcióvezetést rövid időre, 
az ottani tárgyalások idejére vállalta, és a 
normális munkamenet kialakulása után 
lemond erről a posztról.

Halász Lajos

A kerület notabilitásai, köztük bal szélen dr. Bácskay Antal eddigi korelnök, középen dr. László 
Imre kórházigazgató, Bánhegyi Emil volt polgármester és Csapody Miklós parlamenti képviselő

Az SZDSZ frakciója – Lakos Imre, Balázs Gyula, Hajdu László, Szesztay András és Klausz Csilla 
– Molnár Gyula polgármester székfoglalóját hallgatja

A Szózatot hallgató képviselők az első sorban: Görög András, Wieszt János, Veresné Krajcár 
Izabella, Bács Márton, Jankó István, Király Nóra, Gadácsi Ottó és Mészáros József
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Dr. Filipsz Andrea jegyző asszony, Szabó Ferenc korelnök, Molnár Gyula polgármester és Kiss 
Lajosné, az újbudai helyi választási bizottság elnöke a Himnuszt hallgatja
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Október 5-én a Saru utcai HuMuSz-
házban megalakult a Magyar Kerék-
párosklub országos érdekvédelmi 
szervezetének dél-budai csoportja. 
Alapítói főként a XI. kerületben tevé-
kenykednek a kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javításáért, illetve okta-
tási és szemléletformálási célokért. A 
havi találkozók mellett versenyeket 
és egyéb rendezvényeket is fognak 
szervezni.

A klubalapító résztvevőinek többsége 
már eddig is aktív volt kerékpáros témá-
ban: egyik akciójuk a Gazdagrét – Móricz 

Zsigmond körtér közötti kerékpárutat 
kezdeményező aláírásgyűjtés volt, illetve a 
Critical Mass felvonulások szervezésében 
is szerepet vállalnak.
 Az összejövetel elején László János, a 
Magyar Kerékpárosklub elnöke ismer-
tette céljaikat. – Országos érdekvédelmi 
szervezetünk komoly szakértői munkát 
végez, számos önkormányzattal és álla-
mi szervvel működik együtt a kerékpáros 
közlekedés feltételeinek javítása érdekében 
– mondta. – Évi 2000 forintos tagdíjért 
többféle szolgáltatást nyújtunk a tagoknak, 
ezek egyike a jogi segítség, amely például 
egy baleset utáni bírósági ügy során jöhet 
jól. Nemsokára felelősségbiztosítás is jár 
majd a tagsághoz, jövőre ezt lopásra szóló 
biztosítás is kiegészíti majd. Oktatási te-
vékenységet is végzünk: iskolásoknak tar-
tunk KRESZ-oktatást, és a Műszaki Egye-
tem tananyagába is be fog épülni a kerék-
páros közlekedésről szóló ismeretanyag.
 A területi csoport létrehozását Bajo-
mi Bálint kezdeményezte: – A csoport 

Szakmai tanácsadás, oktatás, jogi segítség

Kerékpárosklub Újbudán
egyik fő munkája a kerékpáros közlekedés 
fejlesztésért való lobbizás lesz – hangsú-
lyozta. – Közlekedésmérnök szakértőink 
segítségével aktívan részt szeretnénk ven-
ni az új útvonalak tervezésben. Jelentős 
fejlesztésekre van remény, hiszen Molnár 
Gyula újraválasztott polgármester „11 
pont a fejlődő Újbudáért” című program-
jában komplett kerületi kerékpárút-háló-
zat kiépítése is szerepel. Demszky Gábor 
új közlekedési programja is bíztató, amely 
prioritásként kezeli a gyalogos, közösségi 
és kerékpáros közlekedés fejlesztését, és 
fővárosi szinten is támogatja a kerékpár-
utak és kerékpársávok építését.

 A tíz alapító tag javaslatai alapján a 
csoport a meglévő kerékpárutak megfele-
lő karbantartását is kezdeményezni fogja, 
ebben az önkormányzattal való szoros 
együttműködésre van szükség. Emellett 
rendezvényeket, iskolák közötti vetélke-
dőket, oktatási programokat, figyelemfel-
keltő és szemléletformáló kampányokat is 
szervez az egyesület. Ezek során a bizton-
ságára, a KRESZ megismertetésére külö-
nös hangsúlyt kívánnak fordítani.
 A klub sok tagot szeretne toborozni, 
hogy minél szélesebb kör érdekeit képvi-
selje, és színvonalas szolgáltatásokat, prog-
ramokat tudjon nyújtani számukra. A he-
lyi csoport minden hónapban találkozókat 
tart, ezek pontos időpontját és helyszínét 
a www.kerekparosklub.org címen hirde-
tik meg. Ezen a címen az egyesületről is 
részletesebben lehet tájékozódni, és be is 
lehet lépni a klubba. További információ: 
Bajomi Bálint elnök, tel.: 06/30/905-9249, 
e-mail: bb@greenfo.hu

N. N.

A Közös Képviselők Klubjának októ-
beri fórumán a társasházi, valamint a 
lakásszövetkezeti törvények alkalma-
zásának elmúlt évi tapasztalatairól, 
továbbá az Energia tanúsítvány gya-
korlati alkalmazásáról adtak részletes 
tájékoztatást a meghívott előadók.

 Elsőként dr. Dékány Csaba, a Lakás-
szövetkezetek és Társasházak Érdekkép-
viseleti Szakmai Szövetségének (LÉTÉSZ) 
ügyvédjogi tanácsadója beszélt a társashá-
zakról, valamint a lakásszövetkezetekről 
szóló 2003. évi CXXXIII. és a 2004. évi 
CXV. törvények alkalmazásának elmúlt 
évi tapasztalatairól, a peresített ügyekben 
alkalmazott bírósági gyakorlatokról. 
 Bevezetőjében elmondta, hogy az 
általa képviselt ügyekben többször szem-
besült azzal, hogy a bíróságok egymás-
nak teljesen ellentmondó határozatokat 
hoznak azonos tényállásra alapozva. 
Ilyen például a megismételt közgyűlés 
összehívása, illetve annak időpontja. A 
meghívóban jelezni kell, hogy amennyi-
ben a közgyűlés határozatképtelen, mikor 
lesz az ismétlő közgyűlés, és azt gyakran 
még aznap, az eredeti után fél óra múlva 
hívják össze. A törvény erre nem ad egy-
értelmű iránymutatást. Így aztán az egyik 
bíróság állásfoglalása szerint jogszerű az 
eredeti kezdőpont után fél órával össze-
hívni a megismételt közgyűlést, a másik 
bíróság szerint ez nem lehetséges. A kér-

désnek költségtakarékossági vonatkozása 
is van, hiszen egy nagyobb társasház vagy 
lakásszövetkezet csak egyszer fizet nagy 
összegű terembérleti díjat, amennyiben 
jogszerű az ismétlő közgyűlés megtartása 
az eredetit követően fél órával később. 
 Szintén születtek már egymással szö-
ges ellentétben álló határozatok a közgyű-
lési meghívók kézbesítésére vonatkozóan. 
Az egyik alkalmazott bírósági gyakor-
lat szerint a tulajdonosok részére nyolc 
nappal a közgyűlés előtt ki kell küldeni 
a meghívókat, a másik szerint azt nyolc 
nappal előtte kell kézhez kapni. Utóbbi 
eset kevéssé tűnik életszerűnek, hiszen 
nem ritka, hogy egy lakás tulajdonosa 
nem él a házban, így esetében kivitelezhe-
tetlen a nyolc nappal előtti kézhezvétel. 
 Egy másik határidőre vonatkozó sza-
bályozás sem egyértelmű: a közgyűlési 
határozatok megtámadására 60 napos 
határidőt ad a törvény, ezt követően még 
igazolással sem lehetett élni. Az Alkot-
mánybíróság azonban tavasszal olyan 
állásfoglalást hozott, hogy igazolással 
indokolható a késés, a 60 napos határidő 
ugyanis a közgyűlési jegyzőkönyv kéz-
hezvételétől számít. Ennek azért van je-
lentősége, mert azok, akik a közgyűlésen 
nem jelentek meg, gyakran nem kapnak 
a jegyzőkönyvből másolatot, így nem is 
tudnak a meghozott határozatokról. 
 A betekintési joggal kapcsolatban dr. 
Dékány Csaba elmondta, a tulajdonosok-

nak csak az alapító okiratba, a közgyűlési 
jegyzőkönyvekbe és a saját személyükre 
vonatkozó iratokba lehet betekinteni, a 
könyvelésbe nem, arra a számvizsgáló 
vagy a felügyelő bizottságnak van csak 
joga. Ha a tulajdonosokban kétség merül 
fel a könyvelés jog- és szabályszerűségére 
vonatkozóan, a bizottságot kell felhatal-
mazni erre, illetve összehívható a közgyű-
lés, amely felhatalmazást adhat független 
szakértő vagy könyvvizsgáló megbízásá-
ra. Szóba került még a szövetkezetekből 
való kiválás kérdése (társasházzá alaku-
lás), amelyre a törvény lehetőséget ad. 
Itt a legfontosabb tisztázandók egyike a 
vagyonmegosztás. Ha erre vonatkozóan 
nincs megegyezés, nem születik határozat, 
akkor a kiválás lehetetlenné válik, hiszen 
tulajdonjogi kérdésekben még a bíróság 
sem pótolhat jognyilatkozatot. 
 Ujj Attila, a LÉTÉSZ elnöke az Ener-
gia tanúsítvány gyakorlati alkalmazásáról 
adott részletes tájékoztatást. Hangsúlyoz-
ta, a tanúsítvány beszerzésének kötele-
zettsége sem lakásokra, sem meglévő 
épületekre nem vonatkozik! A 7/2006. 
(V.24.) TNM rendeletben megfogalma-
zottak szerint meglévő épület: a rendelet 
hatálybalépése előtt használatbavételi en-
gedéllyel rendelkező épület.  A jogszabály 
rendelkezéseit a 2006. szeptember 1. után 
megkezdett építési engedélyezési eljárások 
során kell alkalmazni. 

Garamszegi Erika

Egymásnak ellentmondó értelmezések,
eltérő bírósági gyakorlat

Társasházak, lakásszövetkezetek jogi problémái

Két nagy szennyvíztisztító telep is 
épül a következő években Budapesten 
uniós támogatással, és mindkettő 
érinti Újbudát. A beruházásokhoz kap-
csolódóan a gyűjtőterületi csatornahá-
lózatot is fejlesztik, korszerűsítik.

A budapesti központi telepet Csepel észa-
ki részére tervezik, és innen Buda és Pest 
középső részének szennyvizét fogja tisz-
títva a Dunába engedni. Ide emelik majd 
át a kelenföldi gyűjtőből Újbuda nagy ré-
szének szennyvizét is. 
 A másik, a Dél-Budai Regionális 
Szennyvíztisztító a 6-os út és a Duna kö-
zött épül meg, a főváros határában. Ide 
folyik majd a XXII. kerület, Csepel déli 
részének és a XI. kerület kis részének a 
szennyvize, valamint több környező tele-
pülésé: Érdé, Diósdé, Tárnoké, Budaörsé. 
Az építkezés környezeti hatástanulmánya 
elkészült, az előkészítés után a munkák 
várhatóan már jövőre elkezdődnek. A 
tervek szerint 2010 végére elkészül a tisz-

2010 végére elkészül a dél-budai szennyvíztisztító

Nagyberuházások uniós 
támogatással

tító, addigra megépítik, illetve kibővítik 
a szükséges vezetékhálózatot is. A teljes 
beruházás mintegy 75 milliárd forintba 
kerül, ennek jelentős részét az unió Ko-
héziós Alapja állja. A tisztító átadása után 
Újbuda egy részének – Örsödnek, a repü-
lőtér környékének, Kamaraerdőnek, és a 
Tókert lakópark környékének – a szenny-
vize csöveken keresztül jut el a dél-budai 
tisztítóba. Csökkenni fog a XI. kerület ha-
tárán folyó Hosszúréti patak vízhozama 
is, mivel nem engednek majd bele többé 
szennyvizet. 
 A szennyvíztisztítás és a csatornázás 
fejlesztése nemcsak a mindenkori magyar 
kormány célkitűzése, egyben európai uni-
ós elvárás is. Csatlakozásunkkor hazánk 
vállalta, hogy 2010. december 31-ig a több 
mint 15 ezer lakosú településeken megol-
dódik ez a probléma. A tervek szerint Bu-
dapesten is ekkorra érik el azt, hogy csak 
tisztított víz kerüljön a Dunába. Jelenleg 
az arány 50 százalékos. 

(gp)

Idén már tizenhatodik alkalommal 
rendezte meg az ötletgazda, Pajor Ist-
ván a quatratlon elnevezésű, speciális 
számokból összeállított versenyét. 
A háromezer méteres futásból, száz-
méteres úszásból, ergométerezésből 
és teniszezésből álló négyes próbát 
már negyedszer nyerte meg az egy-
kori hatszoros kenus világbajnok, dr. 
Bohács Zsolt. Második dr. Gömör Iván 
lett, aki civilben testnevelő tanárként 
dolgozik a Mérnök utcai ELTE Budai 
Sport- és Szabadidő Központban. Ott 
beszélgettünk.

 Hogyan ismerkedett meg a quatratlonnal?
1997-ben szurkolóként végignéztem az 
akkori quatratlon vetélkedéseit, amelyek 
több szempontból is nagyon tetszettek. 
Maguk a versenyszámok is érdekesek 
voltak, és imponált a sok világklasszis 
sportoló jelenléte. Gyulai Zsolt, Pulai Im-
re, Novák Ferenc a kajak-kenuból, az úszó 
Szabó „Joe” és Czene Attila, a kézilabdázó 
Éles József és a többiek izgalmas küzdel-
mekben döntötték el a helyezések sorsát. 
Ekkor határoztam el, hogy én is elindu-
lok.  Azóta minden évben ott vagyok az 
ötven-hatvan fős mezőnyben. Háromszor 
sikerült összesítésben nyernem, idén pe-
dig második lettem a negyedik győzelmét 
megszerző Bohács Zsolt mögött.

 Egy ilyen összetett próbára nem lehet csak 
úgy, fejben felkészülni, azután rajthoz állni. 
Mi motiválja a rendszeres gyakorlásra?             

Számomra ma is öröm, hogy szinte bele-
születtem a sportba. Szüleim már négyéves 
koromban beírattak a KSI úszószakosz-
tályába, ahol öt éven keresztül keményen 
edzettem. Ekkor édesapám javaslatára 
sportágváltás következett: atletizálni kezd-
tem a Vasasban Hédáné Zink Teréz, korábbi 
magyar bajnok magasugrónőnél. Azután 
szinte évente kaptam egy kis pluszt. Előbb 
teniszezgettem, majd a kerékpároztam és a 
síelést is korán elkezdtem. 

 Ilyen előzmények után szinte papírformának 
mondható, hogy érettségi után testnevelő 
tanár szeretett volna lenni.

Így volt, ráadásul 1985-ben első nekifutás-
ra felvettek a Testnevelési Egyetemre, ahol 
azután éveken át kemény fizikai képzés-
ben volt részem. Utána testnevelő voltam 
az óbudai Kossuth Zsuzsa Egészségügyi 
Szakközépiskolában. 1999-től dolgozom 
itt, a Mérnök utcai Sportközpontban.

 Amikor ide átkerült, mire vállalkozott?

Hárman vagyunk testnevelők, akik ezt a 

komplexumot működtetjük. A nap gerin-
cét az egyetemi testnevelési órák teszik ki. 
A hét folyamán hatvanhét órát tartunk a 
különböző tankörök hallgatóinak. A dél-
után négy órát követő időszakban jöhet-
nek a civilek, akik számára igyekszünk 
minél többféle, szervezett sportolási lehe-
tőséget biztosítani. 

 Mi mindent tudnak kínálni a kerület sportolni, 
kikapcsolódni vágyó polgárai számára?  

A legnépszerűbb itt is a labdarúgás. Három 
füves pályán lehet kergetni a labdát, egy-
mást érik a legkülönfélébb szervezésű baj-
nokságok. Öt teniszpályánk van, ezeknek 
a kihasználtsága még hullámzó, vannak 
szabad kapacitásaink. Asztaliteniszben vi-

szont gyakorlatilag teljesen kitölti a hétfő, 
szerda és péntek délutánokat a kerületi ön-
kormányzat sportosztályával közösen szer-
vezett lakossági bajnokságok mérkőzésso-
rozata. Egyébként ezekre a meccsekre az 
egyetlen termünkben kerül sor, ahol ked-
den és csütörtökön a tollaslabdázók veszik 
birtokukba a pályát. A nyári időszakban 
nagyon népszerű játék a strandröplabda, a 
bitumenes pályánkon pedig a streetballnak 
hódolhatnak a játék kedvelői. 

 Mi történik akkor, amikor beszorulnak a négy 
fal közé?

Kellemes gondjaink vannak, hiszen nem 
tudunk elég termet biztosítani az érdek-
lődők számára. A már említett sportágak 
mellett ugyanis működik még egy tánc-
csoport, és az önvédelmi sportok hódolói 
is helyet kérnek maguknak. Szerencsére a 
tenisz mellett síoktatói képesítésem is van, 
így a téli hónapokban számos csoportot 
vezetek Ausztriába és Olaszországba.

 Dolga tehát mindhárom kollégának bőven 
van, Ön ráadásul rendszeresen saját edzése-
ket is tart. 

A komoly fizikai igénybevételt már a TF-
en megszoktam, s arról nem is akarok 
lemondani. Ezért hetente ötször edzek: 
legalább kétszer futok, és egyszer úszom, 
s mellette, amit még tudok, „belopom” az 
életembe. Meggyőződésem, ha egy kicsit 
többet tudnék edzeni, újabb győzelmekre 
is képes lennék a quatratlon egyébként va-
lóban rendkívül erős mezőnyében.

 Amit elmondott, azt szét lehetne osztani két 
embernek is. Tud még valamit bepréselni az 
életébe?

2001-ben megszereztem a jogi diplomát 
is, jelenleg gyűjtöm az erőt a szakvizsga 
letételéhez. Más kérdés, mi lesz, ha netán 
ezen is túljutok. Vonz az ügyvédi pálya is, 
a jelenlegi munkám mellett viszont mást 
már nem tudnék tartósan vinni. Ma még 
nem tudom, ha válaszút elé kerülök, mi-
lyen döntést is hozok. Ami viszont biztos: 
a 2007-ben esedékes quatratlonon egészen 
biztosan ott leszek. 

(jocha)

Dr. Gömör Iván 

A quatratlonista Másokat és magát is edzi a Mérnök 
utcai sportszervező testnevelő

A klub szakértői részt kívánnak venni az új kerékpárutak tervezésében 

Valamilyen maró anyaggal öntötték le Molnár Gyula polgármester – az MSZP bu-
dapesti elnöke, országgyűlési képviselő, a párt fővárosi frakcióvezetője – Nissan 
típusú hivatali gépkocsiját október 13-án, pénteken reggel a belvárosban, amikor a 
Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén vett részt. Az V. kerületi Sörház utcában parko-
ló autót azalatt rongálták meg, amíg a sofőr néhány percre elhagyta a járművet. Az 
anyagi kár jelentős. Az ügyben az illetékes V. kerületi rendőrkapitányság indított el-
járást ismeretlen személy ellen, rongálás miatt.

Megrongálták Molnár Gyula hivatali autóját 
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A táncházmozgalom egyik alap-
zenekaraként harminc esztendeje 
alakult Téka együttes a tradicionális 
magyar népzene hangzásvilágának 
megőrzésével és megismertetésé-
vel vívta ki a rangját Magyarország 
határain belül és túl. Október 7-én 
egész napos születésnapi népzenei 
és néptáncfesztivált rendeztek a Téka 
együttes jubileumának tiszteletére a 
Fonó Budai Zeneház egész területén.

Legyünk őszinték: a Téka együttes töb-
bet érdemel! Az előzetes program arról 
szólt, hogy szombat délelőtt 10 órakor 
„Gyermektáncház a Tékával, tánctaní-
tással” kezdődik a fesztivál, és „Hajnali 
2 órakor indul a reggelig tartó bál meg-
lepetés vendégekkel”. Jómagam a nap fo-
lyamán többször is ellátogattam a Fonó-
ba, s amint a közönségtől, a Téka feltétel 
nélküli rajongóitól is hallottam: a nagy 
tömeg által kiváltható, elementáris erejű, 
önfeledt hangulat hiányzott. Nyoma sem 
volt a rendszerváltást megelőző, vagy az 
azt követő időszak felszabadult, mindent 
feledtető, boldog egymásra találásának. 
 Pedig a Téka mit sem vesztett értéke-
iből. Továbbra is zsibongó, falusi hangu-
latot varázsol a koncerttermekbe, tánchá-
zakba Kelet-Európa magyar anyanyelvű 
részének falusi muzsikáját játszva. Hang-
zása letisztult, melyre egyaránt jellemző 
az elmélyült stílusismeret, a magas szintű 
hangszeres tudás, a kristálytiszta into-
náció és dallamtagolás. Az sem véletlen, 
hogy fennállása során az együttes a Nép-
művészet Ifjú Mestere címet, a Magyar 
Kultúráért díjat, 2006-ban pedig a Bartók 
Béla-emlékdíjat érdemelte ki. Sőt mi több, 
az elmúlt évtizedekben igen sok növendé-
ket neveltek, hiszen a Téka tagjai a népze-

Születésnapi fesztivál a Fonóban 

Harminc éves a Téka együttes

negyűjtésen, a táncházi muzsikáláson, a 
koncertezésen és a lemezkészítésen kívül 
1979 óta folyamatosan oktató tevékenysé-
get is folytatnak.
 Akkor mégis miért nem kísérte kellő 
figyelem az egész napos fesztivált?! Bizo-
nyára a szervezők sem gondolták át: idő-
ben nagyon elhúzódott a program, a holt-
időkben nem igazán lehetett mit csinálni. 
Nem mérték fel, hogy milyen réteget kell 
megcélozniuk, milyen eszközökkel, mi-
lyen médiakampánnyal. Mert az igaz-
sághoz hozzátartozik: az utóbbi időben 
elég sokszor, sok helyen szerepelt a Téka. 
Na nem a varsói vagy a berlini nagy sike-
rű koncertjeikre gondolok, hanem arra, 
hogy felléptek az FMH-ban, a János-hegyi 
Erzsébet-kilátónál, rendszeresen a Bem 

Zenésztársak és tanítványok is köszöntötték a születésnapos Tékát

rakparton, a Budavári Művelődési Ház-
ban, legutóbb pedig a Művészetek Palotá-
jában, ahol az Őskelet című új albumukra 
építették jubileumi koncertjüket.
 Természetesen most is voltak meg-
ható, örömteli pillanatok, s volt, amikor 
felforrósodott a hangulat. Sokan örültek 
például a koncerten vendégként fellépő 
Sebestyén Mártának és Szokolay Dongó 
Balázsnak, vagy Dresch Mihálynak és 
Gáspár Kálmánnak. Sikert aratott Ök-
rös Csaba és Nagy Zsolt, valamint az Ifjú 
Muzsikás együttes. Voltak, akik egy-egy 
csöndes sarokba elhúzódva beszélgettek, 
idézték fel fiatalságukat, a régi szép időket, 
amikor még hajnalig ropták a táncot – de 
most már nem tették.  

Deák Attila 

Holland formatervezők alkotásaiból 
nyílt kiállítás október 6-án az Artus 
stúdióban. A fiatal művészek egy új 
irányzat, a szabad formaadás jegyé-
ben készítették el alkotásaikat.

Félórás csúszást követően a fáradt közön-
ség őszinte elismerését vívta ki Kamarás 
Zsolt – a kiállítás egyik szervezője és ma-
gyar alkotója –, amikor csupán egyetlen 
mondattal nyitotta meg a kiállítást. A 
hosszú – természetesen formatervezett 
– asztalon bort, almát és sajtot kínáltak, 
és szélmalommintás tasakokban medve-
cukrot. 
 A kiállított tárgyak közt – melyek az 
iparművészet talajából táplálkozva, ám 
annak célszerűségén messze túlmutatva 

Műfüves műkemping műtábortűzzel

Holland formatervek

Meglibben a terpentinillat, családias 
hangulat a teremben, barátok és tisz-
telők karéjában a rekvizitumok: zon-
gora, festőállvány üres vászonnal, az 
asztalkán ecsetek, kinyomott festékek. 
Az Őrmezei Közösségi Ház új prog-
rammal állt elő október 6-án, hiszen 
dzsesszestet itt még nem tartottak. 

Sorozatuk kezdete az interakció jegyében 
telt, a zenész és a festőművész közös fel-
lépésének lehettünk tanúi. Gonda János 
és Gyémánt László negyven éve barátok. 
Életük során többször próbálkoztak olyan 
közös produkciókat létrehozni, ahol pár-
huzamos alkotás 
folyik, a festőmű-
vész vizuálisan, a 
muzsikus zeneileg 
improvizál.
 Gonda János 
zongoraművész a 
magyar dzsesszélet 
egyik meghatározó 
alakja. Zenetörté-
nész, zeneszerző 
és tanár. 1965-ben 
megszervezte, és az-
óta vezeti a Bartók 
Béla konzervatóri-
um dzsessz tansza-
kát, amely 1990-ben 
a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola 
dzsessz művész- és 
tanárképző tan-
székévé alakult át. 
(Érdekességkép-
pen megjegyzem, 
Gonda egykoron 
Őrmezőn, a Cirmos 
utca 4-ben lakott.)
 Gyémánt Lász-
ló festőművész 
1963-ban végzett a 
Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskolán. 
1970-től Londonban, majd Bécsben élt. 
1982-ben hazatért Magyarországra. A hat-
vanas években kezdett zenei témájú képe-
ket festeni. 1967-ben a (néhai) Fiatal Mű-
vészek Klubjába csődítette az összes olyan 
képzőművészt, akik szeretik a dzsesszt, 
és azokat a dzsesszzenészeket – köztük 
Gonda Jánost –, akik szeretik a képeket. 
Közös produkciójuk eredményeként jött 
létre egy akkor korszakalkotónak számító 
kiállítás. Majd jött a következő akció 1968-
ban, a Budafoki Művelődési Házban nyílt 
kiállítása, élő koncerttel, az akkori magyar 

dzsesszélet krémjének „dzsemmelésével”. 
Ha akkoriban valaki valami mást csinált, 
mint a megszokott, a megengedett, azon-
nal felkeltette a figyelmet. A következő, az 
Eötvös klubbéli dzsesszkoncerttel megnyi-
tott kiállítását már betiltották.
 Mondom, az egész ügy jó régen kez-
dődött. Gyémánt szíve csücske a dzsessz. 
Megismerkedett Sandy Brownnal, aki 
Maynard Fergusonnal együtt vendégsze-
repelt a székesfehérvári Alba Regia Jazz-
fesztiválon. Így született meg végül 1970-
ben, Londonban a közös, nagyszabású 
performance. Gyémánt festett, Sandy 
Brown hozta az együttesét, egy táncosnő 

improvizált, egy költő verset írt, és egy fil-
mes az egészet filmre vette.
 Gyémánt vágya a szintézis, összehoz-
ni társművészeteket e szétesett világban. 
A törekvés nem új keletű. Ha végigtekin-
tünk a művészet történetén, láthatjuk, mi-
közben a művészeti ágak önmagukban is 
megéltek, az a szándék, hogy megtalálják 
az érintkezési pontokat, hassanak egy-
másra, felmutassanak közös motívumo-
kat, mindig megtalálható volt. Az opera 
műfaja is ennek jegyében született, az iro-
dalom, a szöveg, a cselekmény, a zene, és 

a tánc alkotta szerves egység. Különösen 
Richard Wagner volt ennek elkötelezettje, 
ő alkotta a szót is: Gesamtkunstwerk.
 A közönség előtti festészet exhibicio-
nizmus? Az. De minden művész magamu-
togató, mert a közönség számára alkot. A 
festő szokásos műtermi magányában dol-
gozik, de többségük alkotás közben zenét 
hallgat. Egyértelműen szükséges az inspi-
ráció… és erre legalkalmasabb a dzsessz, 
még inkább a blues. És hogy ebből előadás 
születik, az is  rendjén való. 
 Nem zavar a közönség jelenléte? – kér-
deztem Gyémánt Lászlótól. Kezdetben 
zavar, de egy idő után elfelejtem. Végül is 

az élet olyan rövid, azt kell csinálni, ami 
az embernek jólesik. Ez például jólesett. 
Pihenni? Ha az ember meghal, az kény-
szerpihenő. Sajnos rövid ez az idő. Faludy 
Györggyel nemrég még fantasztikus be-
szélgetéseink voltak. Én azt hittem, hogy 
örök életű. Vigasztalt a hetvenedik szüle-
tésnapomon, mondta, még van huszonöt 
éved. Ő megcsinálta...
 Az Őrmezei Közösségi Ház követke-
ző, beszélgetős-zenélős dzsesszestje októ-
ber 24-én lesz Bergendy Istvánnal.

Kertész Dániel

Gonda János dzsesszben, Gyémánt László vizuálisan improvizált

„Szól a zene, és én festek”

Sorozatnyitó az Őrmezei Közösségi Házban az interakció jegyében: Gyémánt László fest, Gonda János zongorázik

A MuKeddvelő című kortárs irodalmi 
programsorozat első őszi rendezvé-
nyén Tóth Krisztina költőnővel beszél-
getett Boldizsár Ildikó október 3-án 
este a MU Színházban.

A számos rangos irodalmi díjjal kitünte-
tett Tóth Krisztina több verseskötet után 
nemrégiben prózaíróként is bemutatko-
zott: Vonalkód című novelláskötete az 
Ünnepi Könyvhétre jelent meg.
 Boldizsár Ildikótól – akit meseköny-
vek szerzőjeként is ismerhet az irodalom-
szerető közönség – a bevezetőben megtud-
hattuk, hogy több éves alkotói kapcsolat 
fűzi Tóth Krisztinához, ugyanis korábban 
két verseskötetét is jegyezte szerkesztőként. 
A könyv utóélete címet viselő beszélgetés 
apropóját az adta, hogy a kritikusok és az 
olvasók által egyaránt nagy elismeréssel 
fogadott, 15 történetet tartalmazó novel-
láskötet iránt több hónappal a megjelenés 
után is élénk érdeklődés mutatkozik. 
 Az este első felében a beszélgetőtárs 
főleg arra a sokakat foglalkoztató kérdésre 
igyekezett választ kapni Tóth Krisztinától, 
hogy a versek, színpadi művek, dalszöve-
gek, sőt, egy irodalmi olvasókönyv után 
mi késztette a műfajváltásra. A költőnő el-
mondta, hogy már a legutóbbi, 2004-ben 
megjelent Síró ponyva c. kötetében is sze-
retett volna történeteket elmesélni, ahogy 
ő fogalmazott, „vágyott a prózamonda-

tokra”. Arra a felvetésre, hogy az olvasók 
gyakran azonosítják őt az elbeszélővel, 
sietett hangsúlyozni, hogy a novellák nem 
önéletrajzi írások, hanem egyszerűen csak 
„megtalálták” a történetek, amelyek aztán 
a mesélés folyamán is csiszolódtak.
 Az este második felében Boldizsár Il-
dikó szellemes játékra invitálta a közönsé-
get és a szerzőt. A Hideg padló című törté-
net analógiájára, amelyben a szerelmesek 
tizenkét cédulára írták fel egymásnak 
legbensőbb vágyaikat, ő maga is készített 
tizenkét borítékot, amelyek mindegyike 
a novelláskötet egy-egy, számára legked-
vesebb mondatát rejtette, s arra kérte az 
írónőt, hogy kommentálja azokat. 
 Hallhattunk a 70-es éveket idéző 
gyerekkori történetekről, amelyek a kötet 
szerkezeti elvét követve csírái a felnőttkori 
történeteknek, a Kádár-kori díszletekről, 
Tóth Krisztina „kétszer szocializálódott 
nemzedékéről”, a párkapcsolatok re-
ménytelenségéről, az elhagyatásról és vé-
gül a halálról, amely végigvonul az egész 
köteten. Az alkotó küzdelméről az idővel 
és az elmúlással, hogy miképpen lehet 
megragadni és „kicselezni” az időt, min-
den percben tudatosítva, hogy egyszer vé-
ge lesz … Búcsúzóul Tóth Krisztina „Esős 
nyár” című versét olvasta fel, amely végle-
ges formájában most először hangzott el 
nagyobb létszámú közönség előtt.

Szalay Judit

Vágyódás a prózára
Beszélgetés és irodalmi játék a MuKeddvelőben

ragadják meg a szemlélőt – volt jópofa ke-
rekes mosogató, drótlámpa és bárasztalka, 
ám egy-két meghökkentő darab is akadt, 
például a lakókocsiból készített műfüves 
műkemping műtábortűzzel. Utóbbi Kevin 
van Braak alkotása, aki rendszeresítette az 
efféle tárgyak tervezését. Ám nincs egye-
dül az „elszállt” ötletek megvalósításával, 
hiszen kollégája, Maxime Asiau, francia 
származású művész például talált tár-
gyakból készít konyhai eszközöket, hiszen 
– nem mellékesen – hivatásos szakács is. 
 Érdemes megtekinteni a kiállítást, s 
nem csupán a modern művészet kedve-
lőinek, hiszen lehet, hogy pár év múlva 
ilyesféle tárgyak vesznek majd körül ben-
nünket otthonainkban.

K. R.

Rendhagyó koncertet adott Fellegi Ádám október 12-én este a Karinthy Frigyes úti Szabó Ervin 
Könyvtárban. A zsúfolásig megtelt teremben a közönség nemcsak hallhatta Mozart leghíre-
sebb darabjait, de a mester el is magyarázta, mikor mire kell odafigyelni, melyik dallam milyen 
jelentéssel bír. Azokat pedig, akik helyesen válaszoltak kérdéseire, Mozart-tallérral jutalmazta.

A Honvéd Kamaraszínház színészei október 8-án mutatták be a Szíkölök című színművet a 
Szkéné Színházban Rusznyák Gábor rendezésében. A darabban a nézők több rövid történetbe 
sűrítve ismerhetik meg a székelység mondavilágát, szokásait, de találkozhatnak olyan sztereo-
típiákkal is, amelyeket mi, magyarországi magyarok gondolunk vagy képzelünk róluk. 

Szíkölök, ahogy mi látjuk 
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HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-
Kuckó eMagyarország pont. Minden megkez-
dett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
ingyenes.

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

MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombász Kör. MINDEN 
SZERDA 18.00 Ásvány Szakkör.  MINDEN HÓ 
PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody Vera 
Növénybarát Kör. MINDEN HÓ 3. CSÜTÖRTÖK 
17.00 Magyar Ornitológiai Egyesület. MINDEN 
HÓ 3. PÉNTEK 17.00 Magyar Vadászgörény 
Klub. Kirándulás: OKTÓBER 21. Gombász 
Kör: Tahi és környéke. Vezető: Makay Attila 
Találkozás: 7.20 órakor a HÉV Batthyány téri 
végállomásánál. OKTÓBER 21. Ásvány Kör: 
Mátraszentimre. Találkozás: 7.00 órakor a 
Volánbusz Népstadioni úti pályaudvara pénz-
táránál. Kiállítás: OKTÓBER 31-IG. Öveges József 
emlékkiállítás. Bejelentkezés: 466-9019.

KLUBPROGRAMOK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c. 

KEDD 17.30 Az Ifjúsági tagozat foglalkozásai.
CSÜTÖRTÖK 18.00 A Baráti kör találkozója.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA 
XI., Gyékényes u. 45–47.

OKTÓBER 18. 13.00 Dr. Wagner Geraldina 
háziorvos előadása. A cukorbetegség szív- és 
érrendszeri megbetegedéseinek kialakulása.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9. 

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 
20.15-től Evangelizációs szakosztály: 
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig 
Gyermeknéptánc.

EGYHÁZ

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög 
katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 
10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap) 
Istentisztelet.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

klub 6-13 éveseknek, 15.00 Önvédelmi foglal-
kozás, 16.00 Társastánc klub 14-18 éveseknek.
OKTÓBER 19. 19.30 Benedikty Horváth Tamás: 
Szuvenír. Ea.: Erdélyi György. OKTÓBER 20. 
19.00 A Csürrentő együttes moldvai táncháza, 
19.00 A Trakija együttes balkáni táncháza.
OKTÓBER 22. 8.00 Budapesti Hobby Klub.
OKTÓBER 24. 17.00 Muzsikás gyermektáncház 
és kézműves műhely. Kiállítás: OKTÓBER 23. 
18.00 Az 1956-os forradalom 50. évfordulója 
alkalmából rendezendő ünnepi könyv- és 
fotókiállítás megnyitója. 

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253 

HÉTFŐ 19.30 Iai jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk 
és Kártya Szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Aerobic, 19.00 Kempo karate. SZERDA 19.30 
Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 
15.30 Fashion dance, 18.00 Taoista tai chi. 
OKTÓBER 20. 18.00 Bibliaiskola. 
Rét Galéria: OKTÓBER 18. 18.00 Krepsz Ági 
festménykiállításának megnyitója a Magyar 
Festészet Napja alkalmából. Megtekinthető 
NOVEMBER 9-IG hétköznap 10.00–20.00 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ 
és eMagyarország Pont.

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

HÉTFŐ 15.30 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00 
Step aerobic, 19.00 Kondicionáló torna. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. 
KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekek-
nek, 17.00 Bridzs klub, 17.00 Ifjúsági klub. 
KEDD 10.00 CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. 
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Bringás klub. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG 
Újbudanet lakossági internet-használat.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007 

HÉTFŐ, SZERDA 10.00 Hastánc, 16.00 
Balettiskola 5-8 éveseknek, 17.00 Balettiskola 
9-13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 
Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 
Tartásjavító torna. HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport 
és Jóga. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad 
- Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 16.00 Hip-Hop, 
17.15 Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00 
haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 
Callanetics. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpong 
Klub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. 
PÉNTEK 17.00 Női torna. SZOMBAT 9.00 
Commedia 2000 Diákszínpad. MINDEN 
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.30 kezdő, 
15.30 szuper haladó, 17.00 versenytánc előké-
szítő II., 18.30 versenytánc előkészítő I. MINDEN 
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. Kő-Tár-Lat 
Galéria: OKTÓBER 25. 16.00 A kettézárt falu, 
Heltai Csaba fotókiállításának megnyitója. 
Megtekinthető NOVEMBER 10-IG munkana-
pokon 10.00-18.00 óráig. 

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16.00–18.00-IG: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története. Időszaki kiállítás: 
Az Albertfalvi római tábor emlékei fényké-
peken. OKTÓBER 20-TÓL DECEMBER 20-IG 
Tisztelet az 1956-os forradalomnak (rajzok, 
fotók).

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11-15. 
NOVEMBER 7-IG Jonás Tamás festőművész 
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 
10.00-18.00 között.

ARTUS GALÉRIA 
XI. Sztregova u. 7.
NOVEMBER 1-JÉIG Bocht, Szabad Formaadók 
Hollandiából. Látogatható naponta 10.00-
18.00 óra között.

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.
OKTÓBER 20-IG Aba Szűcs László festőművész 
kiállítása. Megtekinthető, munkanapokon 
10.00-17.00 között. 

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi-csikung foglalkozás. 
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning. 
NOVEMBER 9-IG Csurka Eszter és Szépfalvi 
Ágnes festőművészek Bifokál című kiállítása. 
Magyar Festészet Napja. Megtekinthető 
munkanapokon 14.00-18.00-ig és a rendez-
vények ideje alatt.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
OKTÓBER 18.18.00 Balogh András festőmű-
vész ’56 50. évfordulójára rendezett kiállítá-
sának megnyitója. 

Október 16. – Október 25.

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

OKTÓBER 16.     HÉTFŐ

18.00  Újbuda Magazin
18.40  Sport 11
18.50  SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.25  Hit és élet (katolikus percek)
19.30  Életközelben (evangélikus 5 perc)
19.35  Endoszkóp
19.45  Otthonunk melege 
  (szolgáltató műsor)
20.10  Zeusz műsora

OKTÓBER 18.    SZERDA
 20.40  a 9STV műsora

OKTÓBER 19.    CSÜTÖRTÖK
 14.00  Közvetítés az önkormányzat 
  testületi üléséről

OKTÓBER 23.    HÉTFŐ
18.00  Újbuda Magazin
18.40  Sport 11
18.50  SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.25  Hit és élet (katolikus percek)
19.30  Égető kérdések (református 5 perc)
19.35  Endoszkóp
19.45  Gergely Róbert műsora

OKTÓBER 25.    SZERDA
 20.15  a 9STV műsora

A HÉTFŐI ADÁSOK ISMÉTLÉSEI: 
szerda 18.00; csütörtök 9.00; kedd, péntek 
18.00, 22.30; szombat 9.00, 14.00, 23.00; 
vasárnap 9.00, 13.00, 23.00; hétfő 4.00; 
kedd 18.00, 22.30. 

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18 
éveseknek. 
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a 
nyugdíjas házban (Gazdagréti tér 4.), illetve 
nyugdíjasklub a templomban.
Hittanórák a Csíkihegyek és a Törökugrató utcai 
iskolákban.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA 
XI., Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT 
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00. 

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. 
SZERDA 10.00 Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekek-
nek, 11.00 Konfirmációs felkészítés. MINDEN 
HÓ 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia Köre. MINDEN 
HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör. Hittanórák a 
Bethlen Gábor, a Keveháza utcai és a Teleki 
Blanka általános iskolákban.

FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, 
bibliaórák az imaház alagsorában.
Hittanórák az Érdi úti Általános Iskolában.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.

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

MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.
MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és Szülői 
Kör. Hittanórák a Menyecske utcai Általános 
Iskolában hetente 5 csoportban.

SZÍNHÁZAK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
OKTÓBER 18., 20. 19.00 Hunyady Sándor: 
Júliusi éjszaka.
OKTÓBER 21. 19.00 Mary Chase: Barátom, 
Harvey!
OKTÓBER 22. 11.00 Szilágyi Andor: Leánder 
és lenszirom. 19.00 Guy Foissy: Öbölből 
vödörbe.
OKTÓBER 25. 19.00 Heltai Jenő: Az édes 
teher.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 20. 19.00 A New York-i pápa-
rablás.
OKTÓBER 21. bemutató, 22. 19.00 
Acélmagnóliák (Nők búra alatt). 

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
OKTÓBER 19., bemutató, 20., 21. 20.00 
Frenák Pál Társulata: TRA-CE. Budapesti 
Őszi Fesztivál. 
Stúdiószínpad:
OKTÓBER 22. 19.00 Szentkirályi Színházi 
Műhely: A Kilimandzsáró hava.
OKTÓBER 24., 25. 20.00 Tünet Együttes 
(Szabó Réka Társulata): Szeánsz.
Kiállítás: OKTÓBER 18. 19.00 Drégely Imre: 
Monoszkóp c. kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető NOVEMBER 6-IG. 

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
OKTÓBER 18., 19. 20.00 Anyám orra. Pintér 
Béla és Társulata.
OKTÓBER 21., 22. 20.00 A Sütemények 
Királynője. Pintér Béla és Társulata.
OKTÓBER 25. 19.00 Szíkölök. Honvéd 
Kamaraszínház.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
OKTÓBER 18. 20.00 Harsay Gábor: 
János@Vitéz.hu Elbeszélő költemény, 
hőstörténet.
OKTÓBER 25. 19.00 Bolond vasárnap. 
Alkalmi Kapcsolatok Társulása.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
NOVEMBER 9-IG Kristófi Ágnes festőnő 
kiállítása.

HADIK KÁVÉHÁZ 
XI., Bartók Béla út 36.
Helyi érték. Klasszikus és élő újbudai művé-
szet. Magyar Festészet Napja.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
NOVEMBER 3-IG Emlékszilánkok. Kiállítás ’56 
50. évfordulójára. Magyar Festészet Napja.
A kávézóban Egyed László grafikái.

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

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
OKTÓBER 31-IG Kiállítás a Magyar Festészet 
Napja alkalmából.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
OKTÓBER 30-IG Baranyai Márta festőművész 
kiállítása. Megtekinthető hétköznap 14.00-
18.00 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok Tel. 209-3070
OKTÓBER 21-IG Tétre, helyre, befutóra Barka 
Gábor és Rozmann Viktor fotókiállítása 
látható.
OKTÓBER 22. 18.00 Somlói Kolos A forra-
dalom előestjén című fotókiállításának 
megnyitója.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. 
Nyitva MINDEN SZERDÁN 15.00–18.00-IG. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes beje-
lentkezés alapján.

Rómában. Előadás. OKTÓBER 21. Családi szom-
bat 16.00 Piroska és a farkas, zenés mesejáték, 
17.00 kézműves foglalkozások. Kiállítás:
OKTÓBER 19. – NOVEMBER 1. Egyén és történe-
lem. 1956 fényképeken.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 361-1151

OKTÓBER 18. 18.00 Kósa Csaba: Mansfeld Péter 
élete, halála. OKTÓBER 19. 18.00 Tulasai Tivadar 
Tudás, tisztesség, tolerancia című interjúköte-
tének bemutatója. Házigazda Lengyel Anna, 
Rados Péter.

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

MINDEN CSÜTÖRTÖK 9.30 Ringató, zenepe-
dagógiai foglalkozások. OKTÓBER 18. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Ifjú Muzsikás, 
koncert és táncház. OKTÓBER 19. 20.00 
West and East. Az Eichinger-Varga duó és az 
Eichinger Quartet koncertje. OKTÓBER 20. 20.00 
KMB koncert. OKTÓBER 21. 11.00 Kolompos 
szüreti mulatság, gyermekprogram, 20.00 
Udrub együttes lemezbemutató koncert!
OKTÓBER 23. Szünnap. OKTÓBER 24. 20.00 
Sámánüzenet II. Filmklub Halmi György do-
kumentumfilmjeiből. OKTÓBER 25. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Magyarpalatkai 
banda, erdélyi zenék klubja. Kiállítás: OKTÓBER 
31-IG Atlasz Gábor festményei. 

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

HÉTFŐ 13.30 Dúr-moll zeneovi kezdő, Hangoló 
zeneovi 16.30 3-4 éveseknek, 17.30 5-6 
éveseknek, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Fitt dance 
sport 14-18 éves korig, 19.00 A Greenfields 
együttes ír táncháza. HÉTFŐ, SZERDA 15.00 Fitt 
Dance Sport 6-14 éveseknek, 16.00 Nyugdíjas 
torna, 17.00 Cross-training, 19.00 Hastánc.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Gerinctorna.
KEDD 16.30 Csengő-Bongó hangszerbe-
mutató foglalkozássorozat, 16.30 Etka jóga, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 18.00 
Egészségmegőrző előadás, 18.30 Kezdő ír 
sztepptánc klub, 19.30 Szenior társastánc klub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti 
játszóháza, 14.30 Fitt Dance Sport 6-14 
éveseknek, 15.30 Nyugdíjas torna. KEDD 
16.30,CSÜTÖRTÖK 17.00 Alakformáló torna.
KEDD, PÉNTEK 14.00 Terhestorna. SZERDA 9.30, 
10.05 és 11.00 Csiri-biri torna, 10.00 Baba-
mama torna, 10.00 Yan Xin Csikung, 17.00 
Gyógytorna, 19.00 Picasso festőszakkör fel-
nőtteknek. SZERDA, PÉNTEK 18.00 Férfi fittness 
aerobic, 20.00 Capoeira. MINDEN HÓ MÁSODIK 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Túlpart együttes: énekelt 
versek és táncház. CSÜTÖRTÖK 16.45 Játékos 
torna 3-4 éveseknek, 17.30 Játékos torna 5-7 
éveseknek, 18.00 Középhaladó ír sztepptánc 
klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos 
foglalkozás, 17.00 Fitt dance sport. MINDEN HÓ 
HARMADIK SZOMBAT 19.00 A Sültü együttes 
csángó-magyar táncháza. SZOMBAT 9.00 
Hangoló zeneovi, családi foglalkozások, 10.00 
Dúr-moll zeneovi, haladó, 12.00 Társastánc 

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

OKTÓBER 18. 20.00 Jiri Stivin & Co Jazz System 
(CZ), Adam Pieronczyk Trio (PL) Grencsó 
Kollektíva. OKTÓBER 19. 21.00 Emil.Rulez! 
OKTÓBER 20. 20.00 Viktoria Tolstoy (S), 
Wolfgang Haffner Band (D). Budapesti Őszi 
Fesztivál. OKTÓBER 21. 21.00 Heaven Street 
Seven, CH.I.P., Fortuna’s Favourite (A). 
OKTÓBER 22. 22.00 FreshER pres. Evil9 (UK) 
(Marine Parade), Palotai, Bergi & Dalma, Crez, 
Ludmilla, Skeam. OKTÓBER 25. 20.00 Carl 
Palmer Band (UK). 

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

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes csopor-
tok, 18.00 Mesetorna óvodáskorúaknak, 19.00 
AKH Gesualdo Kamarakórus próba.
KÉTHETENTE HÉTFŐ 16.00 Az AKH Opera- és 
Dalstúdiója. KEDD 10.30 Angol Társalgási Klub 
és PiCinke Játszóház kismamáknak és babák-
nak 3 éves korig, 14.00 A Keresztény Társaskör 
Döngicsélő Klubja, 16.00 Gerinctorna, 
19.00 Salsa Suli. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00 
Mozgásjavító torna, 17.00 Alakformáló női 
torna, 18.00 Divattánc-tanoda 6-10 évesek-
nek, 18.00 Divattánc-tanoda. SZERDA 16.00 
Albertfalvai Polgárok Köre. SZERDA, PÉNTEK 
19.00 Kempó-karate. CSÜTÖRTÖK 19.00 
Társastáncklub kezdő, 20.00 Társastáncklub ha-
ladó. OKTÓBER 18. 16.00 Cukorbetegek Klubja 
OKTÓBER 20. 16.00 Az 1956. október 23-i 
forradalom 50. évfordulója. A Petőfi Sándor 
Általános Iskola szavalóversenyén sikerrel 
szerepeltek ünnepi műsora. Velünk élő törté-
nelem, személyes emlékek felidézése. 
OKTÓBER 22. 9.00 Albertfalvi Bolhapiac, 10.00 
AKH Autós Sportklub szlalom-edzés.

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.

BME OMIKK Filmklub. OKTÓBER 19. 17.00 
Gábor Pál: Angi Vera. 1956 emlékére.
OKTÓBER 20-IG Emlékkiállítás Pattantyús 
Ábrahám Géza halálának 50. évfordulója 
alkalmából. OKTÓBER 21. – NOVEMBER 4. 
Kiállítás az 1956-os forradalom 50. évfordulója 
alkalmából a könyvtár állományában lévő 
1956-os könyvekből.

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

HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Gerinctorna. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 18.30 Fővárosi Énekkar. KEDD VAGY 
SZERDA (heti egy alkalom) 18.00 Kerámia 
tanfolyam felnőtteknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
19.00 Callanetics torna. SZERDA 17.00 Reflex 
fotóklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 16.30 Művészeti 
foglalkozás gyerekeknek. MINDEN HÓ MÁSODIK 
SZOMBAT 10.00 Vasútmodell klub gyerekeknek.
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. OKTÓBER 
18. 18.00 Művészet közelről. Előadás- és 
beszélgetéssorozat. OKTÓBER 20. 17.00 A római 
köztársaság, 18.30 Művészet a császárkori 

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00.  SZERDA 9.30 Baba-mama 
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya 
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a 
szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért 
oltárnál. 
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
OKTÓBER 22. 20.00 Haydn és Mozart Requiem 
a Szabadságharc emlékére.

155/70R13 MP 58 7.890,- Ft
175/70R13 MP 58 9.490,- Ft
165/70R14 Polaris 2 9.990,- Ft
195/65R15 Snowsport 16.990,- Ft
195/65R15 Winter G 13.490,- Ft
205/55R16 Winter G 22.990,- Ft
205/60R16 HS 437 22.990,- Ft
225/55R16 Snowsport 38.990,- Ft
225/45R17 WINTERHAWK 34.990,- Ft

235/65R17 LM 25 42.990,- Ft

Szolgáltatásaink:
� 10 állásos szerviz

� gumiabroncs szerelés
� centrírozás

� abroncs õrzés
� futómûállítás
� gyorsszerviz

téligumi
+Enzo H alufelni akció:

195/65R15 25.990,-Ft-tól

205/55R16 34.990,-Ft-tól
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

1119 Budapest,

Fehérvári út 71-73.

Tel.: 371-3333

1119 Budapest,

Fehérvári út 158.

Tel.: 204-3062
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henger alakú robbanótestet a helyszínre 
hívott tűzszerészek elszállították, és az 
Egérút – Balatoni út által határolt nagy, 
füves területen felrobbantották. 

Jól értesült tolvajok
Továbbra is szedik áldozataikat a trükkös 
tolvajok a hamis pénzes mesével. Október 
9-én a Budafoki út egyik házában fosz-
tottak ki egy 85 éves asszonyt a bűnözők 
a már ismert módszerrel. Az eset egyik fi-
gyelemreméltó momentuma, hogy a „hi-
vatalból” telefonáló nő a nevén szólította 
az idős hölgyet, s azt is szinte percre pon-
tosan tudta, hogy mikor vette fel a nyug-
díját a postán. A másik említést érdemlő 
mozzanat, hogy a „pénzellenőrzésre” ér-
kezett „szakember” szemébe húzott szőr-
mesapkát és orráig feltekert sálat viselt 
– tehát inkább útonállónak nézett ki, mint 
hivatalos személynek –, ám sajnos ez sem 
keltett gyanút a néniben, aki nemcsak a 
nyugdíját adta át vizsgálat céljából, hanem 
a tartalék forintjait is. Ez utóbbit az ágyne-
műtartóban rejtegetette, ahonnan maga az 
„ellenőr” vette ki, miután egy csavarhúzót 
kért, hogy feltörhesse az ágyneműtartó 
zárját, mert a néni nem tudta kinyitni. A 
kár megközelíti a 200 ezer forintot.
 Ugyanebben a házban egy másik asz-
szonnyal is próbálkoztak a trükkös tolva-
jok. A 69 éves hölgy azonban gyanút fo-
gott, és nem válaszolt az ismeretlen telefo-
náló nő kérdéseire, aki durva káromkodá-
sok közepette lecsapta a kagylót, amikor 
rájött, hogy ezúttal nem jár sikerrel. 

A betört szélvédő
Október 9-én este egy motoros hátulról 
nekiütközött egy személyautónak a Tas ve-
zér utca és a Bocskai út kereszteződésében. 
Szerencsére nem sérült meg, azonban rosz-
szul esett neki, hogy az autó vezetője úgy 
hajtott tovább, mintha mi sem történt vol-
na. A motoros mérgében egy hatalmasat 
ütött az autó hátsó szélvédőjére, amely ettől 
betört. Erre már megállt az autós. A hely-
színre érkező rendőrök a dühös fiatalem-
bert előállították a kerületi kapitányságon.

S. F.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Trükkös pénzváltás
Október 1-jén egy 40-45 év közötti, 160-
165 centiméter magas, pocakos, rövid 
barna hajú férfi azzal tért be az egyik 
Bartók Béla úti élelmiszerüzletbe, hogy 
szeretne felváltani egy 20 ezrest. A bolt 
dolgozója készségesen benyúlt a kasszába, 
s kivett belőle 20 darab ezer forintost, de 
a férfi jelezte, hogy más címletekben kéri 
a pénzt. Az eladó ekkor más bankjegye-
ket vett elő, és átnyújtotta az összeget pult 
felett. A férfi átvette, visszadobott belőlük 
egy ötezrest, majd a saját 20 ezres bankójá-
val, illetve az eladótól kapott váltópénzzel 
együtt kiszaladt az üzletből, és eltűnt a Té-
tényi út irányába. A tolvaj az akció közben 
nem vette észre, hogy biztonsági kamera 
működik az üzletben, amely pontosan 
rögzített mindent.

Az új munkaerő 
Szintén egy kerületi élelmiszerüzlet volt a 
helyszíne egy másik lopásos esetnek. Ok-
tóber 4-én reggel új munkaerő, egy 40 év 
körüli, 160-170 centiméter magas, szem-
üveges, zömök testalkatú, barna hajú hölgy 
kezdett el dolgozni az egyik Etele úti bolt 
kasszájában. Előző nap jelentkezett az üz-
letben, ott volt pár órát, tanulta a pénztárosi 
munkát. Eseménytelenül telt az első mun-
kanapja, egyik kolléganőjével fogadták a 
vásárlókat. Este odaszólt a társának, hogy 
kimegy a bolt elé telefonálni. Ki is ment, de 
nem tért vissza. Kolléganője egy idő után 
értesítette a boltvezetőt, aki felfedezte, hogy 
a pénztárból eltűnt az aznapi, körülbelül 
200 ezer forintos bevétel. A hölgyet egyéb-
ként úgy vették föl, hogy semmiféle ok-
mányt vagy dokumentumot nem mutatott 
fel munkába állása előtt, csupán egy mo-
bilszámot adott meg, amelyről a rendőrök 
kiderítették, hogy évek óta egy dombóvári 
férfié, aki soha nem hallott a nőről. 

Kézigránát az építkezésen 
Október 4-én II. világháborús, magyar 
gyártmányú kézigránátot találtak egy Be-
regszász téri építkezésen. A 10 centiméter 
hosszú és 6 centiméter átmérőjű, rozsdás, 

A koszos játszótér
Szívesen lapozgatom az Újbudát, mert 
sok érdekes dolgot tudok meg belőle. A 
napokban olvasom, hogy 887 millió fo-
rintot költöttek a játszóterek felújítására. 
Örömmel tölt el, hogy már pályázni is le-
het a legszebb játszótérre. Dédnagymama 
vagyok, és amikor nálunk van a 2 és fél 
éves dédunokám, én is szívesen kivinném 
a játszótérre, de mi itt a Fehérvári út 135-
147-ig húzódó lakótömbben csak a leg-
mocskosabb játszótér címére pályázhat-
nánk. A szépen újjáépített játszóteret az 
egész nyár folyamán mindössze egyszer 
takarították ki, miután az illetékes önkor-
mányzati beosztott megunta a sok rekla-
máló telefont, amit a lakóktól kapott. 
 Sajnos bevett szokássá vált, ha levág-
ják a füvet, otthagyják Isten nevében, fújja 
a szél, esik rá az eső; majd csak elenyészik 
magától. Több mint egy hónapja levágták 
a fák elszáradt ágait, kivágták a korhadt 
fákat, majd egy hét elteltével jött egy nagy 
gép, ami rettentő zaj közepette a levágott 
ágak egy részét felaprította. Azóta még 
nagyobb a por és a kosz. Éjjelente vidám 
fiatalok hangoskodnak, iszogatnak, törik 
az új padokat. Reggelente törött sörös-
üvegek, dobozok, hányás stb. „díszítik” a 
játszóteret, a homokozót. 
 Kíváncsi lennék, hogy az önkormány-
zat dolgozói kivinnék-e gyermekeiket, 
unokáikat egy ilyen mocskos játszótérre? 

Molnár Lászlóné, Fehérvári út 141.

Mennyi ideig repült  
a Justice for Hungary?
Üdvözlöm az Újbuda folyó év szeptem-
ber 6-i számában a Gerlétől a Justice for 
Hungary-ig cikk megjelentetését.
 Az újság jellege miatt nem lehetséges 
a magyar repülés és gyártás hőskorának 
részletes ismertetése, de a cikk mégis rá-
látást biztosít a Műegyetem úttörő kezde-
ményezésére, amely tanulságos a jelenben 
is. A közöltek egy sorában adateltérést fe-
deztem fel. Az egyik – birtokomban levő 
– korhű levelezőlap a repülés időtartamát 
25 óra 40 percben jelzi. A cikkben ezzel 
szemben fél óra többlet szerepel. Nem tu-
dom a különbség okát (talán a téves hely-
zetértékelés miatti, bicskei leszállás utáni 
budapesti érkezés idejét is tartalmazza a 
hosszabb idő). Annyi bizonyos, hogy a 
levelezőlapon feltüntetett időtartam ál-
talánosan ismert lehet külföldön is Salay 
Emil révén. Úgy vélem, a forrásmunkák 
között ez a levelezőlap és egyéb hiteles 
feljegyzések is rendelkezésre állnak az el-
térés egyértelmű tisztázására.

Bálint Endre, Andor u. 6. 

A kutyapiszok gyűjtő  
dobozokról 
Érdeklődéssel olvastam az Újbuda 2006. 
szeptember 27-i számában az írást a ku-
tyapiszok gyűjtő dobozok elhelyezéséről. 
Örülök annak, hogy kerületünk önkor-
mányzati vezetése keresi a kutyapiszok-

OLVASÓINK ÍRTÁK

probléma – parkokat, játszótereket, jár-
dákat szennyező, a lakosság egészségét 
veszélyeztető, többségünket bosszantó 
– megoldását. 
 Véleményem szerint a kutyapiszok 
gyűjtő dobozok kihelyezése kultúrált 
részmegoldás lehet, de – a kísérletezés 
mellett – gyorsabb és hatékonyabb köz-
igazgatási intézkedések szükségesek a 
régóta fennálló probléma megoldására. 
Toleráns vagyok az ebtartókkal, mert 
nem olyan régen én is tartottam kutyát. 
De a többi 8–10 000 ebtartótól is elvárha-
tó, hogy belássák, rendezetlen kutyatar-
tásukkal 170 000 kerületi lakos egészsé-
gét veszélyeztetik, ezért az elhárításhoz 
felhasznált közköltségek őket kell, hogy 
terheljék. Ezért javasolom, hogy fővárosi 
vagy kerületi önkormányzati rendelet-
tel 2007. január 1. napjával vezessenek 
be olyan ebtartási díjat, amely fedezi a 
szóban forgó gyűjtő dobozok beszerzési, 
szállítási, fertőtlenítési stb. költségeit.
 Egyébként kételkedek abban, hogy 
az ebtartók többsége igénybe fogja venni 
a tőle távolabb elhelyezett gyűjtő dobo-
zokat, mert tapasztalataim szerint a sze-
metelők többsége szemetét, hulladékát 
akkor sem dobja a szemétgyűjtőbe, ha az 
néhány méterre van tőle. Álláspontom 
szerint minden ilyen renitens magatar-
tást – a szívós felvilágosító munka mellett 
– magas rendbírsággal kell szankcionál-
ni, különben nem várható e téren válto-
zás. Parkőrök alkalmazását is javaslom.

Dr. S. D. újbudai lakos

Átgondolatlan  
utca-egyirányúsítások
XI. kerületi lakosként nagy örömmel 
nyugtáztam, hogy az új „közlekedési 
koncepció” kerületünkben is begyűrű-
zött. Gondolok arra, hogy a Bocskai út 
– Daróczi – Laufenauer utcák kritikus 
kereszteződését a megnövekedett forga-
lom (rendőrkapitányság áthelyezése, la-
kóparkok felépülése) miatt korszerűsítik. 
Azzal is egyetértek, hogy a környező ut-
cákat egyirányúsítják. Azzal viszont nem 
értek egyet, hogy a környék lakosságát 
előzetesen nem tájékoztatták, pedig az 
Újbuda magazint rendszeresen olvasom 
és úgy vélem, itt lehetőség lett volna az 
informálásra és véleményfelmérésre. 
 Úgy vélem, számunkra átgondolat-
lanul történt az utcák egyirányúsítása. 
Én a Tardoskedd utcában lakom, és nem 
tudom lakhelyemet a város irányába el-
hagyni, csak a Nagyszöllős utca igénybe-
vételével. A változtatások óta azt vettem 
észre, hogy így van ezzel a Rogers Scholl 
személyiségközpontú iskola meglehe-
tősen nagy forgalmat lebonyolító szülői 
közössége is. 
 Kérésem a következő: az Aga utca 
egyirányúsításának feloldásával a fenti  
problémákon nagyban lehetne javítani. 
A megoldás helyi egyeztetésében szíve-
sen állok rendelkezésükre.

Csábi Kálmán, Tardoskedd u. 3.

 – mélymosás, vegytisztítás
 – szegés, 

– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek

szakszerű javítása
06/80/200-639

(ingyen hívható 8-16 óráig)
 347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.

Bp. IX., Soroksári út 164.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

 VÉRADÁSI IDŐPONTOK 
Október 18-án 18–21 óráig: Buda-
pesti Gazdasági Főiskola Kollégium 
(Laufenauer u. 7.)

 INGYENES RUHAOSZTÁS
Október 18., szerda és október 25., 
szerda 13–15 óráig: a XI. kerületi Vö-
röskereszt irodájánál (Erőmű u. 8.)

 SZOCIÁLIS AKCIÓK 
Minden hétfőn és kedden a Szociá-
lis bázison (Erőmű u. 6.) 
Minden szerdán a XXII. kerületi Vö-
röskereszt irodájában (Anna u. 2.) 

 PÉKÁRU-OSZTÁS 
Minden szerdán 15. 30 órától a 
Szociális bázison (Erőmű u. 6.) a be-
érkezett adomány mennyiségétől 
függően. 

 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
Jogosítványhoz szükséges közúti el-
sősegélynyújtó tanfolyam (00 5000 
20 Egészségügyi képesítése, alap-
fokú közúti elsősegélynyújtás) indul 
november 6-án 16 órától. További 
információ és jelentkezés: 209 4250, 
vagy mvkxi@t-online.hu

A XI. kerületi 
Vöröskereszt 
programjai

A tücsökzenéről szóló cikkemhez a szer-
kesztőség által mellékelt, sáska képnek 
tűnő ábra jó lehetőség arra, hogy az olva-
só ezáltal az egyenesszárnyúak egy másik 
alrendjét is megismerhesse. A sáskákra 
jellemző, hogy a csáp mindig a test hosz-
szának a felénél rövidebb, testük gyakran 
zöldes színű, hosszúkás. A sáskák zenei 
képességei meglehetősen szerények, ezzel 
szemben „tarra rágásban” szinte utolér-
hetetlenek. 
 Kiváló zenészek még a szöcskék. Őket 
könnyű összetéveszteni a sáskákkal, de 
náluk is a testhossz felénél nagyobb csáp a 
jellemző. Jól megismerhető a hazai tücskök 

Az a tücsök valójában sáska
és szöcskék „éneke” a Zsoldos Árpád által 
készített és a Magyar Madártani Egyesület 
boltjában kapható Az éjszaka hangjai című 
cd-lemezről. A rovarhangokon kívül vala-
mennyi jelentős éjszakai állathang megta-
lálható ebben a kiváló gyűjteményben, pél-
dául a baglyok, a kuvikok, a békák, a nagy 
pele, a róka, sőt az őz hangja is. 
 Tücsökzene élőben az Andor utcán kí-
vül a Hengermalom út – Nándorfejérvár 
utca környékén, az orvosi rendelő udva-
rán is hallható, amíg az idő hidegre nem 
fordul, mert akkor a kis zenészek bere-
kednek.

Morandini Pál

Egy kis rovartan

Szorongásos (pánik, fóbiák, gene-
ralizált szorongás) és hangulatzava-
rok (depresszió), alvásproblémák, 
stresszbetegségek,menstruációs 

feszültség, pszichés meddőség,férfi 
és női szexuális funkciózavarok 

komplex kezelése

PharmaProject 
PszichoPraxis  
Ambulancia

Bejelentkezés: 
munkanapokon 8 és 16 óra között

Budapest, V., Kecskeméti u. 11.
Telefon: 317-5684

– Szinte semmi kárunk, csak a férjem festményeit vitte el a betörő.
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A legtöbbször sajnos csak a váláskor válik 
nyilvánvalóvá, hogy a házasság nemcsak 
két ember érzelmi szövetsége, hanem 

g a z d a s á g i 
„társulása” is. 
Ha ezzel idő-
ben számot 
vetünk, sok 
későbbi kínos 
vitát, esetleg 
pereskedést 
e l ő z he t ü n k 
meg.

  A jog nyel-
vén szólva: há-
zasságkötés-

kor a házastársak között életközösségük 
idejére vagyonközösség jön létre. Ennek 
két elengedhetetlen együttes feltétele van, 
a házastársi kötelék és a házastársi élet-
közösség, tehát, hogy a felek ténylegesen 
együtt élnek.
 A házastársak vagyona három, egy-
mástól jogilag elkülönült alvagyonból 
áll: a közös vagyonból, valamint a férj, 
illetve a feleség különvagyonából. Az 
alvagyonok feletti rendelkezési jog is en-
nek megfelelően alakul, vagyis az a tulaj-

donosát illeti meg. Nézzük meg, hogyan 
alakul a három, egymástól elkülöníthető 
vagyontömeg:
 A házastársak osztatlan közös vagyo-
na mindaz, amit a házassági életközösség 
alatt akár közösen, akár külön-külön 
szereztek, kivéve természetesen azt, ami 
valamelyik házastárs különvagyonához 
tartozik. A közös vagyon felett a közös 
tulajdon általános szabályai szerint ren-
delkeznek a házastársak: rendeltetésük 
szerint bármelyik fél használhatja, közö-
sen jogosultak kezelni, fenntartásukról 
gondoskodni, az ehhez szükséges költ-
ségeket a közös vagyonból kell fedezni. 
Csak a házastársak közös egyetértésével 
lehet a vagyonközösséghez tartozó tár-
gyakat elidegeníteni (eladni), vagy más 
rendelkezést tenni, pl. ajándékba adni.
 Ezzel szemben a különvagyon fe-
lett a tulajdonosa önállóan és a többi 
alvagyontól függetlenül rendelkezik. 
Mi tartozik ide? A törvény szerint azok 
a vagyontárgyak, amelyek valakinek a 
házasságkötéskor már megvoltak, ame-
lyeket a házasság fennállása alatt örök-
lés jogcímen szerezett vagy ajándékba 
kapott, amelyek személyes használatára 

Olykor elmúlik a szerelem

Jó ha van a házasságban vagyonszerződés
JOGI TANÁCSOK

Dr. Kőszegi Márta

szolgálnak és szokásos mértékűek, ille-
tőleg mennyiségűek, illetve amelyeket a 
különvagyon értékén szerzett.
 A házasulók a házasságkötés előtt, 
valamint a házastársak az egymás közötti 
vagyoni viszonyaikat – életközösségük 
tartamára – szerződéssel rendezhetik, 
ezt nevezzük vagyonjogi szerződésnek 
vagy röviden vagyonszerződésnek. A 
szerződésben a törvény rendelkezései-
től is eltérhetnek a felek, tehát szabadon 
határozhatják meg, hogy mely vagyon 
kerül a közös-, illetőleg a különvagyon-
ba. Rendelkezhetnek a jövedelmükről, a 
vagyontárgyak fenntartásához szükséges 
költségek viseléséről stb. A szerződés ak-
kor érvényes, ha azt közokiratba vagy jogi 
képviselő által ellenjegyzett magánokirat-
ba foglalják.
 A vagyonszerződés gondolatától so-
kan idegenkednek – elsősorban nyugati 
országokban ennek nagyobb hagyomá-
nya van, általánosabb gyakorlat és sokkal 
természetesebben veszik –, ám megköté-
sével idejében rendezhetünk a későbbiek 
során felmerülő számtalan tisztázatlan 
helyzetet.

 Dr. Kőszegi Márta

Az egyik csapból melléspriccel a víz a Gellért téri Forráskútnál. A zöldes, nyálkás tócsa nemcsak  
csúnya látvány, a turisták testi épségét is veszélyezteti. Ilyen körülmények között már az újdon-
sült házasok sem szívesen fotóztatják itt magukat.

AZ OLVASÓ SZEMÉVEL

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a



SZABADIDŐ8 ÚJBUDA 2006. OKTÓBER 18.

Wass Albert: Dal
A költeményből idézünk két sort.

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

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

Prepress: OZ 2000 Kft.  tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda 
 Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató   Terjeszti a Magyar Posta Rt.  

MEGJELENIK HETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.

Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

KERESZTREJTVÉNY

2006. október 18. - október 25.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (R, Z, K, 

A). 13. Becézett angol férfinév. 14. Bácsi-
ka. 15.  Benzintartály. 16. Gyümölcsnedv. 
17. Alias Földes László. 19. Hibáztat. 21. 
Kiejtett betű. 22. Princípium. 24. Eltűr. 26. 
Szinte páratlan betűi. 27. Ammóniaszár-
mazék. 29. Kötetlen. 31. Kártyajáték. 33. 
… kezekkel! 35. Használhatóvá tesz. 37. 
Műsort közöl. 38. Orosz gépkocsimárka. 
40. Fizikai mértékegység. 41. Rangjelző 
szócska. 42. Spicliskedne. 43. Moha egy-
nemű betűi. 44. Helyhatározó szó. 46. 
Papírdarab. 47. Tuskó. 49. Diaképet meg-
mutat. 51. Szentéletű olasz kapucinus. 52. 
Közel-keleti fennsík. 54. Cipődísz. 56. Ló-
szín. 57. Dél-afrikai autójelzés. 59. Levest 
eszik. 62. Egykori nagyhatalom, röv. 64. 
A vízsz. 17. egyik fele! 65. Londoni tűz! 
66. Község Debrecen mellett. 68. Ezüst 
vegyjele. 69. Összetételekben nyolcat je-
lent. 71. Idő előtti. 73. Francia író (Emile). 
FÜGGŐLEGES: 1. A finnek nemzeti eposza. 
2. Eszméletét veszti. 3. Félperc! 4. Német 
személyes névmás. 5. Afrikai ország. 6. 
Beteget gondoz. 7. Háziállat. 8. Történel-
mi éra. 9. Afrikai emlősállat. 10. Részben 
ügyetlen! 11. Éneklő szócska. 12. A Föld 
Ura a sumér mitológiában. 18. … tarda, 
túzok. 20. Növényi zsiradék. 23. XVII. sz-
i svéd hadihajó. 25. A romantikát követő 
művészeti irányzat. 26. Tejtermék. 28. Ze-
nei hangnemre jellemző. 30. Áttekinthe-
tetlen. 32. Balatoni üdülőhely. 33. Egészen 
betakar. 34. Hordó űrtartalmát meghatá-
rozó. 36. Kosztolányi Dezső költeménye. 
38. Arany és szén vegyjele. 39. Krokodil 
egy darabja! 44. Az idézet második sora 

(A, M, B, Y). 45. Közterület. 48. Hatal-
mas. 50. Mongóliai vadló. 52. Poszátaféle 
védett madár. 53. XX. sz-i irodalmi fo-
lyóirat. 55. Színpompás. 56. Hálófülke a 
hajón. 58. Hosszú ideig. 60. Nemesgáz. 61. 
Shakespeare királya. 63. Egyik megyénk. 
65. Fluor, oxigén és ittrium vegyjele. 67. 
Félbeszakad! 70. Tabi László. 72. A tetejé-
re. 74. Indíték.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 
44. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: november 1. A 
37. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Oly 
jó volna ma messze menni, s elenyészni 
a semmiségbe.”  A NYERTES: Juhász Má-
ria XI., Regős köz. Az október 11-i, 38. 
szám megfejtését és nyertesét a következő 
számban közöljük. A könyvnyeremény a 
szerkesztőségben vehető át.

(Rebeka)

KOS
március 21–április 20.

BIKA
április 21–május 20.

IKREK
május 21–június 21.

RÁK
június 22–július 21.

OROSZLÁN
július 22–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24–október 23.

SKORPIÓ
október 24–november 22.

NYILAS
november 23–december 22.

BAK
december 23–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21–február 19.

HALAK
február 20–március 20.

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Vörösboros ételek

Szekszárdi fűszeres hátszín    
HOZZÁVALÓK: 1 kg marha hátszín, 5 dl szek-
szárdi vörösbor, 3 nagy fej vöröshagyma, 3 
gerezd fokhagyma, 1 dl ecet, 2 db babér-
levél, 1 kávéskanál szegfűbors, 1 mokkás-
kanál szemes bors, 1 mokkáskanál törött 
bors, 2 evőkanál liszt, 2 dl tejföl, 1 dl olaj, 
só, kakukkfű, 1 evőkanál mustár.
ELKÉSZÍTÉSE: Először páclevet készítünk: 
a vörösbort, az ecetet, a felszeletelt vö-
röshagymát, a zúzott fokhagymát, a ba-
bérlevelet (eltördelve), a szegfűborsot, a 
szemes borsot, a törött borsot, a mustárt, 
a sót jól összekeverjük, majd a marhahúst 
beletéve, lefedve, hűtőszekrénybe tesszük, 
és három-négy napig pácoljuk. Közben 
többször megforgatjuk, és felkeverjük. 
Amikor a pácból kivesszük a húst, leszá-
rítjuk, forró olajban minden oldalán jól 

átsütjük, megsózzuk, megborsozzuk. Rá-
öntjük a páclevet, majd két-három órán át, 
fedő vagy fólia alatt pároljuk.

Villányi rostélyos    
HOZZÁVALÓK: 80 dkg marharostélyos, 5 
dkg gomba, 5 dkg vaj, 10 dkg fekete szőlő, 
1,5 dl nehéz vörösbor, 1 evőkanál liszt, só, 
törött bors, olaj, 1 evőkanál citromlé.
ELKÉSZÍTÉSE: A rostélyos szeleteket kiklop-
foljuk, megsózzuk, megborsozzuk, majd 
forró olajban hirtelen átsütjük. A megma-
radt olajban pároljuk a gombát, felolvaszt-
juk a vajat, meghintjük liszttel, és kevés 
vízzel felöntjük. Beletesszük a citromlevet. 
Rászűrjük a hússzeletekre, és fedő alatt 
puhára pároljuk. Hozzáadjuk a leszeme-
zett szőlőt, a vörösbort, és még egyszer 
felforraljuk. Zsemlegombócot, vagy bur-
gonyagombócot adunk körítésnek.

Nagy András

WASS ALBERT  
(1908–1998)

Író, költő, szer-
kesztő. A két vi-
lágháború között 
jelentős alakja volt 
az erdélyi magyar 
irodalomnak. Írt 

regényeket, elbeszéléseket, meséket, ver-
seket. Irodalmi munkásságának kritikai 
feldolgozása ma is folyik. Személyének 
megítélését jelentősen befolyásolja, hogy 
különböző magas beosztásokban tagja 
volt az Erdélyben állomásozó magyar 
hadseregnek. Emiatt 1946 tavaszán a 
román Néptörvényszék távollétében ha-
lálra ítélte „háborús bűnökért”. 1944-től 
Németországban, majd 1952-től halálá-
ig az Amerikai Egyesült Államokban élt. 
Műveinek terjesztését a rendszerváltás 
előtt itthon tiltották, azóta ismét megje-
lennek, és igen népszerűek.

dásában is. A dolog azonban nem ennyire 
egyszerű, mert ha valamit félreért vagy az 
ismeretek birtokában is helytelenül cse-
lekszik, éppen az ellenkező hatást váltja 
ki. Otthoni problémái látszólag nyugvó-
pontra jutottak, most minden azon múlik, 
sikerül-e stabilizálnia ezt az állapotot.  

A közeljövő nagyon sok nehézséget tarto-
gat önre nézve. Ennek tudatában már most 
kezdje meg a felkészülést: pihenjen annyit, 
amennyit csak ideje engedi, és amit csak 
lehet intézzen el előre. Ha sikeres a felké-
szülése, megnő az önbizalma, és nem kell 
majd szorongania a problémák miatt. Egy 
jó ismerőse kölcsön kér öntől. Ne tagadja 
meg tőle a segítséget, még ha nem is bízik 
a viszonzásban. Újabban hajlamos a meg-
hűlésre, ezért öltözzön rétegesen.

A munkájába menekül a szaporodó ott-
honi és magánéleti gondok miatt, ám 
hiába nő meg a teljesítménye, semmivel 
nem kap több megbecsülést, ami kez-
detben csak bosszantja, de később akár 
meggondolatlan lépésre is késztetheti. Ha 
teheti, utazzon el egy pár napra, szakadjon 
ki megszokott közegéből. Ha erre nincs 
lehetősége, a hétvégéit töltse el tartalma-
sabban, hogy legyen mire emlékezni a 
hétköznapokon. Jó befektetési lehetőséget 
kínálnak önnek, éljen vele.

Olyan időszak vár önre, melyben egy per-
ce sem lesz a magánéletére. Idejének nagy 
részét elviszik az otthoni teendői, a mun-
kája, valamint a társadalmi kötelezettsé-
gei. Most még viszonylag jól bírja ezt, ám 

Azok a Kosok lesznek meglehetősen rossz 
helyzetben a következő pár napban, akik 
bizalmatlanok az újjal szemben, akikben 
szorongást kelt a régi, bevált dolgok meg-
változtatása. Érezni fogják a kényszerí-
tő erőt: újítaniuk kell, új feladatokat, új 
munkakört kell elvállalniuk, hogy előbbre 
jussanak az életben. Ennek az ellentmon-
dásnak a feldolgozása nem kevés belső és 
külső konfliktussal jár majd, ám a józan 
belátás ezúttal is győzni fog az érzelmeken. 

Óriási energiák törnek elő önből, amit ki is 
használ. Beleveti magát a munkába, min-
dent magára vállal. Lesznek persze jó pá-
ran, akik ezt megpróbálják a maguk javára 
fordítani, és olyan dolgokat is önre hárí-
tanak, amelyek elvégzése az ő feladatuk 
lenne. Ezt az időszakot nemcsak a mun-
kateljesítményének a növekedése jellemzi, 
anyagi gyarapodással is jár, ezzel hosszú 
időre rendeződnek a gondjai. A felfokozott 
tevékenységgel veszélyeztetheti az egészsé-
gét, főleg ha nem ismer mértéket. 

Vidám, felszabadult lesz, és a változást ha-
mar észreveszik otthon és a munkahelyén 
is. Ilyen lelkiállapotba sokkal könnyedéb-
ben és gyorsabban old meg problémákat, 
ami jót fog tenni a karrierjének. Vállalja fel 
ötleteit, kreativitását, arra azonban ügyel-
jen, hogy ne keltse a törtetés látszatát, mert 
azzal nemcsak a kollégái, de felettesei el-
lenszenvét is kivívhatja. Néhány váratlan 
kiadás felborítja a háztartási költségvetést, 
lehet, hogy pénzt kell kölcsönkérnie az át-
meneti gondok enyhítésére.

Ellentmondásos helyzetbe kerül. Úgy ala-
kulnak a körülmények, hogy most megszi-
lárdíthatja a helyzetét a munkahelyén, vagy 
az üzleti életben, ugyanakkor bizonyta-
lanná válik önmagában, ráadásul úgy érzi, 
elvesztette az érdeklődését, a lelkesedését 
is. Ezt a konfliktust gyorsan fel kell olda-
nia, ha önerőből nem megy, kérje ki egy 
szakember tanácsát. Fizikai állapotában is 
kedvezőtlen változásokat érzékel, úgyhogy 
mihamarabb keresse fel háziorvosát.  

Ezúttal nemcsak a tehetségében és a szor-
galmában bízhat, a szerencse is ön mellé 
szegődik: véletlenül olyan tippeket, infor-
mációkat hallhat meg, amelyek nagyban 
segíthetik karrierjében és anyagi gyarapo-

hosszú távon gondot okozhat a hasonló 
intenzitású leterheltség. Egyik közeli roko-
na sok dologban a segítségére lesz, ráadá-
sul ráébred arra, milyen jól megértik egy-
mást. Ha rendszertelenül eszik, az később 
komoly gyomorproblémákat okozhat.  

Különös hangulatba kerül, el akar bújni a 
világ elől, egyedüllétre vágyik. Szerencsés, 
ha a körülmények ezt lehetővé teszik, ám 
valószínűbb, hogy erre nem lesz mód-
ja. Amennyiben az emberek társasága 
már túlzottan idegesíti, keressen valami 
magányos elfoglaltságot, olvasson, kul-
túrálódjon, kiránduljon. Egyik korábbi 
befektetése komoly bevételt hoz, ám lesz 
mire elköltenie, annyira felhalmozódtak 
a kiadásai.

Kisebb magánéleti válságon megy keresz-
tül, mert megromlik a kapcsolata a párjá-
val. Egy ártalmatlannak induló beszélge-
tés során váratlanul régi sérelmek törnek 
a felszínre, és a helyzet pillanatok alatt 
elmérgesedik. Szerencsére pár nap múlva 
túl lesznek rajta, ám legyen ez figyelmez-
tető jel: nincs minden rendben a viszo-
nyukban. A munkahelyén jól alakulnak 
a dolgai, előléptetésre számíthat, ám ha ez 
áthelyezéssel is jár, nem biztos, hogy jó, ha 
ezzel most előhozakodik párjának.

Sok dolga lesz a munkahelyén, amit nagy 
lelkiismeretességgel végez el. Munkájának 
meglesz az eredménye, ami fizetésében, 
előmenetelében is megmutatkozik, ám 
hátránya is van: gyakran elfárad, kedvet-
lenné válik, és a feszültséget otthon vezeti 
le. Családja mindezt egy ideig türelemmel 
viseli, ám érezze meg, hol a határ. Minden 
fontos megbeszélést időzítsen erre az idő-
szakra, mert nagyon jó eredményeket ér-
het el, különösen, ha a tárgyalásnak üzleti 
vonatkozása is van. 

Megismerkedik valakivel az ellenkező 
nemből. Nagyon hamar meghitt viszony 
alakul ki önök között, aminek azonban 
most még nem látják a kimenetelét. Ha 
egyedül él, ez nem is okoz gondot, ám ha 
párkapcsolatban van, számíthat féltékeny-
ségi jelenetekre. Mihamarabb tisztázzák 
kapcsolatuk jellegét önmagukban és egy-
más között is, és ne hagyjanak kétségeket 
a környezetükben. Kisebb betegségen esik 
át, megfázáson, esetleg gyomorrontáson, 
de nincs ok az aggodalomra.

Gyógyít-e a vörösbor?
A mértékletes vörösborfogyasztás 
kifejezetten jót tesz az egészségnek 
– hallani gyakran, és bár sokan ezt 
egyszerű reklámfogásnak tartják, 
egyre több tudományos vizsgálat iga-
zolja az állítást. Ilyen kutatások folytak 
és folynak Amerikában, Angliában és 
újabban hazánkban is. 

 A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 
kimutatták, hogy a gondosan kezelt sző-
lőből, kíméletes technológiával készülő 
vörösbor csökkenti az erek károsodását, 
így a szív és érrendszeri betegségek kocká-
zatát. E betegségek alapjait a gyulladásos 
folyamatok és az ún. oxidatív stressz okoz-
zák, a különböző antioxidánsok (ezek ha-
tékonyan semlegesítik a sejtekre káros ag-
resszív molekulákat, az ún. 
szabadgyököket) bevitele 
viszont lassíthatja ezt a fo-
lyamatot, emellett javíthatja 
a szénhidrátanyag-cserét, s 
így segíthet az infarktus 
megelőzésében, ha pedig 
ez már megtörtént, akkor 
gátolhatja a szív további 
károsodását.
 A vörösbor a jóté-
kony hatását elsősor-
ban a rezveratrol nevű 
antioxidánsnak köszönheti. 
Ez a vegyület főleg a szőlő hé-
jában és magjaiban található meg. 
A fehérbornak jóval alacsonyabb ilyen 
tekintetben a hatóanyag-tartalma, mi-
vel már a borkészítés elején eltávolítják 
a szőlő magját és héját.
 A rezveratrol nagyon sok betegség 
ellen nyújthat védelmet. Szerepe lehet 
a szívbetegség, a rák megelőzésé-
ben, a gyulladások csökken-
tésében és a hormonpót-
lásban, gátolhatja az erek 

meszesedését is. Ezenkívül vérhígító tulaj-
donságú, megakadályozza, hogy az egyes 
vérlemezkék összetapadjanak, és így vér-
rög képződjön az erekben, ami a szívben 
infarktust, az agyban sztrókot okozhat. A 
rezveratrol képes meggátolni a rákos sejte-
ket tápláló erek kialakulását, így vágva el a 
tumort a tápanyag-utánpótlástól. Eddig 
főleg az emésztőszervi-, a mell-, a bőr- és 
a prosztatadaganatoknál, valamint a leu-
kémiánál figyelték meg pozitív hatását.
 A rez verat rolon k ív ü l más 
antioxidánsok is jelen vannak a vörösbor-
ban. A flavonoid (a zöld teában is megta-
lálható) például fontos szerepet játszhat a 
szívbetegségek előfordulásának csökken-
tésében. A szaponinok (az olívaolajban 
és a szójaolajban is vannak) ugyancsak 

szívvédő tulajdonságúak. A 
quercetinnek a tüdőrák meg-
előzésében lehet szerepe. To-
vábbi előnyös tulajdonságuk, 
hogy a szervezet könnyen fel 
tudja venni, azután feldol-
gozni e vegyületeket. 
 A vörösbor gyógyító 
hatását csak rendszeres és 
mérsékelt fogyasztása ese-
tén fejti ki. Azt még nem 
tudni pontosan, milyen 

mennyiségű rezveratrol 
szükséges a gyógyító ha-

tás eléréséhez, hiszen a szőlők 
antioxidáns-tartalma függ a szőlő-

fajtától, a kezelésétől és a szüretelés ide-
jétől is. A mértéktartó borfogyasztás 
azonban bizonyosan nem káros, és a 
márkák között sem kell válogatni, hi-
szen a rezveratrol minden vörösborfaj-
tában megtalálható. A megfelelő napi 

adag mértékéről a kutatók véle-
ménye megoszlik, az ajánlott 
általában egy pohár nőknek 
és két pohár férfiaknak.

A zellermag
Európában a zeller általában, mint főzni-
való zöldségféle ismert. Kevéssé tudott, 
hogy magja is fogyasztható, és igen jóté-
kony hatású. Az ókori görögök és római-
ak a zellert orvosi hatásáért használták, és 
úgy tartották, hogy afrodiziákum, vagyis 
fokozza a nemi vágyat. A zellermagból 
készült bor az antikvitásban varázsital-
nak számított, a görög atléták ezt itták a 
versenyek előtt. Az ókori indiai orvosok 
zellermagot használtak ízületi gyulla-
dás-, máj- és epebetegségek kezelésére. A 
középkorban olasz földművesek kezdték 
termeszteni az egyébként vadon növő he-
gyi zellert, de egészen a XIX. századig a 
zellermag nem jelent meg a receptekben. 
Magát a zellert is csak a késő XVIII. szá-
zadban alakították a ma ismert zöldséggé.
 A zellermagot a mediterrán térségben 
honos, vadon termő zellerfajtáról gyűjtik. 
Legfontosabb termelője India és Kína. A 
magok oválisak és világosbarnák, illó-
olajtartalmuk 2-3%-os. Ízük emlékeztet a 
növény aromájára, és mint ízesítőanyagot 
használják levesekhez és savanyúságokhoz. 
 Gyógyhatásai közül a legismertebb, 
hogy kitűnő vízhajtó, fokozza a vizelet-
kiválasztást, ezáltal segít a felesleges kilók 
leadásában. Ezenkívül csökkenti a magas 
vérnyomást és a vércukorszintet. Nyugta-
lanság, álmatlanság esetén nyugtatószer-
ként is hatékony, ugyanakkor fokozza a 
nemi vágyat. Ha gyógyszerként alkalmaz-
zuk, tea formájában fogyasztjuk, ami igen 
kellemes ízű. Ehhez egy-két teáskanálnyi 
frissen morzsolt magot egy csészényi for-
ró vízben áztassunk 10-20 percig.
 A zellermag kiváló sópótló, a segít-
ségével minimálisra csökkenthetjük a 
konyhasó használatát, ami szintén fontos 
egészségünk védelmében. Egy maréknyi 
mag egy csipet sóval összedarálva erőtel-
jesen sós ízhatást vált ki, ugyanis a zeller-
mag magas nátriumsó tartalmát a hozzá-
adott ásványi só fokozza.

Bánhídi János

EGÉSZSÉG
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 JIŘI STIVIN, GRENCSÓ KOLLEKTÍVA    
Jiři Stivin és a Co Jazz System, valamint 
a Grencsó Kollektíva lép föl október 
18-án 20 órakor az A38 Hajón. A cseh 
fuvolás-furulyás-szaxofonos Stivin 
a közép-európai kortárs zene legna-
gyobbjai közül való. Örök kísérletező, 
akinek sokoldalúságára jellemző, hogy 
nem csupán Telemann és Vivaldi fu-
volaversenyeit játszotta lemezre, de ki-
váló dzsessz-improvizátornak számít. 
Gyakran ad szólóestet, ezúttal azon-
ban megszokott dzsesszkvartettje élén 
érkezik. A koncerten közreműködik a Grencsó Kollektíva is, 
melyet lapvetően Grencsó István szabad zenei szelleme, irány-
zatoktól, divatoktól, iskoláktól független, öntörvényű gondol-
kodása határoz meg.

 WEST AND EAST    
Az Eichinger-Varga duó és az Eichinger Quartet ad koncer-
tet október 19-én 20 órakor a Fonóban. A duó két gitárosa, a 
német Stefan Varga és a magyar Eichinger Tibor Budapesten 
találkoztak, és hamarosan közös CD-t készítettek, melyen ér-
dekes, színes történeteket mesélnek egymásnak akusztikus 
gitárjaikkal. Az Eichinger Quartet 2000 októberében alakult, 
és elsősorban az alapító szerzeményeit játsszák. Ezek között 
található groteszk tánczene-parafrázis, energikus jazz-rock, 
balkáni, brazil és swing ritmusokra épülő, illetve groove-os 
darabok, amelyek sokszínűségük ellenére kiforrott és egyéni 
zenei világot tükröznek.

 VIKTORIA TOLSTOY 
& WOLFGANG HAFFNER 
BAND    
Az európai progresszív kor-
társ jazz két sztárját látja ven-
dégül idén a Budapesti Őszi 
Fesztivál, duplakoncertjük 
az A38 Hajón lesz október 
20-án este 8-kor. A svéd 
Victoria Tolstoy – a nagy orosz író leszármazottja – és együt-
tese a hagyományosabb stílust kedveli: legújabb lemezükön 
– melynek anyagából az esten előadnak –, a jazz klasszikusai 
mellett skandináv tradicionális dallamokat is feldolgoztak. 
A Wolfgang Haffner Band a modern groove-okkal és némi 
elektronikával kacérkodó német nu-jazz egyik legismertebb 
formációja. Haffner neve sokak számára nemcsak mostani 
együttese után lehet ismert, ő volt évekig a legendás Chaka 
Khan dobosa.

 KOLOMPOS SZÜRETI MULATSÁG    
Az ősz a betakarítás időszaka. Ekkor szedik a szőlőt és a gyü-
mölcsöket, begyűjtik a különféle terményeket, közben vásáro-
kat tartanak, vigasságokat rendeznek. Főként a szőlőszedésnek 

vannak meg tájegységenként a maga hagyományai a szüreti 
felvonulásokkal és játékokkal. A Kolompos Színház szüreti 
mulatságán október 21-én 11 órától a napsütötte badacsonyi 
hegyoldalakat varázsolják a Fonó termébe. A családi program-
ban lesz mese, színpadi játék, tánc, és természetesen elhangza-
nak a Kolompos Együttes őszt-szüretet idéző dalai is. 

 SZUVENÍR    
Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából mutatják 
be október 19-én 19.30-kor a Fővárosi Művelődési Házban a 
Szuvenír című egyrészes előadást. Benedikty Horváth Tamás 
regényét színpadra alkalmazta, rendezte és játssza: Erdélyi 
György. A darab egyetlen szereplője: a két Sanyi. Sanyi, a ha-
lott, és Sanyi, az élő. A rosszul agyonlőtt forradalmár. 1956 
novemberében egy orosz őrjárat elfogja, és a motozás során 
egy kispuskalőszert találnak nála, melyet „szuvenírként” sze-
retett volna megőrizni a végigharcolt forradalom után. Statá-
riális bíróság elé állítják, majd néhány perc múlva egy katona 
kétszer fejbe lövi. Rosszul. Sanyi egy idő múlva magához tér... 
Itt kezdődik a darab, mely az életéért folytatott elementáris 
küzdelem története. Az életben maradás indoka nem biológi-
ai, hanem az erkölcsi lét parancsa.

 TRA-CE    
A Budapesti Őszi Fesztivál kere-
tében október 19-én és 21-én 20 
órakor mutatják be a MU Szín-
házban Frenák Pál legújabb mű-
vét. A vallomásos hangvételű ka-
maradarab a koreográfus (Frenák 
Pál), az előadó (Várnagy Kristóf), a zeneszerző (Fabrice 
Planquette) és egy videóművész (Nemes Viktor) alkotókö-
zösségének gyümölcse: az ember négy, egymástól független, 
de átjárható én-állapotát – az ösztönös, az önmagára ironi-
kusan reflektáló, a transzban lévő és a tudatos – ábrázolja. Az 
önazonosság kutatásának kínjait groteszk ábrázolásmóddal 
könnyeddé, játékossá oldja Frenák ebben a meglepően vissza-
fogott, a lelki tartalmak mélyét vizsgáló alkotásában.

 ACÉLMAGNÓLIÁK    
A Karinthy Színház jubileumi évadjának második bemu-
tatójára készül: Robert Harling Acélmagnóliák (Nők búra 
alatt) című darabját október 22-én este 7 órakor adják elő 
Bencze Ilona rendezésében, Ivancsics Ilonával, Tóth Judittal, 
Farkasházi Rékával, Hüvösvölgyi Ildikóval, Sára Bernadette-
tel és Balázs Andreával a szerepekben. A darab helyszíne 
egy fodrászüzlet, itt gyűlik össze időről időre hat gyönyörű, 
életteli nő, akik baráti kört alkotnak. Bár mind nagyon kü-
lönböző egyéniségek, mégis olyan szoros barátság tartja őket 
össze, amelyet a kor- és vagyonbeli különbségek sem tudnak 
szétválasztani. Harling művéből 1989-ben világsikert ara-
tott filmdráma készült, melyben többek között Sally Fieldet, 
Shirley MacLaine-t, Daryl Hannah-t, Olympia Dukakist és 
Julia Robertset láthattuk.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Verbális és zenei poénok Tom Walsh koncertjén

Kortárs jazz WC-pumpával
A Budapesti Őszi Fesztivál keretében 
adott nagy érdeklődéssel várt jazz-
koncertet Tom Walsh az A38 Hajón 
október 7-én.

A kanadai születésű harsonást már ta-
valy megismerhette a közönség: a tavaszi 

Fringe Fesztivál nagydíjának bezsebelése 
után nem volt kérdéses, hogy önálló kon-
certen is be kell mutatkoznia a budapes-
tieknek. Az A38 koncertterme zsúfolásig 
megtelt. A helyhiányt a szervezők pótszé-
kekkel próbálták orvosolni, kevés sikerrel. 
 Walsh széles vigyorral, és angol ak-
centussal kérdezte meg az egybegyűlteket: 
„hogy ityeg a fityeg?” A várt hatás nem 
maradt el, mi, magyarok mindig nagyra 
értékeljük, ha valaki az anyanyelvünkön 
próbál megszólalni. A kanadai harsonás 
nem egyedül érkezett. A koncertre elkísér-
te régi jó barátja, Richard Underhill, akinek 
altszaxofon játéka majdnem húsz éve teszi 
teljessé Walsh koncertjeit. A színpadon 
volt a magyar jazzélet két kiválósága is, a 
nagybőgő húrjait Szandai Mátyás nyúzta, 
míg a dobok mögött Balázs Elemér forgat-
ta a dobverőket. 
 A felcsendülő groove-központú dal-
lamok stílusát összességében nehéz len-
ne meghatározni. Walsh a harsonájának 
hangját különböző segédeszközökkel bo-
londítja meg (például egy WC-pumpa fe-
jével), és ezt az egyedi hangzást Underhill 
altszaxofonja még változatosabbá teszi. A 
koncerten előadott dalok néhány kivéte-
lével teljesen újak voltak. Tom Walsh az 
elhangzó számok után elragadó stílus-
ban beszélt a nézőkhöz, két poén között 
Richard barátját ugratta, aki persze nem 
maradt adósa. A hangulat így természete-
sen hamar a tetőfokára hágott, és a közön-
ség hangos nevetéssel, tapssal honorálta a 
verbális és a zenei poénokat egyaránt. 
 Kovács AnnaTom Walsh

Bittner Dóra táncolt a Fonóban

Itthon született indiainak
A Fonó vállalt küldetése a hagyomány-
őrzés és az értékteremtés. A magyar 
népzene és néptánc bemutatásán 
túl műsoraikban megjelennek más 
kultúrák is. Így került színpadra szep-
tember 30-án a dél-indiai szakrális 
tánc jeles hazai képviselője, 
Bittner Meenakshi Dóra 
szólóelőadása. 

Dóra nemrég tért 
vissza Indiából, 
de hamarosan újra 
útra kel. Így van 
ez, minduntalan 
vissza kell térni a 
mesterhez, töké-
letesíteni a tudást. 
Tavaly volt Indiában 
a felavató előadása, 
úgy is nevezhetnénk: 
vizsgaelőadása. Kö-
zönséggel, nyilvános 
értékeléssel. Idén 

augusztusban Magyarországra hívta mes-
terét – aki először járt Európában –, együtt 

turnéztak. Legnagyobb előadá-
suk az Urániában augusztus 15-
én, India nemzeti ünnepén volt. 

A Calcutta Trióval együtt léptek 
fel, akik harmincadik születésnap-

jukat is ekkor ünnepelték. 
 Mi vonzza Dórát In-

diához, az indiai kultúrá-
hoz? Egyszerű a válasz, 

és érthető a válasz-
tása, ha megnézzük 
őt a színpadon. So-

káig kereste önma-
gát, helyét a világban, 

az európai kultúrá-
ban, a színházban, a 

képzőművészetben, 
míg végre megtalálta azt, 

ahol igazán otthon érzi 
magát. Ő indiainak szüle-

tett, Magyarországon.
(kádé)

Szeptember 30-án táncbemutató volt 
a MU Színházban. Duda Éva Inverz 
című előadására szép számú közönség 
gyűlt össze.  

Képzeljenek el egy végtelennek tűnő, sötét 
teret, melyben az egyetlen tájékozódási 
pont néhány, a mennyezetről függő vastag 
kötél. Egyszerre bezártság és tér, lebegés és 
megkötözöttség; mire az ember beleszok-
na a látványba, halványan, majd egyre 
élesebben kirajzolódik a padlón egy em-
beralak. Vakító fehérséggel, könyörtele-
nül felidézve egy haláleset nyomát, a teret 
áthidalva tárul elénk leplezetlenül. Ebbe a 
világba lép be a táncos, hófehér ruhában, 
megdöbbentő, magával ragadó átéléssel és 
mozgással. A közönség lélegzetét vissza-
fojtva, torokszorító érzéssel figyeli a halál-
tusát, mely a színpadon zajlik. Talán nem 
is színpad ez már, hiszen az ember óha-
tatlanul belesodródik, külső szemlélőből 
táncossá válik, egyszerre úgy érzi, mint-

Duda Éva táncbemutatója

Párban, és mégis egyedül
ha ő mozogna, ő harcolna ott elől. Aztán 
fehér tér. Egyik sarkában a földön kicsi, 
fekete sziluett, inkább csak jelzésértékű. A 
színpadon nyolc ember fekete ruhában. És 
elkezdődik. Ha az előző résznél megrázó 
volt az egyedüllét, itt egyenesen kínzó a 
magány. Párban és mégis egyedül, hiába 
kapaszkodva a másikba, taszítás és von-
zás, nyolcan és hárman és ketten, mégis 
egyedül, nagyon egyedül. 
 Felkavaró, lenyűgöző és hihetetlenül 
tartalmas előadás a kortárs művészet ked-
velői számára. 
 „Az Inverz két összefüggő részből ál-
ló előadás, mondhatni testvérek, mégis 
külön egységet alkotnak. Ugyanarra a té-
mára épülő darabok, az egyik egy szóló-
ban, a másik egy nyolcszereplős közösség 
által kifejezve, az elmúlás előtti pillanatok 
állapotát vizsgálva. A részek ...úgy viszo-
nyulnak egymáshoz, egymás inverzeként, 
mint fotó és negatívja”– írja a művésznő.

Karlócai Regina

A Litera 4. születésnapi partija 

Magántörténelem versben, esszében
Real time 1956–2006 – ez volt az alcí-
me a Litera irodalmi portál negyedik 
születésnapja alkalmából tartott ösz-
szejövetelnek az A38 hajón.

Németh Gábor, a Litera főszerkesztője 
(maga is 1956-os születésű) rögtön össze is 
hozta egymással a két évfordulót, a 4-est és 
az 50-est. Ő még emlékszik arra, amikor 
4,50 volt a korsó sör… Valójában persze 
inkább arról van szó, hogy jelen időben 
1956 megkerülhetetlen, így a negyedik 
születésnapot összekötötték az ötvenedi-
kekkel. A Litera szerzőgárdájából jó páran 
vannak, akik maguk is a nevezetes év szü-
löttei, s ők váltak az este főszereplőivé. 
 Mindenekelőtt – programon kívül 
– levetíttek egy rövidfilmet, amelyet ma-
gyar közönség még nem láthatott, Peter 
Watkins Forgotten Faces (Elfeledett ar-
cok) című történelmi rekonstrukcióját. A 
filmet 1960-ban forgatták Canterburyben, 
amatőr szereplőkkel mutatva a budapesti 
Kálmán József utcában élőkkel a forra-
dalom idején történteket. A Forgotten 
Faces most Amerikában jelent meg egy 
Watkins-DVD-n az extrák között, így 
bukkant rá Sőrés Zsolt is, aki elhozta az al-
kotást a hajóra, és megígérte, gondoskod-
ni fog a magyarországi terjesztésről.

 Az est következő aktusaként a Litera 
szerzői Kardos Sándor kétmillió darabos 
Horus Archívumából kiválogatott, 1956-
ban készült amatőrfotókhoz írt kommen-
tárjaikat, verseiket, esszéiket olvasták fel. 
Zeke Gyula volt az első a színpadra kiálló 
szerzők közül, 
aki még kissé 
a film hatása 
alatt állt. Volt 
benne ugyanis 
egy Zeke nevű 
szereplő. Vélet-
len egybeesés 
volna? Min-
denestre a Rév 
és rabomobil-
ból megtud-
hattuk Zekétől: 
„öt ven hatos 
esemény va-
gyok”. Őt Falcsik Mari követte Mítoszával, 
majd Báthori Csaba „próbált megszület-
ni”.  Garaczi László Tankkal érkezett, ho-
zott magával halovány (mintha)emlékeket 
konyhai izzólámpáról, rémisztő dörejekről.
 Bárdos Deák Ágnes akkor is messze 
kiemelkedett volna környezetéből, ha csak 
egyszerűen jelen van, de ő is bevállalta a 
maga 3000 karakterét (ennyit kért a Litera 

főszerkesztője írónként a születésnapra), 
ám előbb előadott két dalt Darvas Ferenc 
zongorakíséretével – némiképp átértel-
mezve a Sag mir wo die Blumen sind-et. 
Az örökifjú Bárdos Deák Ági (de tényleg, 
vannak, akiknek az arcán duplán látszik 
minden egyes, a Kádár-korszakban eltöl-
tött év, másoknak meg mintha valamiféle 
jóvátételképpen, ráncképzési szempontból 
egyszerűen kimaradt volna az az idő, és ő 
ez utóbbiak közé tartozik) ez alkalom-
ra szánt írása, az Utcai harcok nemcsak 
’56-ról, de napjaink eseményeiről is szólt. 
„Boldog születésnapot, Magyarország” 
– fejezte be előadását Ágnes.
 Békés Pál egyből bevallotta, hogy túl-
lépte a keretet: 3006 leütésnyi szöveggel 
érkezett. Láttam már című versében cse-
csemőkori fejre esésének, elnémulásának, 
majd váratlan újra hangra találásának 
történetét mondta el. Őt Saly Noémi kö-
vette, akinek apja „nem lett hős, pedig az 
volt”, és ő sem lett áldozat, „csak árva”. 
 Két szerző kényszerűségből maradt 
távol az A38-tól, Nagy András Romániá-
ból nem tudott eljönni, Sajó László pedig 
kórházban van (és a fotón is: „a képen én 
vagyok, csak nem látszom”), így az ő ver-
seiket mások olvasták fel. 
 Rózsa Melinda

A38 HAJÓ

Festőművésznők kiállítása a Bartók 32 Galériában

Újszerű látásmódok, szokatlan technikák
Csurka Eszter és Szépfalvi Ágnes 
Bifokál című kiállítását október 6-án a 
Bartók 32 Galériában nyitotta meg Bir-
kás Ákos festőművész a Magyar Festé-
szet Napja ünnepségsorozat részeként. 

A Bartók 32 Galéria egyik nagyobbik falát 
Csurka Eszter nyolc darab 50x50-es mun-
kája foglalja el, az egyik kisebbik falat pe-
dig teljes mértékben betölti egy hatalmas 
olajvászon képe. E mű tükrözi mindazt, 
amit a művésznő különböző műfajokban 
– a film, a fotó, a performance, a színház és 
az olajvászon-festés területén – eddig alko-
tott. A látszólag hagyományos festmények 
sajátos technika révén születnek: számí-
tógépen először átalakítja saját fényképeit, 
majd vászonra nyomatja, végül átfesti. 
 Nem minden alap nélküli ez a mű-
vészi látásmód. Csurka Eszter 1997-ben a 
Magyar Iparművészeti Főiskola grafika, 
fotográfia szakán végzett, majd két évet 
járt a Színház- és Filmművészeti Főisko-
la rendező-operatőr osztályába, később 
vizuális kommunikációs tervezőművész-
ként is tevékenykedett. 
 Csurka kisebb képei olyan emberi ala-
kokat sejtetnek, akik a globalizált világban 
kevéssé találják a helyüket, s egyre inkább 
kiszolgáltatottá válnak. Nagy festményén 
a négy markáns férfi fekete portréján is 

érzékelhető, hogy a kép azzal a bizonyos 
többfázisú módszerrel készült: a művész 
egy fényképfelvételt számítógéppel „meg-
dolgozott”, majd az eredményt vászonra 
nyomtatva olajjal átfestette. 
 Szépfalvi Ágnes festőtársától eltérő 
utat járt be. Ő 1988-ban végzett a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán, ahol többek 
között Kokas Ignác és Sváby Lajos voltak a 
mesterei. Színes, figuratív, narratív képeket 
fest. Műveinek forrása a média: reklámok-
ból, filmekből és magazinokból választja 
ki motívumait, amelyek középpontjában 
többnyire egy vagy több nőalak áll. A több-
féle festői felfogást párhuzamosan alkal-
mazó munkái között – Csurka Eszterhez 
hasonlóan – ő is egy hatalmas képen örö-
kített meg tizenkét fantasztikusan érdekes 
karaktert, akik eredetileg szintén fotókon 
szerepeltek, talán egykori harmadik vo-
nalba tartozó, vidéki politikusok lehettek. 
Szépfalvi festészete jól reprezentálja a 90-

es évekre jellemző látásmódot. A művész 
régóta használ különféle fotografikákat 
alkotásai alapanyagául, de ma már több 
képből „montírozza” össze a festményeit.  
 A kiállítást november 4-ig, munka-
napokon 14–18 óráig lehet megtekinteni.   

D. A.

Falcsik Mária
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LAKÁS, INGATLAN

SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellék-
utcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, vi-
lágos lakásokat, házakat. ImmoTéka Ingatlaniroda, 
XII., Csörsz u. 17-21. 
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. 
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu

INGATLANABC Ingatlaniroda keres eladó in-
gatlanokat! 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.ingatlanabc.net

INGATLANÁT 10 nap alatt értesítjük! „Európai-
Ház a Tökéletes Partner”. 
www.gyorsingatlanertekesites.com, 
06/70/207-7272.

BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasz-
talat. www.banalp.hu, 361-4287.

VILLA-LUX Ingatlaniroda 16 éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék 
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. 
466-2482, 06/30/940-8093, 
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.

ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresek, 
215-0311, 06/30/397-6556, 
www.ingatlan.com/beabt

KERESÜNK családi ház, társasház, irodaház 
építésére alkalmas telkeket. 385-4887.

BUDAFOKI úti 113 m2-es, négyszobás lakás  
24 300 000 irányáron eladó. 06/20/364-8676.

GELLÉRTHEGYEN, a Schweidel utcában 824 
m2-es telek felújítandó, bontandó házzal eladó. 
06/20/351-3141.

BUDAI New York Ingatlaniroda keres eladó, 
kiadó öröklakásokat, házakat, üzleti ingatlanokat, 
belföldi és külföldi ügyfeleinek. 
215-7336, 06/30/409-0290.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres, kínál eladó, 
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethe-
lyiségeket (ipari ingatlanokat is). Teljes körű szol-
gáltatás. Iroda címe: Fehérvári út 57. fszt. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu

KARINTHYN 119 m2-es, felújítandó lakás  
22 500 000 irányáron eladó. www.banalp.hu 
06/20/364-8676.

KARINTHYN 74 m2-es, cirkófűtéses, karban-
tartott lakás 19 300 000-ért eladó. www.banalp.hu, 
06/30/922-9053.

KANIZSAI utcában 62 m2-es, felújítandó, ma-
gasföldszinti lakás 18 000 000-ért eladó. 
06/20/351-3141.

VILLÁNYI mellékutcájában 76 m2-es, kétszin-
tes, felújítandó tetőtéri lakás 26 520 000-ért eladó. 
06/20/351-3141.

SOMLÓI úton 82 m2-es, kocsibeállós, örökpa-
norámás lakás 40 900 000 irányáron eladó. 
www.banalp.hu, 06/20/364-8676.

SAJÁT részünkre keresek legalább 2,5 szobás, 
emeleti, csendes, zöldövezeti lakást. 
Tel.: 06/30/440-1452.

VINCELLÉR utcánál emeleti, felújított garzon-
lakás 11 000 000-ért eladó. 06/20/351-3141, 
www.banalp.hu

KELENFÖLDÖN 3130 m2-es intézményi öve-
zeti telek eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

GAZDAGRÉTI úton 848 m2-es építési telek el-
adó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

SOPRONI útnál 44 m2-es, felújított, kocsibeállós 
lakás 14 500 000 irányáron eladó. www.banalp.hu, 
06/20/364-8676.

BEFEKTETÉSNEK kiváló! Pénzét fektesse ol-
csó, fejlesztés alatt álló XI., Madárhegyi telkekbe! 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., MADÁRHEGYEN 688 m2-es féltelek 18 
millióért (idén összközmű), 1150 m2-es 38 milli-
óért eladó. Tel.: 249-3006.

XI., BARTÓK Béla úti 59 m2-es, felújított panel-
lakás eladó, ára 10,99 millió Ft. 
Tel.: 06/20/941-4960.

MÁSFÉL szobás, 39 m2-es, világos, nyugati fek-
vésű, franciaerkélyes, részben felújított, 5. emeleti, 
gazdagréti lakás eladó. Irányár: 10,99 M Ft. 
06/20/544-9526, 457-6298.

XI. KERÜLET zöldövezeti részén keresek 100-
120 m2-es, lehetőleg 1 szintes, minimum 3 szobás 
lakást. 06/20/486-1222, közvetítők kíméljenek!

LAKÁST keresek a kerület zöldövezeti, csendes 
részén, másfél vagy 2 szobást, lehetőleg emeletit. 
Ingatlanosok ne hívjanak! 06/70/316-0840.

KERESEK a XI. kerületben 2,5–3 szobás, erké-
lyes lakást! Elsősorban Sasadon vagy kertváros-
ban. 06/20/952-1120.

ZÁRT parkolóban helyek kiadók. Badacsonyi út 
26. közel a Bocskai úthoz. Tel.: 06/30/646-3130.

KÖKÖRCSIN utcában 12 m2-es, teraszos, für-
dőszobás helyiség 4 M Ft-ért eladó. 
06/30/567-6106.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó la-

kásokat, házakat, üzlethelyiségeket a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

XI., BELTERÜLETÉN irodaházban légkondici-
onált irodák bérelhetők. 
www.banalp.hu, 385-4887.

LAKÁS és iroda céljára kiadó ingatlanok. 
www.banalp.hu, 361-4287.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és 

gyógypedagógiai asszisztens szakképzés Csepelen. 
Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.

MATEMATIKA, fizika vizsgafelkészítés alapfok-
tól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános 
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.

ANGOLUL, diplomás, tapasztalt, anyanyelvű 
tanártól, XI. kerület. 466-4670.

FELVÉTELI előkészítő művészeti iskolákba. 
Rajz, festészet, anatómia. Gyermekeknek kézmű-
vesség. 
Információ: 06/20/561-1421, 06/20/566-3488, 
www.david-art.hu.

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, középiskolásokat, egyetemistákat. 
365-2969. 06/30/523-8631.

MOLNÁR György Lyra-díjas harmonikaművész 
harmonika-, zongora-, szintetizátor-, zeneelmélet-, 
szolfézsoktatást vállal kezdőtől haladó szintig. 
Tel.: 06/20/583-3765, 06/30/990-0153.

MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál, 
egyénileg, minden szinten. 365-6041. 

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolások-
nak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.

ANGOL, spanyol, olasz, német, francia 
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 
06/20/354-4879.

ANGOLOKTATÁS, hatékony, egyéni nyelvvizs-
ga-felkészítés a Kosztolányi térnél. T.: 466-9494.

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

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 

kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mes-
ter. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által minő-
sített vállalkozás.

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

VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A-Z-ig. 
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések 
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés-
keresés, hétvégén is. 06/30/914-3588.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villany-
bojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, moso-
gatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. 
Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvekto-
rok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás. Kiszállási díj nélkül! 
Tel.: 246-0927, 06/20/926-1533.

GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, 
kicserélem. Tel.: reggel és este 7-9 között 
466-6113 vagy 06/30/212-4693.

LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázké-
szülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villany-
szerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén 
is. 321-8082, 06/20/334-3437.

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

BUDAI Gyorsszerviz. FÉG gázkészülékek (csere 
akció), vízvezeték-szerelés, duguláselhárítás, für-
dőszoba-felújítás. Díjtalan kiszállás. 
Tel.: 420-4484, 06/20/321-8707.

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

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-

lást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatás-
sal, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól 
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozga-
tással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. 
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855, 
www.mesterfesto.hu

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

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

TELJES körű lakásfelújítás festéssel, villanysze-
reléssel, műanyagablak-beépítéssel, korrekt áron, 
garanciával. 06/70/522-3957.

PARKETTALERAKÁS, -csiszolás, -lakkozás,  
-pácolás, laminált lerakást vállalunk. 
06/30/973-6459.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos 
szigetelése szilikongumival, garanciával. 
06/20/494-3657.

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, 
lakástakarítást azonnalra is vállalunk. 
226-2527, 06/30/975-0053.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, refe-
renciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495. 

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

ÁCS-, bádogos-, tetőfedőmunkák kivitelezése 
garanciával, lapostető-szigetelés. 06/30/986-5888.

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

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseré-
jét vállalom garanciával. Horváth Ákos, 
06/30/962-8704.

TELJES lakásfelújítás azonnal, garanciával, 
nyugdíjasoknak, panellakásra kedvezmény. 
06/20/430-1461, 06/30/579-3303.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-

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

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-
val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

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

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

SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20 
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.

TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak 
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás. 
06/20/414-6003, 309-0418.

COMPUTERSEGÉLY! Életre keltjük beteg szá-
mítógépét. Helyszíni telepítés, javítás, karbantar-
tás, vírusirtás, internet-beállítás. Ingyenes kiszál-
lással. Garanciával. 06/30/850-8414.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-

ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 

Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp., 
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 
06/20/972-0347, 403-9357.

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

RUHASZERVIZ! Ruhajavítás, átalakítás. XI., 
Budafoki út 16-18. 361-3776.

KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos, 
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vi-
dékre is. Hétvégén is. Papírdobozokat biztosítunk. 
Tel.: 06/20/923-9188.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, murva. 06/20/464-6233.

VÁLLALJUK társasházak közös képviseletét, 
leinformálható referenciákkal. Gyorsszolgálati hi-
baelhárítással. Tel.: 06/20/946-8461, 
e-mail: info@tarsashazkezelesek.hu, Fax: 212-9367.

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

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

KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás, 
fűnyírás, sövényvágás, szakértelemmel, lélekkel. 
06/30/418-6663.

BÚTOR- és zongoraszállítás, költöztetés, fuvar-
vállalás. Gyors, korrekt, olcsó. 
Tel.: 06/20/350-9454, 06/26/346-007.

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

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

TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti 
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.

BÚTORKÁRPIT-, szőnyegtisztítás, atkátlanítás, 
szőnyegtisztítógép-kölcsönzés házhozszállítással, 
ablaktisztítás, mindenféle takarítás. 
06/20/981-5412.

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, 
nagytakarítását vállaljuk. 
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.

GYÓGYÁSZAT
KORREKT fogszakorvosi ellátás, mérsékelt 

árak. XI., Dajka G. 4. 06/30/241-0366.
RENDELÉSI idő kiadó új orvosi rendelőben 

(XI., Bartók B. út): gyermekgyógyász, belgyógyász, 
nőgyógyász, pszichiáter, természetgyógyász jelent-
kezését várjuk. 06/30/950-3390.

ÉTVÁGYCSÖKKENTÉS fülakupunktúrával és 
személyre szóló diétával. Alakformálás masszázs-
zsal, testtekercseléssel. Bejelentkezés: 
06/70/245-6210.

GYÓGYMASSZŐR kezel hatékonyan hát-, 
nyaktáji fájdalmakat. Stresszoldás. 
06/30/981-4944.

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritku-
lás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájás ellátása, 
lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. 
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

RÉGISÉG, KÖNYV
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műsza-

ki könyveket is magas áron vásárolunk. 
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapo-
kat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. 
V., Bécsi u. 5. 317-4757.

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

RESTAURÁTOR régi bútorok javítását, fara-
gások, intarziák pótlását, képkeretek aranyozását 
vállalja. Pálos, 06/20/357-7397.

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

ÁLLÁS
PÓTMAMÁNAK, bébiszitternek, idősgondozó-

nak keresünk hölgyeket Budapest és környékéről. 
Kereset: részmunkaidőben 30 000–80 000 Ft, 8 
órában 80 000–150 000 Ft. 
Tel.: 205-8700, 243-8280 (8h–16h).

GONDOZÁS
NYUGDÍJAS óvónő gyermek vagy felnőtt fel-

ügyeletét vállalja. 
T.: 213-8572 (elérhető reggel, este).

VEGYES, 
KANÁRI-SZIGETEKEN vállalkozásindítás, 

bérleti jogok ügyintézése. 00/34/6634-23799.
KUNG-FU, csikung magánoktatás: önvédelem, 

harcművészet, energetika, minden korosztálynak. 
06/20/920-3624.

PIANÍNÓK adásvétele, hangolás, javítás. 
Telefonok: 209-3247, 06/20/912-4845.

SZEMÉLYI edzést vállalok: állapotfelmérés, pre-
ventív, egyénre szabott edzésterv alapján életmód-
tanácsadás, akár otthonában is. 06/70/220-4400.

Ajtó? Ablak? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, MÁRKÁS NYÍLÁSZÁRÓ!
DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,

SIEGENIA német biztonsági vasalattal,
HŐVISSZAVERŐ üvegezéssel – alapáron!

GARANTÁLT minőség közvetlen a gyárból:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből
208-5555, 208-4444 fax: 481-1095

AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 401 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 196 000

1/4 álló 140 x 209 - 126 000

1/8 fekvő 140 x 103 68 000 75 000

1/16 álló   68 x 103 42 000 47 000

1/32 fekvő 68 x 50 24 000 29 000

2/103 álló 110 x 103   83 000 104 000

3/74 fekvő        168 x 74   63 000 73 000

2/74 fekvő        110 x 74   44 000 52 000

1/74 álló 53 x 74   23 000 28 000
Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

Az Újbuda hirdetési ajánlata

 8–20 szóig: 108 Ft/szó + áfa,  20–40 szóig: 163 Ft/szó + áfa. 
Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa,  
és 40 szó a maximális terjedelem. 
Apróhirdetés-felvétel: hétfő 9-18, kedd-csütörtök  9-15.30-ig.
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3., Telefon: 372-0960

Apróhirdetések:

FESTMÉNYVÁSÁR
Fővárosi Művelődési Ház

Budapest, XI., Fehérvári út 47.

2006. okt. 21. (szombat) 11-18 óra;  
2006. okt. 22. (vasárnap) 10-17 óra

ORSZÁGOS OLAJFESTMÉNY VÁSÁRT 
rendez a 

SZEGEDI ART(É)R GALÉRIA,

ahol több mint negyven művész kb. 150 alkotásá-
ból választhat: Fassel F., Csikós A., Szanthoffer I., 
Novák A., Bubelényi L., Losonci L., Hornyik Z., 
Bóna J., Várkonyi J., Rajczi Z., Rengei L. stb.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!  
Készpénz esetén kedvezmény!

ART(É)R GALÉRIA – SZEGED 
Tel.: 06-30-9533-486; 06-30-3850-723
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... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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Prouza Ottó édesanyjának köszönheti, hogy röplabdázó lett

A százötvenkétszeres válogatott

Prouza Ottó emberemlékezet óta a Baráz-
da utcában lakik, két évtizeden keresztül 
magas szinten röplabdázott, majd továb-
bi tizenöt esztendőn keresztül edzőként 
is az élvonalban szerepelt. Hetvenhárom 
éves kora ellenére mind a mai napig sport-
munkatársként dolgozik. Amikor lakásá-
ra érkeztem, a tévében éppen a röplabda 
Grand Prix Szerbia–Törökország női mér-
kőzése ment.

 Hogyan került kapcsolatba a sporttal?

A legtöbb fiúgyerekhez hasonlóan először 
én is a labdarúgásba voltam szerelmes; az 
első időkben kizárólag a kapusposzt érde-
kelt. Salgótarjánban nőttem fel, s ott is ját-
szottam a Tűzhelygyár csapatában. Egyik 
alkalommal az Öblösüveggyárral játszot-
tunk, amikor egy védésnél egy jókora rú-
gás következtében a mai napig is jól látha-
tó sebet szereztem homlokomra. Amikor 
édesanyám meglátta, eltiltott a focizástól. 
Ezt követően hívtak a Tűzhelygyár röp-
labdázói közé, s ott is ragadtam. 

 Ahol azután elég gyors karriert futott be...

Ez 1949-ben, tizenhat éves koromban 
történt, s két évvel később már egy buda-
pesti ifjúsági tornán felfigyeltek rám. Meg 
is hívtak a válogatott keretbe, de én csak 
1952. június 30-án keltem útra, miután  
előző nap sikerrel leérettségiztem. 

 A Vasas igazolta le, s végig ott játszott.

Salgótarjánban még ütőt játszottam, a 
Vasasban viszont már elsősorban feladót. 
Hamar bekerültem a válogatottba is, az 
első fellépésemre máig is nagyon jól em-
lékszem. 1954-ben a Margitszigeten, az 
újpesti teniszstadion salakján játszottunk 
a románokkal, és 3-2-es győztes meccsen 
debütálhattam. 

 1963-ig szerepelt a nemzeti együttesben. 
Mire emlékszik vissza ebből az időszakból?  

Százötvenkétszer léphettem pályára ma-
gyar válogatottként. Nagy élményt jelen-
tett az 1960-as, Rio de Janeiróban meg-
rendezett világbajnokság, szakmailag vi-
szont az 1958-as prágai Európa-bajnokság 
kívánkozik az élre. Ott előzőleg a cseh-
szlovák és az orosz válogatott volt a to-
ronymagas esélyes, ám mi nagy meglepe-
tésre négy győzelemmel (Csehszlovákia, 
Lengyelország, Bulgária, Franciaország) 

kezdtünk. Aztán a szovjetek ellen jókora 
bírói nyomás eredményeként vesztettünk, 
s ezzel össze is rogyott a csapat. Ha győ-
zünk, az utolsó meccstől függetlenül már 
Európa-bajnokok vagyunk. Így viszont a 
jugoszlávoktól is kikaptunk, s maradt az 
ötödik hely…

 A  Vasassal további tíz éven keresztül, negy-
ven éves koráig az élvonalban szerepelt. 

Szerencsésnek mondhatom magamat, hi-
szen három generáció legjobbjaival játsz-
hattam egy-egy időszakban. Előbb voltak 
az Antalpéter Tibor és a többiek, majd 
a Tatár Mihály nevével fémjelzett évek, 
végül pedig következtek Buzek László 
és társai. Bizony, ha belegondolok, óriá-
si tempóban fejlődött a röplabdázás. Az 
1953/54-es kezdeti játék még csak nem is 
hasonlított a tíz-tizenöt évvel későbbihez. 
A súlypont teljesen a támadás oldalára 
került. Ha valaki nem tudott kellően sán-
colni, a mezőnybeli védekezés esélye a mi-
nimálisra csökkent. 

 A sportággal később sem szakított, hiszen 
azonnal vezetőedző lett Csepelen.

A vasgyári együttes már érkezésemkor ko-
moly játékerőt képviselt, s a későbbi évek-

ben csak egyre jobb lett. Ez 
elsősorban a világklasszissá 
erősödött Buzek Lászlónak 
volt köszönhető, és termé-
szetesen az őt nagyon jól ki-
szolgáló, vele egységet alko-
tó csapattársaknak. Buzek 
sok éven át minden nyáron 
hatalmas ajánlatokat kapott 
Olaszországból, de a pártbi-
zottság soha nem engedte 
el. A válasz mindig ugyanaz 
volt: „Buzek elvtárs, magára 
itt szükség van!” 

  Végül 1982-ben, 37 éve-
sen Buzek csak kikerült 
Németországba, Ön pedig 
egy évvel később elköszönt a 
Csepeltől. 

Meghívást kaptam Kuvait-
ba. Egy év múltán hazajöt-
tünk. Azóta állok a MA-

LÉV alkalmazásában. 1993-ig a férfi NB 
I-es csapatot edzettem, majd nyugdíjba 
mentem, ám azóta is a MALÉV SC sport-
szervezőinek egyike vagyok, nyolc órás 
munkaidőben.

 Ez szép teljesítmény: a város másik végére 
ingázni, dolgozni – mire marad ideje? 

A soroksári Duna-ágban, a Paradicsom-
szigeten van egy kis faházunk. A legtöbb 
időt ott töltöm a feleségemmel, aki élvo-
nalbeli asztaliteniszező, majd röplabdázó 
volt. Ha nincs más dolgom, leginkább hor-
gászom. A lányomék Taksonyban laknak, 
így őket is gyakran útba ejtjük. Egyébként 
már egy dédunokám is van.
 Ha még mindig marad időm, első-
sorban a sportközvetítéseket nézem. A 
mai röplabda egyáltalán nem tetszik, túl 
sokat változtattak a szabályokon a tévé-
közvetítések érdekében. Ha még egyszer 
kezdhetném, bár változatlanul szívesen 
röplabdáznék, de legjobban a tenisz ér-
dekelne. Itthon nem játszom, de amikor 
a sógoromnál vagyunk Ausztráliában, 
ott gyakran veszek ütőt a kezembe. Nagy 
örömömre október 22-én ismét útra kel-
hetünk, és csak december 28-án térünk 
vissza. 

Kép és szöveg: Jocha Károly

Kosárkörkép

A lányok folytatják 
a fiúk rápihennek
Folytatás az 1. oldalról
Zsedényi Judit visszavonult és a jövőben 
már csak amatőr szinten fog kosárlabdáz-
ni. A válogatott kerettag Kovács Kriszti-
na lediplomázott, és Miskolcra igazolt. 
Szerencsére több fiatal és tehetséges játé-
kost is sikerült leigazolni. Karlik Tímea 
és Széplaki Márta egyaránt a Kiss Lenke 
Kosársuliból érkezett. 
 A csapat fő célja természetesen az első 
osztályú tagság megtartása, és minél jobb 
eredmények elérése. Az NB I ebben az év-
ben 14 csapatos lesz, és várhatóan a szezon 
végén egy csapat fog kiesni. Újbuda ön-
kormányzata továbbra is névadó szpon-
zorként segíti az egyesületet. Ezenkívül 
az ELTE, valamint a Muszbek Mihály ne-
vével fémjelzett támogatói kör biztosítja a 
megfelelő anyagi hátteret.
 Közel sem ilyen rózsás a MAFC-
Újbuda helyzete. Az előző bajnokság 
végén a fiúk kiestek az élvonalból, és a 
vezetőség úgy döntött, hogy nem nevez-
nek a másodosztályba. A NB II-ben tehát 
továbbra is a MAFC Kosársuli képviseli a 
XI. kerületet. Wenczel Kristóf, a MAFC-
Újbuda korábbi szakvezetője elmondta, 
hogy a tavalyi évben megkezdték a pénz-
ügyi helyzet rendezését. 
 Mára sikerült az adósságállomány 95 
százalékát felszámolni. Egy év kihagyással 
a nulláról szeretnének felépíteni egy telje-
sen új csapatot. A magyar játékosok zöme 
a MAFC Kosársuliban folytatja, a kül-
földiek viszont kivétel nélkül eligazoltak. 
Az elkövetkező hónapokban a vezetőség 
folytatni kívánja az adósságállomány fel-
számolását. Az újbudai önkormányzattal 
kötött névadó szponzori megállapodás 
teljesült, de érthető okokból nem hosszab-
bították meg. 
 – Folynak az egyeztetések az önkor-
mányzattal a jövőt illetően. Sok sikert kí-
vánok a kerület még működő csapainak: 
a BEAC-nak és a MAFC Kosársulinak 
– mondta búcsúzóul és roppant sportsze-
rűen Wenczel Kristóf. Mi pedig remény-
kedjünk benne, hogy egy év múlva ismét 
drukkolhatunk a MAFC-Újbudának az 
első osztályban.

Dergán ÁdámAz alsó sorban balról az első a még ifjú Prouza Ottó

Prouza Ottó

Érdekes sport a röplabda, amely 
alapvetően elkülöníti egymástól 
a küzdő feleket. Alapszinten nem 
olyan látványos, mint a kézi- vagy a 
kosárlabda, ám egy bizonyos szín-
vonalat elérve rendkívül élvezetes 
látványt nyújt a kívülállók számára.

RÖPLABDA




