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A pingpongozóHajléktalanok

cikkünk a 3. oldalon

A tél, a hideg idő beállta a 
fedél nélkül élőknek a megszo-
kottnál is komolyabb, olykor 
leküzdhetetlen kihívást jelent.

interjúnk a 12. oldalon

Zwickl Dániel 22 éves sportoló 
a korábbi nagy bajnokok Sidó, 
Berczik, Klampár, Jónyer öröké-
be szeretne lépni.

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 42. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Október végén dupla előadást 
tartott a táncos-koreográfus 
művésznő nevével fémjelzett 
társulat a MU Színházban.

írásunk a 9. oldalon

Ladányi Andrea

Az Ecostat közzétette harmadik 
negyedévi ingatlanbarométer felmé-
réseit, mely szerint az ingatlanpiac 
további lanyhulásával kell számol-
nunk. A mérséklődés okai között 
szerepel a konvergencia-program 
keresetcsökkentő hatása, a kamattá-
mogatások változásai, a középső áfa-
kulcs növekedése, és továbbra is befo-
lyásoló tényező maradt a túlkínálat. 

Újbudára vonatkozóan a jelentés megál-
lapította, hogy a felújítás-korszerűsítés, a 
szállodaépítés és az üzlethálózat-bővítés 
területén várható némi élénkülés. 
 Az új építésű ingatlanokkal kapcsolat-
ban az olvasható, hogy míg 2005-ben 41 
ezer új lakást vettek a tulajdonosok hasz-
nálatba, idén ez a szám kb. 35–36 ezer lesz. 
A kerületben az új lakások terén továbbra 
is bővül a kínálat, emiatt várhatóan növe-
kedni fog az értékesítési idejük, és sok eset-
ben az ár is alku tárgyát képezheti. Több 
korábban indult komplex lakópark-beru-
házás fejlesztési üteme lassulni fog, esetleg 
meg is akadhat. Várhatóan csak az egyedi, 
igényes, magas komfortfokozatú, új építésű 
lakóingatlanok iránti kereslet fog nőni.
 A használt lakásoknál sem jobb a 
helyzet: míg a jó beosztású, kellően frek-
ventált helyen (Bel-Buda) lévő lakások 
eladása kapcsán is legfeljebb stagnálásról 
beszélhetünk. A garzonlakások irán-

ti igényt a 1,5 szobás lakások váltják fel. 
Egyre inkább megnő a magas költségű 
lakótelepi lakások értékesítésének ideje, a 
panelprogram felújításainak ellenére érté-
kük nem, vagy csak kis mértékben növek-
szik.
 Telkeknél és irodáknál is hasonló a 
tendencia, a központi helyen lévők érté-
ke növekedik, míg a külső területeken az 
árak változatlanok.  
 A statisztikákból az is kiderült, hogy 
az újbudai ingatlanárak növekedési üte-
me mérséklődik. Míg 2002-ben 277 ezer 
forint volt a kerületben az átlagos kíná-
lati négyzetméterár, addig 2004-ben 323, 
2006-ban pedig 333. Ez a budapesti kerü-
letekre lebontva az 5. legmagasabb négy-
zetméterár. Fontos tendencia, hogy az 
ingatlanpiaci árolló egyre jobban szétnyí-
lik, azaz a lakótelepi lakások, valamint az 
elavult, kevésbé központi helyen található 
otthonok árai nem, vagy alig-alig növe-
kednek, míg a jó helyen fekvő, minőségi, 
magas komfortfokozatú lakások, házak 
ára gyors ütemben fog nőni. Ez a kerü-
letünk szempontjából azért is érdekes, 
mert a fővárosban talán Újbuda a leghe-
terogénebb a lakástípusok szempontból: a 
gellérthegyi, sasadi luxusingatlanoktól, a 
lakótelepi vagy a klasszikus nagypolgári 
lakásokig minden típus, és az összes árka-
tegória megtalálható a kerületben.    

 Bán Péter

Ingatlanpiaci körkép
Nő a kereslet az egyedi, igényes lakások iránt

Akár már lapunk megjelenésének 
hetében eldőlhet, hol épül fel az új 
kormányzati negyed. Október végén 
ugyanis lejárt a határideje annak a 
pályázatnak, amelynek keretében 
ajánlani lehetett olyan fővárosi terüle-
teket, amelyek alkalmasak a miniszté-
riumok közös elhelyezésére. 

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) 
pályázatára 27 javaslat érkezett. Ezeket 
egy bizottság bírálja el, amely a kormány, 
a főváros és az Építész Kamara képvise-
lőiből áll. A kiírás értelmében a helyszín 
megfelelő infrastrukturális feltételei mel-
lett fontos szerepe van annak is, hogy a 
pályázatot benyújtók hogyan érvelnek, 
mennyire támogatják az elképzelést.
 Újbuda főépítésze, Schreffel János 
kérdésünkre azt mondta: nem tartaná il-
lendőnek, hogy a bizottság döntése előtt 
bármit is mondjon a beadott pályázatról. 
Azt ígérte, hogy a döntés után bemutatja a 
kerületi javaslatokat. 
 A kormány azzal indokolta a pályázat 
kiírását, hogy a minisztériumok jelenlegi 
épületeit nem irodának tervezték, az in-
gatlanok 40 százaléka kihasználatlan. A 
korszerű és magas színvonalú központ 
felépítésétől évente 10 milliárd forint meg-
takarítást remélnek. A jelenlegi, jelentős 
építészeti értéket képviselő épületeket el-
adná a kabinet, a bevételt pedig az állam-
adósság csökkentésére fordítanák – áll a 
Kormányszóvivői Iroda közleményében. 
A tervek szerint a kabinet az építkezést 
magántőke bevonásával, ppp-konstrukci-
óban akarja lebonyolítani. 
 Az egyik valószínű helyszín Újbudán, 
a Kopaszi-gát környékén lehet, de szintén 
kedvezőek Észak-Csepel és a Millenniumi 
Városközpont kilátásai is. Az elmúlt he-
tekben-hónapokban mindegyik terület-
nek vázolták már az előnyeit és hátrányait 
is. A dél-budai helyszínt az esélyesek kö-
zött tartják számon a médiumok szakírói 
és a megkérdezett szakértők, ugyanak-
kor a tömegközlekedés hiánya, illetve a 
tulajdonos politikai kapcsolatairól szóló 
hírek kedvezőtlenül befolyásolhatják a 
döntést – summázható több, a témában 
íródott cikk.  

(gp)

Hol épülhet fel 
a kormányzati 
negyed?

Az egyik lehetséges 
helyszín a Kopaszi-gát

Traumatológia: 
Budán már csak 
a János Kórházban
November elsejével megszűnt a Szent 
Imre Kórház kis Traumatológiai 
Ellátó Egysége. Dr. Mezőfi Miklós 
orvosigazgató közlése szerint erre az 
intézkedésre a Szakmai Kollégium 
hozzájárulása hiányában és a finan-
szírozás változása miatt volt szükség. 
A hónap első napjától kezdve a budai 
traumatológiai ellátást teljes egészé-
ben a Szent János Kórház (a Budai 
Egészségügyi Regionális Centrum) 
biztosítja.
A Szent Imre Kórház Sürgősségi Be-
tegellátó Egysége továbbra is változat-
lanul üzemel – hívta fel a figyelmet az 
orvosigazgató.

Meteoroszkóp a századfordulóról, 
szög- és távmérési célokra szolgáló 
teodolit-tahiméter, Mercedes írógép 
a harmincas évekből – csak néhány 
tárgy a Kaposvár utcai Műszaki Múze-
um 17 ezer darabos gyűjteményéből. 

Az újonnan nyílt Tanulmánytár nem 
egyszerűen csak egy kiállítás vagy tárgyi 
emlékek gyűjteménye, hanem ahhoz kap-
csolódóan interaktív oktatást, az egyes 
műszerek kipróbálásán, működésük meg-
értetésén keresztül mélyebb szakismere-
tek átadását is lehetővé teszi. 

 Az Országos Műszaki Múzeum tanul-
mánytárát Schneider Márta, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium szakállamtitkára 
nyitotta meg múlt hét pénteken. A szak-
tárca jelentős támogatást adott az összesen 
százmilliós költségvetéssel megvalósított 
és pályázati pénzekből akadálymentesített 
Tanulmánytár létrehozásához. 
 Már a hetvenes évek óta múzeumi 
rangban működik az intézmény, de vala-
hogy kevésbé ismert, mint más közgyűj-
temények. Az átalakításoknak köszön-
hetően a jövőben mind több érdeklődő 
ismerheti meg a technikai, fizikai, kémai 

eszközök gyűjteményét. Ami eddig hát-
rány volt, a zsúfoltság, az az új térkihasz-
nálásnak köszönhetően előnnyé vált, 
hiszen a tárgyak együttes látványa csak 
felerősíti a hatást. Az államtitkár asszony 
külön kiemelte Jedlik Ányos villanydele-
jes forgonyát, aminek már a neve is érde-
kes, a nyelvújítás korából származik.
 Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, az 
Országos Műszaki Múzeum főigazgatója 
a megnyitón kiemelte: a Tanulmánytár-
ba leginkább a fiatalokat várják, akiknek 
technikai ismeretszerzését kívánják szol-
gálni.  A Tanulmánytár anyaga a tanárok 

kincsestára is lehet, hiszen a diákok itt 
„élőben” is megismerkedhet azokkal az 
eszközökkel, amelyek napjaink alaptu-
dományának hőskorából származnak, és 
amelyekkel eddig talán csak a tankönyvek 
ábráin találkoztak. 
 A múzeum ezidáig csak időszakos ki-
állításokon, más intézmények vendégeként 
kapott lehetőséget a nagyközönség előtti 
bemutatkozásra. A korábbi raktárépület 
átalakításával mostantól már két nagyte-
remben tekinthető és tapasztalható meg a 
teljes gyűjtemény mintegy egyharmada. 

(rózsa)

Megnyílt a Műszaki Múzeum Tudománytára a Kaposvár utcában

Halottak Napján a budapesti temetőket több mint egymillió ember kereste fel. Imponáló, meg-
nyugtató szám. Persze ott, annál a tenyérnyi helynél eloszlik a tömeg, marad az eltávozott és 
mi, néhány szál virág, egy-két mécses és nagyon sok feltoluló emlék. Talán magunkat is siratjuk, 
aztán felvidít akaratlanul egy emlék. Megtöröljük titkon a szemünket és elindulhatunk haza.

1956-OS ÚJBUDAI EMLÉKEK
A PÁLYÁZAT NYERTESEI, ÉS A POLGÁRMESTER BESZÉDE A 4–5. OLDALON
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A Kerület Napja 2006

2. oldal
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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).

JOGSEGÉLY
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi tanácsadással áll az érdek-
lődők és rászorulók rendelkezésére 
november 8-án, szerdán 17 órától a 
Bikszádi út 43. sz. alatti székházában.

ADÓTANÁCSADÁS
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes adó-, könyvvezetési- és vállal-
kozási tanácsadást tart november 8-án, 
szerdán 17 órától a Bikszádi utca 43. sz. 
alatti székházában.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: November 27-
ig dr. Oláh András Sándor ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadása szünetel; 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. 
Budai Klub-Galéria: November 14-én 
18 órakor Madarassy István ötvös-
szobrászművész kiállításának meg-
nyitója. Megnyitja: Dvorszky Hedvig 
művészettörténész, közreműködik: 
Szikora Borbála fuvolán. A kiállítás 
megtekinthető naponta 10-től 18-ig.
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.

FIDESZ GYERMEKRAJZ VERSENY
A Fidesz XI. kerületi szervezete idén 
is meghirdeti a Karácsony a család-
ban című gyermekrajz versenyt, me-
lyen 6-14 éves korig minden rajzolni, 
festeni szerető iskolás indulhat. A 
rajzbeadás határideje: december 11. 
Eredményhirdetést és a díjazottak ju-
talmazását december 15-én, pénteken, 
egy adventi zenés műsor keretében 
tartják meg. A rajzokból kiállítást is 
rendeznek.

MDF–IDF HÍREK
Az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi 
szervezete minden héten kedden 18 és 
20 óra között fogadóórát tart, az MDF 
kerületi székházában (XI. Bartók Béla 
út 61.).
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában 
(Bartók B. út 96.) minden szerdán dél-
előtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes 
Péter metafizikai pszichoterapeuta 
ingyenes lelki segély tanácsokat ad, és 
szintén ingyenes önvédelmi oktatást 
tart minden korosztálynak. Jelentkezés 
a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon. A 
Magyar Fórum régebbi számai ingyen 
elvihetők.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyar Mérce újság és egyéb in-
gyenes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488) A párt elektronikus hírlevelére a 
http://ujbuda.jobbik.hu kerületi honla-
pon lehet feliratkozni.   

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
A Közös Képviselők Klubja következő 
összejövetelét november 13-án, hét-
főn 16 órakor tartja Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának 
(Zsombolyai utca 5.) földszinti nagy-
termében. Napirenden: A lakóépületek 
műszaki állapotának megállapítása és 
az elvégzendő munkák ütemezésének 
meghatározása. Vendégek: Kocsis At-
tila, a Fővárosi Kéméményseprőipari 
Kft. műszaki igazgatója és Eperjesi 
László, a Fővárosi Gázművek Zrt. 
osztályvezetője. Kérdéseket előze-
tesen írásban is el lehet juttatni Fő-
város XI. Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal lakásgazdál-
kodási osztályára (1113 Budapest, 
Bocskai út 39-41.), Győrffy József  
tanácsadó részére.

  

Hírek
FOGADÓÓRA
DEÁK ANDRÁS (KDNP), Szentimreváros 
képviselője minden hónap első kedd-
jén 15-17 óráig tartja fogadóórá-
ját az Éghajlat Könyves Kávézóban 
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali aka-
dályoztatása esetén közvetlen mun-
katársa, Téglásy Kristóf (06/20/261-
8836) helyettesíti.
DR. JÓZSA ISTVÁN (17. választókerület) 
országgyűlési képviselő november 
9-én, csütörtökön 17 órakor tartja 
fogadóóráját az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi Szervezete in-
gyenes angol nyelvi klubjának követ-
kező foglalkozását november 7-én, 
kedden 17 órakor tartja a Bikszádi ut-
ca 43-ban. Ennek keretében a résztve-
vők felmérhetik nyelvtudásuk szintjét, 
kommunikációs helyzeteket gyako-
rolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani 
ismereteiket.

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. 

Közmeghallgatás a Dél-budai regionális  
szennyvíztisztító telep ügyében
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségen 2006. augusztus 9-én benyújtott kérelem alapján a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálati eljárás 
indult a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep környezeti hatásainak megis-
merése céljából.
A közmeghallgatás helye és időpontja: Szelmann ház, XXII., Nagytétényi út 306., 
november 9. (csütörtök) 18 óra.

Új helyen a német  
kisebbségi  
önkormányzat
Az Újbuda Német Kisebbségi 
Önkormányzat tájékoztatja az ér-
deklődőket, hogy elköltözött az 
Ezüstfenyő tér 1. szám alatti székhe-
lyéről. Új címe: XI., Kisköre u. 3-5. 
Kérjük megértésüket és türelmüket, 
amíg az új helyen berendezkedünk, 
egyben köszönetet mondunk minden 
kedves választónknak!

Bajtai Lászlóné, elnök

06-80-852-832. Olvasóink közül már 
bizonyára sokan tudják, hogy ez 
Újbuda zöld száma. Az ingyenesen 
hívható telefonszám révén 2005 már-
ciusa óta közvetlen kapcsolat van a XI. 
kerületi lakosok és az önkormányzat 
között. 

Az általános információkon, okmány-
irodai ügyintézéssel kapcsolatos tudni-
valókon kívül a polgárok bejelentéseket 
tehetnek a közterületeken található prob-
lémákról, mint például a kátyúk, roncsau-
tók, illegális szemétlerakatok, illetve ezen 
a számon lehet bejelentést tenni a par-
lagfűvel benőtt területekről is. Az elmúlt 
hónapokban átlagosan 200-300 hívás 
érkezett a zöld számra, a konkrét bejelen-
tések száma pedig minden hónapban száz 
körül mozog. Vannak, akik csak informá-
ciókat kérnek, de a legtöbben valamit be 
kívánnak jelenteni. A legtöbb észrevétel 
a kátyúkkal kapcsolatban érkezik: a vo-
nal indulása, 2005 márciusa óta összesen 
1593 kátyúra hívták fel a figyelmet a pol-
gárok. Emellett bejelentettek közel hétszáz 
roncsautót és több mint félezer parlagfü-
ves területet is. A roncsautó bejelentések 
száma akkor volt a legmagasabb, amikor 
folyt az ezzel kapcsolatos kampány. A par-
lagfűnek nyáron van szezonja, a kátyúnak 
pedig inkább télen. 
 Összességében megállapítható, hogy 
az Újbuda zöld szám beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. A vonal fontos kapcso-
lat a lakossággal. A szolgáltatások az indu-
lás óta folyamatosan bővülnek, fejlődnek. 
Most már a 4-es metró kapcsán is telefo-
nálhatnak a polgárok. Az önkormányzat 
lényegében minden témában várja a la-
kosság észrevételeit.

Dergán Ádám

Népszerű a 
zöld szám

A legtöbben a kátyúkról 
tesznek bejelentést

A Fővárosi Közterület-fenntartó Részvénytársaság a XI. kerületben november 18-22. között 
tartja meg ez évi lakossági lomtalanítási akcióját. A közterület rendje és tisztasága érdekében 
kérik, hogy csak a jelzett időpontokban készítsék ki a lomokat, és olyan helyre, amelyet a 
lomtalanítást végző célgépek jól meg tudnak közelíteni! Ipari, mezőgazdasági tevékenység 
következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket, autóroncsot és 
a naponta képződő háztartási hulladékot az akció során nem szállítanak el.

Lomtalanítás Újbudán

1. KÖRZET: NOVEMBER 17., PÉNTEK  Hegyalja út – Budaörsi út – Hamzsabégi út 
– Bogdánfy u. – Irinyi J. u. – Duna által határolt terület.
2. KÖRZET: NOVEMBER 18., SZOMBAT  Kakukkhegyi út – Irhás árok – Törökbálinti út – 
Érdi út – Németvölgyi út – Hegyalja út – Budaörsi út – városhatár által határolt terület.
3. KÖRZET: NOVEMBER 19., VASÁRNAP  Budaörsi út (Hamzsabégi úttól kifelé) – Kelen-
földi pályaudvar – Péterhegyi út – Csákvár u. – Gépész u. – Kővirág sor – Méhész u. – 
Ringló út – Horogszegi határsor – Vöröskúti határsor – városhatár által határolt terület.
4. KÖRZET: NOVEMBER 20., HÉTFŐ  Dombovári út – Sárborgárdi út – Tétényi út 
– Kondorosi út – Duna által határolt terület. 
5. KÖRZET: NOVEMBER 21., KEDD  Kondorosi út – Petényi út – Hamzsabégi út – Kelen-
földi pályaudvar – Péterhegyi út – Csákvár u. – Gépész u. – Kővirág sor – Kitérő út 
– Duna által határolt terület. 

A lomok kikészítésének időpontjai:

2
1

4

5
3

de a többségük meghitt, kisebb közössé-
gekben zajlik majd.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47.
NOVEMBER 8. 10.00 11 Ft-os Bolt. Ajándékok, 
adományok, játékok, zsákbamacska vásár. 
A Családok a Családokért Polgári Egyesü-
lettel közös program.
NOVEMBER 11. 11.00 Városrészek közötti futás, 
Albertfalva – Kelenvölgy. Indulás a közös-
ségi háztól. (részletek alább)
15.00 Bohóctáncház, arcfestés, kellékkészí-
tés, kézműves foglalkozások. 
20.00 Szombat esti össztánc.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI. Törökugrató u. 9.
NOVEMBER 11. 11.00 Veretes magyar nyelv. 
Szépolvasási verseny. Köszöntőt mond 
dr. Galla János, a Magyar-osztrák-bajor 
Társaság elnöke, közreműködik Csörsz 

Rumen István, a Musica Historica együt-
tes vezetője.
NOVEMBER 11. 18.00 a Rét Galéria Kárpáti Ist-
ván fotókiállításának megnyitója. Köszön-
tőt mond: Gáspár Sári, a Magyar Rádió 
munkatársa. Közreműködik Auth Magda.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
XI., Fehérvári út 47.
NOVEMBER 10. 18.00 Újbudai Musicalgála a Pe-
tőfi Musical Stúdióval.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
XI. Cirmos u. 8.
NOVEMBER 11. 11.00 Városrészek közötti futás. 
Őrmező – Kelenvölgy, indulás a közösségi 
háztól. (részletek alább)

KELEN SC PÁLYA
XI., Hunyadi Mátyás út 56.
NOVEMBER 11. A városrészek közötti, őrme-
zei, albertfalvai futóversenyek befutója.

Ebben az évben is megrendezi az 
újbudai önkormányzat, több kulturális 
intézmény és civil szervezet november 
11-én a Kerület Napját.

Több mint fél évtizedes az ötlet, hogy az 
év 11. hónapjának 11. napján a főváros 11. 
kerületében, Újbudán meg kellene ren-
dezni a Kerület Napját. Eleinte még arra is 
ügyeltek a rendezők, hogy a fő program is 
11 órakor kezdődjön. 
 Az ötlet megvalósult, tetszik mindenki-
nek, noha a zord időjárás inkább valószínű-
síthető ekkortájt, mint a jó. De ne panasz-
kodjunk, mert mit szóljon az I. kerület, vagy 
a 12-nél magasabb számot viselő többi?
 Szó, mi szó, a zord időjárással most 
sem lesz baj, de ez aligha rettenti vissza a 
futókat például a városrészek közötti ver-
senytől. A programok között lesznek pro-
tokollárisak is – ilyenkor adják át például 
a legmagasabb kerületi kitüntetéseket –, 

A Kerület Napja, november 11.

Városrészek közötti futás a Kerület Napján
November 11-én idén is megrendezik 
a hagyományos Városrészek közötti 
futást, ezúttal Őrmező – Kelenvölgy, 
illetve Albertfalva – Kelenvölgy 
között. Indulás az Őrmezei Közös-
ségi Ház (Cirmos u. 8.), illetve az 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes 
u. 45-47.) elől. Nevezni – mindenki 
számára díjtalanul – a fenti helyszí-
neken lehet 9.30–10.45 óráig, a rajtok 
egy időben, 11 órakor lesznek. Mind-
két helyszínről a Kelen SC Hunyadi 
úti pályájára érkeznek a résztvevők.

KORCSOPORTOK: 
I. 10 év alatti (táv: 2,5 km); II. 14 év alat-
ti; III. 18 év alatti; IV. 40 év alatti; V. 40 
év felett.
DÍJAZÁS: 
mindkét távon az első 100 befutó pó-
lót, valamint nemenként és korcsopor-
tonként az I–III. helyezett érmet kap. 
A kerületi iskolák közötti verseny két 
első helyezettje sporteszközöket nyer  
25 000 Ft értékben. A versenyzők között 
a tombolán távonként 1-1 db kerékpárt és 
10-10 db futball-labdát is kisorsolnak. 

RENDEZŐK: 
XI. ker. Önkormányzat sport és üdü-
lési osztálya, Őrmezei Közösségi Ház, 
Albertfalvi Közösségi Ház, Kelenvölgyi 
Közösségi Ház, Budai XI. Sportegyesü-
let, Kelen SC.
A RENDEZVÉNY FŐ TÁMOGATÓJA: Újbuda 
önkormányzata sport és üdülési osztálya
A VERSENY FŐVÉDNÖKEI: 
Molnár Gyula polgármester, Józsa Ist-
ván országgyűlési képviselő, védnökei: 
Lakos Imre, Jellinek János, Simon Kár-
oly önkormányzati képviselők.

Értesítés kerületi szabályozási terv közzétételéről
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megbízásából elkészült a 
Gazdagréti út – Rétköz utca – Nagyszeben út – Szurdok utca – Rétköz utca által 
határolt terület kerületi szabályozási terve, melyet az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése értelmében 2006. 
november 6.–december 5. közötti időszakban a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján teszünk közzé (Bocskai út 39/41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást a kifüggesztés ideje alatt 
ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 5. II. emelet 209. szoba) 
kérhetnek.
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A kerületi rendőrkapitányság helyi 
szinten a közlekedési balesetek idő-
pontját, helyszínét, és annak kimene-
telét tartja nyilván. Ez utóbbin azt kell 
érteni, hogy saját hatáskörben marad 
(tehát az itt dolgozó rendőrök folytat-
ják le az intézkedést), vagy átadják a 
BRFK Közlekedésrendészeti Főosztá-
lyának. Hatáskör és illetékesség szem-
pontjából fő szabály, hogy ha egy 
közlekedési baleset során személyi 
sérülés is van, akkor az azzal kapcso-
latos eljárást a fővárosi központi szerv 
végzi, a kerületi kapitányságok csak az 
anyagi káros balesetekben illetékesek. 

Nem számít, mit mutat a naptár
Finta István, a kerületi rendőrkapitányság 
sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy eb-
ben az évben az október 1-jéig tartó idő-
szak mérlege szinte megegyezik a tavalyi 
év számadatával, mindössze néggyel több 
közlekedési baleset történt, mint tavaly 
ugyanebben az időszakban.
 2005-ben az októberig regisztrált 761 
balesetből 283 járt személyi sérüléssel, 
2006-ban 313. Ezekben az esetekben a 
budapesti közlekedésrendészet folytatta 
le az eljárásokat. Ebbe kb. háromszáz eset-
be minden jellegű sérülés beletartozik (a 
zúzódások, a horzsolás, a csonttörések és 
a halálozások is), a számadatokon belüli 
megoszlásról a kerületi kapitányságnak 
nincs információja, lévén hogy nem ők az 
ilyen ügyekben illetékes eljáró hatóság. 
 A tavalyi év ugyanezen időszakában, 
tehát január elejétől szeptember végéig „a 
XI. kerület területén 761 darab regiszt-
rált és tudomásunkra jutott közlekedési 
baleset történt. A tudomásunkra jutáson 
azt értem, hogy a balesetben érintett felek 
valamelyike bejelentéssel élt irányunk-
ba” – nyilatkozta Finta István. Több 

olyan baleset történik ugyanis útjainkon, 
amelyben szerencsére nincs személyi sé-
rülés nincs, és ilyenkor nem is kötelező 
értesíteni a rendőrséget. Ha egyértelmű, 
hogy ki felelős a baleset okozásáért, akkor 
a felek a helyszínen megegyeznek. Ebből 
adódik, hogy a rendőrség által nyilvántar-
tott anyagi káros balesetek száma alacso-
nyabb, mint a biztosítók által regisztrált 
események száma. 
 Úgy tűnik, a közlekedési balesetek 
szempontjából nem számít, tél van vagy 
nyár, a statisztikákból hónapok vagy év-

szakok közötti különbségek nem mutat-
hatók ki. A tavalyi évben átlagosan nyolc-
vanöt közlekedési baleset történt havonta, 
az egyes hónapok adatai között nincs nagy 
eltérés (plusz-mínusz tíz eset), tehát nem 
lehet beszélni kiugróan veszélyes vagy ve-
szélytelen időszakokról.  

A legforgalmasabb utak egyben 
a legveszélyesebbek is
Újbudán öt olyan terület található, amely 
baleseti szempontból veszélyeztetettnek 

Kerületi közlekedési körkép őszutó havában 
Nem adják meg az elsőbbséget, figyelmetlenek, agresszívak a balesetek okozói

A tél, a hideg idő beállta nemcsak a 
fedél nélkül élőknek jelent a meg-
szokottnál is komolyabb gondot, de 
új feladatok megoldása elé állítja az 
ellátásukkal foglalkozó szervezeteket, 
intézményeket is.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat buda-
pesti vezetője, Győri-Dani Lajos vélemé-
nye szerint az időjárás a meghatározója 
a téli ellátás jellegének. Kiemelt feladatuk 
ilyenkor az utcai szociális munka megerő-
sítése. Önkénteseik egész éjszaka járják az 
utcákat, és elindul a teajárat is, naponta 
körülbelül 200 hajléktalant hozzájuttatva 
ételhez-italhoz. Autójuk a budai oldalon 
közlekedik, a Kosztolányi Dezső tér kör-
nyékén – ahol lehet – megáll, és szendvi-
cseket, teát oszt a rászorulóknak. Erősítik 
az orvosi ellátást, ha kell, intézkednek a 
betegek kórházba szállításáról is. Vala-
mennyi intézményüket felkészítik arra, 
hogy a tartósan hideg idő beálltával éj-
szakai szállást tudjanak nyújtani a hajlék-
talanoknak. A Rimaszombati úton lévő 
épületben ideiglenes jelleggel 20 embert 
tudnak éjszakánként fogadni. Ahol lehet, 
igyekeznek bővíteni a férőhelyek számát. 
 – Budán, a XI. kerületben 30 ember-
nek tudunk biztosítani ideiglenes szállást, 
egész télen – mondja Győri-Dani Lajos 
–. A nők részére a VII. kerületi Murányi 
utcai intézmény áll rendelkezésre 20 fő 
befogadására alkalmasan. Kifejezetten a 
téli étkeztetési programunk része, hogy 
a nagyon hideg időszakban, januárban-
februárban hétvégi étkeztetést végzünk, 
egészségügyi ellátással is összekötve. Fon-
tosnak tartjuk a szűrőprogramokat, moz-
gó orvosi rendelésünkhöz tartozik például 
a tüdőszűrés is. Amennyiben szükséges, 
„kórházképessé” tesszük a betegeket, be-
leértve a tisztálkodás, borotválkozás lehe-
tőségét, és biztosítva számukra a pizsamát 
és a kórházban szükséges eszközöket. 
Segítünk elveszett irataik pótlásában, be-
szerzésében is.
 Arra a kérdésre, hogy a hideg időre te-
kintettel szerveznek e ruhagyűjtést, a kö-
vetkező választ kaptam: – Szerencsére év 

közben folyamatosan kapunk adományo-
kat, így külön gyűjtést ebben az időszak-
ban sem kell terveznünk, meglévő készle-
teink biztosítják a hajléktalanok ellátását.
 A Fővárosi Önkormányzat illetékesé-
től, Ikvai-Szabó Imrétől kapott tájékoztatás 
szerint a városvezetés 1999 óta működteti 
nagyon jól azt a rendszert, amely nagy 
biztonsággal teszi tervezhetővé a hajlék-
talanok téli ellátására való felkészülést. 
A Főváros Operatív Intézkedési Tervét 
a korábbi évek tapasztalatai alapján dol-
gozzák ki. Ebben megfogalmazódik az az 
álláspont is, hogy a téli hajléktalan-ellátási 
formákat hiánytalanul meg kell tartani: 
így a 24 órás diszpécser-szolgálatot, a krí-
zisautókat, az utcai gondozó szolgálato-
kat, az éjjeli menedékhelyeket (kibővítve 
időszakos férőhelyekkel), a speciális éjjeli 
menedékhelyeket, például a lábadozókat, 
a 24 órás orvosi ügyeletet és a mozgó or-
vosi szolgálatot, a folyamatosan üzemelő 
fertőtlenítő állomást, valamint a kórházi 
befogadó férőhelyeket. 
 Idén májusban írták alá a fővárosban 
működő, hajléktalan-ellátással foglalkozó 
28 szervezet Együttműködési Szándék-
nyilatkozatát, amelyben az aláírók vállal-
ták, hogy a téli, rendkívüli helyzetek ke-
zelésében együttműködnek, és az ellátási 
feladatokat koordinálják. A szándéknyi-
latkozat által koordinált ellátási területek 
közé tartozik az utcai szociális munka, az 
étkeztetés, a téli krízisidőszakban a speci-

ális egészségügyi, orvosi programok, cent-
rumok működtetése, lábadozó és egyéb 
ideiglenes férőhelyek létrehozása, a nappa-
li melegedők bővített nyitva tartása, vala-
mint a diszpécserszolgálat. A krízisautók 
a téli időszakban – egymással és a Regio-
nális Diszpécser Szolgálattal együttmű-
ködve – napi 24 órában látják el a lakossági 
bejelentések alapján Budapest és Pest me-
gye közterületein felkutatott fedél nélküli 
embereket. A Speciális Utcai Gondozó 
Szolgálat a szokásos feladatain túl vállal-
ta, hogy a téli időszakban legalább heti 30 
órában este 6 és 8 óra között a működési 
engedélyükben meghatározott ellátási te-
rületen tartózkodnak. A hajléktalanok téli 
ellátására való felkészülés lényeges elemei 
közé tartozik a közterületeken életvitel-
szerűen tartózkodó párok lakhatásának 
időszakos megoldása, az éjjeli menedékhe-
lyeken és a nappali melegedőkön kiegészí-
tő étkeztetés lehetőségének megteremtése, 
valamint a kórházi program is. 
 A hajléktalanok ellátását segíti az a tá-
mogatási rendszer, amelynek keretében az 

Felkészültek-e a 
hajléktalanok téli 
ellátására?

Azonnal és keményen beköszöntött a tél

A Bocskai út napközben: már nincsenek üres órák, a felújításoknak köszönhetően szinte állandó a csúcsforgalom

minősíthető. Ezek jellemzően a fő közle-
kedési útvonalak: az M1 – M7 autópályák 
ki- és bevezető szakaszai, a Fehérvári út, a 
Bartók Béla út, a Tétényi út és a Budaörsi 
út. Meg kell jegyezni, hogy bár a balese-
tek nagy része ezeken az útszakaszokon 
történik, de ezen utak rendkívül jelentős 
forgalmat bonyolítanak le, és a baleseti 
számadatok – figyelemmel a gépjárművek 
számára – nem térnek el a főváros hason-
ló jellegű és forgalmú útjaitól – tette hozzá 
Finta István.
 A rendőrségi statisztikákat vizsgálva 

A hajléktalan létből csak a társadalom támogatásával lehet felemelkedni

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért 
és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 
a szakminisztérium és a Fővárosi Önkor-
mányzat megbízásából és támogatásával 
harmadik alkalommal hirdetett pályá-
zatot a Fővárosban és Pest megyében 
élő, hajléktalan személyek ellátását segítő 
szervezetek programjainak támogatásá-
ra. A pályázati keretösszeg 300 000 000 
Ft, a célterületek: a közterületen élők el-
látása, az intézményes ellátás fenntartása, 
rekonstrukciója, fejlesztése, valamint az 
intézményi ellátásból való kikerülést tá-
mogató programok. 
 A Főváros Operatív Intézkedési Ter-
vének elfogadásával az önkormányzat 
és a hajléktalan-ellátásban részt vevő, az 
Együttműködési Szándéknyilatkozatot 
aláíró civil szervezetek egységes és egyez-
tetett ellátási rendszert építenek ki, közös 
beavatkozással intézkednek a rendkí-
vüli ellátási problémák megoldására és 
igyekeznek elkerülni a krízishelyzetek  
kialakulását.

Garamszegi Erika

az derült ki, hogy a legjellemzőbb baleseti 
okok közé tartozik az elsőbbség meg nem 
adása, a követési távolság helytelen meg-
választása, a figyelmetlen sávváltás, kike-
rülés, előzés. Sok baleset kiváltó oka, hogy 
a járművezetők figyelmen kívül hagyják a 
fényjelző készülék jelzéseit és a figyelmez-
tető jelzőtáblákat. Tipikus baleseti oknak 
számít az erőszakos, agresszív vezetési stí-
lus és az indokolatlanul lassú haladás is. 

Rendőrök és polgárőrök  
az iskolásokért
2003. óta minden évben, az iskolakezdés 
napjától október 15-ig rendőrök és pol-
gárőrök segítik az iskolába érkező, majd 
a délutáni órákban a távozó tanulók köz-
lekedését. A kerületi rendőrkapitányság 
munkatársai minden évben felmérik a 
legveszélyeztetettebb iskolák körét, asze-
rint, hogy hogyan lehet megközelíteni az 
adott intézményt, milyenek a forgalmi vi-
szonyok a környéken, hány kisdiák jár ab-
ba az iskolába. Ennek alapján idén öt tan-
intézménynél végeztek forgalomsegítést, a 
jármű- és gyalogosforgalmat is irányítva.
 Az utóbbi két évben ezt tevékenységet 
a rendőrök és a polgárőrök már az isko-
lások bevonásával végezték. Az erre a fel-
adatra kijelölt, egyébként önként vállalko-
zó tanulók láthatósági mellényben, rend-
őri és polgárőri felügyelet alatt vettek részt 
a munkában. Erről a kezdeményezésről 
eddig csak pozitív visszajelzések érkeztek, 
a szülők, tanárok és maguk a gyerekek is 
kedvezően fogadták. Az elmúlt négy évre 
visszatekintve a program teljes mértékben 
sikeres volt, hiszen az ellenőrzések ideje 
alatt az iskolák körül sem közlekedési bal-
eset nem történt, sem veszélyes szituáció 
nem alakult ki. 

Rózsa Melinda

Forgalmi 
változások 
Újbudán 
A Bocskai úton a Fehérvári út és a 
Fadrusz utca között csatornaépítés mi-
att irányonként két-két sávban közle-
kedhetnek a gépjárművek. A munkák 
várhatóan november 20-ig tartanak. 

A Bártfai utcában a Tétényi út és a Fe-
hérvári út között 40 km/órás sebesség-
korlátozás lépett érvénybe, ameddig a 
metróépítés miatti forgalomelterelések 
tartanak.

Az Erőmű utcát a Hengermalom 
úttól a Baranyai utcáig, a Bölcső ut-
cát pedig a Baranyai utcától a Hen-
germalom útig a lakosság kérésére 
egyirányúsították a metróépítés miatti 
forgalomelterelések idejére. 

Az Etele úton az Etele tér és a Hadak 
útja között mindkét irányban sávlezá-
rásra kell számítani gázvezeték-építés 
miatt. Az Etele útról a Hadak útjára 
nem lehet balra kanyarodni, ezért az 
Etele út – Etele tér – Hadak útja útvo-
nalon kell kerülőt tenni. Az Etele úton 
a parkolósávból ideiglenesen forgalmi 
sáv lett. Lapunk megjelenésének he-
tében a parkolósáv pótlására egy 34 
férőhelyes parkolót alakítanak ki a 
SZÁMALK épülete mögött.

A 3-as buszcsaládnak és az 53-as busz-
nak lapunk megjelenésének hetében 
ismét a Karinthy Frigyes úton lesz a 
végállomása. 
  
Befejeződő 
útfelújítások
Két jelentős útfelújítás is befejeződik 
a kerületben. A Budafoki út Henger-
malom út – Kondorosi út közötti sza-
kaszán május 22-től gáz- és távfűtés-
felújítást végeztek, november 15-re az 
útfelújítás is befejeződik. Ugyancsak 
ekkor fejeződik be a Hunyadi János út 
Kondorosi út – Kitérő út közötti sza-
kaszának rekonstrukciója, itt május 
15-től kezdődően a gáz-, a víz-, és a 
távfűtő-vezetékeket cserélték ki.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata képviselő-testülete

2006. december 7-én (csütörtök) 
17.00 órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melynek helyszíne: a Polgármesteri Hivatal föld-
szinti nagyterme (XI. kerület, Zsombolyai u. 5.)

A KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK ÉS JAVASLATOK 
ELŐZETESEN LEADHATÓK:

2006. november 15. és december 6. között
az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáin 
(Bocskai út 39-41., valamint Rétköz u. 7., Eleven Cen-
ter) kihelyezett gyűjtőládákba, illetve 
a  pmtitkarsag@ujbuda.hu  e-mail címre.

KÖZMEGHALLGATÁS

Hirdetésfelvétel:
HÉTFŐN már 18 óráig!
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Az Újbudán rendezett, 1956 emléke előtt 
tisztelgő eseménysor rendezvényeként 
október 26-án a kerületben meghirde-
tett irodalmi pályázat eredményhirdeté-
sére került sor a Corvinus Egyetem dísz-
termében. Az ünnepi megemlékezésen 
Molnár Gyula polgármester az alábbi 
beszédet mondta.

1956 fél évszázados ünnepén számtalan 
rendezvényre, ünnepségre, kiállításra, 
megemlékezésre került sor. Egyszerre 
annyi film készült, színdarabokat mu-
tattak be, új történelmi munkák kerültek 
kiadásra, mint ötven év alatt sem. Ebben 
a sorban szerényen húzódik meg a mi pá-
lyázatunk. Pedig a XI. kerület a forradal-
mi események egyik kiindulópontja volt.
 Pár nappal ezelőtt még azt kérdez-
hettük volna: Kell-e ennyi megemléke-
zés? Ma azt mondom, hogy talán nagy 
ünnepségből nem, de az embereket fel-
világosító, a fiatalokkal 56 lényegét meg-
értető kiállításokra, könyvekre, beszélge-
tésekre, pályázatokra, vetélkedőkre nagy 
szükség van.
 Egy emberöltőt kellett várnunk arra, 
hogy 1956-ról nyíltan, kockázat nélkül és 
őszintén lehessen beszélni. Hogy ünnepi 
tekintetekkel emelhessük fel a forradalom 
jelképét: a lyukas zászlót. Még meg sem 
tanulhattuk, hogy kell ünnepelni azt a 
forradalmat, amelyet nem csak hírből is-
merhetünk, amelyet Önök közül is sokan 
átéltek, máris ellopták tőlünk az ünnepet. 
Azok, akik nem értették 56 lényegét, vagy 
nem értik a demokrácia lényegét.
 Egy olyan eseményre emlékezünk, 
olyan évfordulót ünneplünk, amelyet 
a világ nagyobb része tisztelettel figyelt 
akkor. A népek, nemzetek, országok egy 
kisebb csoportja pedig félelemmel vegyes 
irigykedéssel figyelte akkoriban, mi is 
történik Magyarországon. Vajon a „Nagy 

testvér” mit szól ennek a kicsi, de bátor  
nemzetnek a szabadságküzdelméhez?
 Akkor a magyarok – az itthon mar-
adottak és a világba szétszóródók egy-
aránt – megtapasztalhatták az ismeretlen 
emberek rokonszenvét, segítőkészségét. 
Bár a szabadságharc elbukott, de bátor-
ságunk, kitartásunk, hősiességünk méltó 
volt erre a figyelemre és tiszteletre. Akko-
riban a világ nem beszélt ilyen vagy olyan 
magyarokról. Szabadságharcunkat, forra-
dalmunkat látva, joggal hihették, hogy a 
népet egyetlen akarat mozgatja; a szabad-
ság, függetlenség, a demokrácia megte-
remtése, amely – úgy gondoltuk – elhozza 
a jólétet is. Mindnyájunknak.
 A hatalom általában, amelyik egy esz-
mére, egy pártra, egy személyre épül, leg-
jobban a szabadságtól fél; a szabad költöz-
ködéstől, a szabad gondolattól, a szabad 
beszédtől. 56 hőseinek az volt a bűne, hogy 
a szabadság ígéretét komolyan vette. Sza-
bad országot akartak építeni a demokrati-
kus pártok hívei, az üldözött baloldaliak, 
szocdemek, az antifasiszták, a németelle-
nes értelmiség, a népi kollégisták, a föld-
osztók, a gyárakat megmentő munkások 
és sokan mások. Szabadságvágyuk miatt 
találták egyszerre magukat az új hatalom 
üldözöttei között.
 Most, ötven év után akarhatunk-e 
mást? Nem! Mert aki mást akar, akár 
ennél többet vagy kevesebbet, eset-

leg ebből kirekesztve egyik vagy másik  
csoportot, az a forradalmat tagadja meg.
 A világ ma is figyel.
 A kis magyar nép történelme csak 
ritkán lehet hatással a világ folyására. 
Jó, ha 500 évenként kapunk ilyen esélyt. 
Kaptunk esélyt 1456-ban; azóta a magya-
rokért szól a harang az egész keresztény 
világban. És kaptunk esély 1956-ban. 

Akkor a világon mindenki tudta, hol van 
Magyarország.
 Itt állunk 50 év dicsőségével és lassan, 
keservesen kihordott eredményeivel, és 
nem tudunk élni vele. Aki most tagadja a 
forradalom megkésett eredményeit, szét-
húzást szít, gyűlöletre uszít, nem keveseb-
bet tesz, mint „ráront saját nemzetére”.
 Én nem hiszek a misztikus számok-
ban, ezért csupán a véletlennek tulajdo-

Újbuda hősöket  
adott a forradalomnak

Molnár Gyula:

Igyekszem küzdeni az ellen, hogy megha-
misíthassák a történetemet. 
 Ebből a célból leírok a „XI. kerületben 
még fellelhető, és Újbudához kötődő élő 
emlékek, visszaemlékezések, személyes él-
mények” kategóriájában néhány epizódot, 
amit a Kádár-rendszer évtizedeiben kény-
telen voltam munkahelyemen elhallgatni, 
akaratlanul is hozzájárulva így az alcím-
ben szereplő gazemberséghez, a felnövek-
vő ifjúság félrevezetéséhez. 
 38 éven át tanár voltam egy budai 
gimnáziumban. Szerencsére angol nyelv-
tanárként szakóráimon nem kellett hazu-
doznom diákjaimnak, mint a történelem 
szakos kollégáimnak (volt köztük olyan, 
akinek ez nem esett nehezére), nekem 
csak az a szerep jutott, hogy évtizedeken 
át undorodva kellett hallgatnom mindazt, 
amit „ellenforradalom” néven volt képük 
a „szocialista” rendszer szerencselovagja-
inak szajkózni, és a rengeteg hazugságot 
szisztematikusan adagolták be egész ge-
nerációknak, akik így teljesen torz képet 
kaptak a magyar történelem egyik leg-
nagyszerűbb szakaszáról. 
 Ezt a hazudozást igen magas szinten 
művelték, és a valósággal szöges ellentét-
ben álló gátlástalan hazugságaikat olyan 
mélyen sulykolták az emberekbe, hogy pár 
évtized után én, aki a forradalom minden 
percét itt éltem át a körtéren és környékén, 
azzal szembesültem, hogy sokan azok kö-
zül, akikkel együtt éltük át 1956 október 
végi és november eleji hihetetlenül em-
lékezetes napjait, másként emlékeznek 
vissza ugyanazokra az eseményekre (Kos-
suth téri mészárlás október 25-én, Köztár-
saság téri mészárlás október 30-án stb.).
 Azokat az élményeimet szeretném le-
írni, amelyek a szovjet katonáknak a mai 
Újbuda területén kifejtett tevékenységével 
kapcsolatosak. 
 Mint középiskolás diák (16 és fél éves 
voltam), 1956. október 23-án délelőtt is-
kolába mentem, este kosárlabdaedzésen 
vettem részt és utána gyanútlanul feküd-
tem le aludni. A Bartók Béla út és Fadrusz 
utca sarkán lakom, és laktam már 56-ban 
is. A 23-i eseményekről aznap sejtésem 
sem volt. 24-én reggel fél 7-kor R. Csa-
ba barátom ébresztett (ablakunk alatt a 
füttyjelünkkel), azonnal jöjjek, óriási dol-
gok történnek a körtéren. Mondtam, hogy 
nem érek rá, suliba kell mennem. Hamar 
kiderült, hogy aznap tényleg nem fogok 
suliba menni, és pár perc múlva már fu-
tólépésben mentünk a körtérre onnan 
át a Szabadság hídon a Kálvin térre. A 
körtéren éppen akkor száguldott át egy 
hatalmas fekete Csajka gépkocsi lefüg-
gönyözött ablakokkal, amikor mi oda-
értünk. A Verpeléti útról (ma Karinthy 
Frigyes út) kanyarodott nagy tempóban a 

Bartók Béla útra, és húzott el a Gellért 
tér irányába. Valami magas rangú 
politikus menthette az irháját, így 
a dühös tömeg megpróbálta kö-
vekkel megdobálni. A fekete au-
tó utasainak nagy szerencséjére 
akkor még senkinél nem volt 
fegyver a körtéren. 
 A Rádióhoz Csabának és ne-
kem, az intenzív fegyverropogás 
miatt már nem volt könnyű eljutni, 
mert akkor még nem voltunk e téren 
olyan edzettek, mint amilyenné később 
váltunk. Mégis rengeteg helyre eljutot-
tunk, és így sok emlékünk maradt. Ott 
voltunk a Szabad Nép Székháza előtt a saj-
tótermékek elégetésénél, Sztálin „apánk” 
hatalmas bronz-szobrának a feldarabolá-
sánál a mai Blaha Lujza téren. Ez például 
a délelőtti verőfényben igen kellemes ka-
land volt a pestiek számára. A Szabadság 
téren a szovjet hősi emlékművet pl. a tö-
meg a legnagyobb igyekezetével sem tudta 
ledönteni, 
olyan kivá-
ló műszaki 
megoldással 
készítették. 
A több órán 
át tartó min-
den igye-
kezet hiába 
v a l ó n a k 
bizonyult. 
Ugyancsak 
eredmény-
t e l e n n e k 
bizonyult a 
tömeg pró-
bálkozása, 
amikor a 
Köz tá rsa-
ság téren 
a pártház 
csatájának 
másnapján 
h a t a l m a s 
földgépek-
kel szeretett volna a téren való mélyre 
ásással ellenállókat találni az állító-
lagos katakombákban. Emlékszem, 
akadt, aki kifejezetten hangokat hallott 
a mélyből, továbbásásra ösztökélve a  
felbőszült tömeget. 
 Közben a körtéren orosz tankok jöttek 
és mentek, az első áldozatot már az első nap 
lelőtték, ami nekünk, srácoknak nagy meg-
rázkódtatás volt. Szembesülnünk kellett az-
zal a ténnyel, hogy ez már több mint csupán 
izgalmas kaland. Szükségessé vált a tankok 
szabad mozgásának megakadályozása, és 
hozzákezdtünk a barikád építéséhez, ami 
igen nagy és fáradságos munkának bizo-
nyult, ugyanis öt irányból kellett lezárni a 

tankok út-
ját, a Fehérvári út felől, a Bartók Béla úton 
Kelenföld felől, a Karinthy, akkor még Ver-
peléti út felől, a Bartók Béla úton a Gellért 
tér felől, és a Villányi (valamikor Szent Im-
re herceg) út felől. 
 A barikádépítésben a környék teljes 
lakossága lelkesen, fáradságot nem kímél-
ve vett részt. Napközben ott dolgozott a 
10 éves kislánytól a 80 éves nagyszülőkig 
mindenki, férfiak és nők, de azért főleg 

fiatalok. Felszedtük a jól ismert útburko-
ló kockaköveket (ami darabonként jó pár 
kiló súllyal rendelkezett), és embermagas-
ságú kupacba raktuk azokat, úgy, hogy a 
tankok ne tudjanak „felmászni” rá. Nem 
is tudtak!!! A több napig tartó fáradságos 
munka végeztével munkánk jutalmaként 
azt tapasztalhattuk, hogy a szovjet tan-
kok mozgása a körtéren lehetetlenné vált! 
Ez a barikád később (november 4-e után) 
kapott jelentős szerepet, amikor későbbi 
szeretett vezérünk, Kádár elvtárs ismét a 
nyakunkra hozta a szovjet páncélosokat. 
 Így a körtér ideális hellyé vált arra, 
hogy alkalmi szónokok lelkesítsék az 
embereket szónoklataikkal és napjában 

többször is nagy lelkes csoportok gyűl-
jenek össze, éltessék a forradalmat és 

tervezgessék az oroszok kivonu-
lása utáni szebb jövőt. E csopor-
tokban naponta jelen voltam, a 
körülöttem levő 50-100 ember 
Újbuda akkori lakossága volt, 
nők, férfiak, fiatalok, idősek, ta-
nulók, dolgozók. Valamennyien 

egyet akartunk: orosz elnyomás 
nélkül, szabadon élni. Hihetetlen 

volt a tömeg egyetértése, azóta sem ta-
pasztaltam hasonlót Magyarországon. 

 Kb. 20 évvel később iskolám könyv-
tárában a kezembe került egy könyv, ami-
ben lapozgatva találtam egy fényképet a 
körtéri barikádokról. Az a barikád látható, 
ami a Villányi út felől zárta el a tankok út-
ját. Hogy jól funkcionált, arra bizonyíték, 
hogy a Himfy utca torkolatában egy kilőtt 
tank roncsai hetekig ott éktelenkedtek, és 
később az MSZMP illetékeseinek nagy 
munkájába került, hogy sikerüljön fel-

darabolniuk 
a kilőtt tank 
vastag pán-
célburkolatát, 
és eltüntes-
sék az „56-os 
események” 
e kellemetlen 
maradványait 
a bámészkodó 
szemek elől.
 A fénykép 
alatt olvas-
ható szöveg 
a következő: 
„Szélsőséges 
ellenforradal-
mi csőcselék a 
Móricz Zsig-
mond körté-
ren a közeli 
építkezésről 
lopott építő-
anyagból ba-
rikádot épít”.

 Ez volt a Kádár-rendszer haszonélvező 
elvtársainak megszokott módszere évti-
zedeken át! Sulykolni az agymosó hazug-
ságot. Generációkat felnevelni hazugságo-
kon. Ebből, és ehhez hasonló könyvekből 
tanulta az ifjúság a magyar történelmet, 
erre kellett szorítkoznia, ha meg akarta 
ismerni az igazságot. 
 20 évvel a dicsőséges forradalom tan-
kokkal való eltiprása után megpróbálták 
nekem bemesélni ennek a barikádnak a 
kifacsart történetét, nekem, akit szoros 
szálak fűznek ehhez a barikádhoz. El-
mondom, hogy miért!
 Sajnos elkövettük azt a hibát, hogy eb-
be a barikádba beépítettünk egy szurokol-

vasztáshoz használt hatalmas vaskályhát 
(néhány méterre attól a ponttól, ahol ma 
Móricz Zsigmond szobra áll), aminek a 
ledőlt füstcsöve a Gellért tér felé lévő Bo-
rostyán, korábbi nevén Ketter étterem felé 
nézett. Néhány nappal később a délutáni 
órákban a mai Mc Donald’s előtt a járdán 
egy szónok beszélt kb. 100 fős lelkes tö-
megnek, amikor a Borostyán étterem elé 
nagy csörtetéssel begurult egy lánctalpas 
szovjet tank, továbbhaladt még néhány 
métert a körtér felé, majd megállt, ágyú-
csöve a körtérnek abba az irányába volt 
fordítva, ahol a mi lelkes csoportunk hall-
gatta a szónok beszédét. 
 Megláthatta a távolban a szurokol-
vasztó kályha füstcsövét, azt ágyúcsőnek 
nézhette, megijedhetett, mert hirtelen 
odalőtt egy ágyúgolyót, majd azonnal 
megfordult és elment. Az eredmény leír-
hatatlan! Utolsókat rúgó megcsonkított 
hullák tömege feküdt az ember körül egy-
re terebélyesedő vértócsákban. Élet-halál 
küzdelmet folytató, rángatózó, hörgő se-
besültek tömege, szemükben bár remény-
telenül, de segítségért esdekelve. Azok az 
emberek, akik egy perce még lelkesen él-
tették a forradalom sikerét velünk együtt, 
ott feküdtek a földön mellettünk, és keser-
vesen jajgattak. A tömeg épségben maradt 
részének lelkiállapotát el lehet képzelni! 
Nem tudni kit ért nagyobb megrázkódta-
tás, a szerencsést, mint én, aki megúszta, 
vagy a balszerencsést, aki megsérült. 
 Nem csoda, hogy amikor ebben a 
helyzetben a tömeg egy ijedt tagja elki-
áltotta magát, hogy „jön vissza a tank”, a 
kb. 70 épségben maradt civil polgár ösz-
tönösen megpróbálta menteni az életét, és 
ennek egy útja látszott, az egyetlen nyitott 
kapualj a sarokházban, ahol a fényképész 
volt (körtér 4.). A 70 ember egymást hö-
rögve, eltaposva, egyszerre próbált beme-
nekülni a kb. 90 cm széles kapun. Én az 
igen jó fizikumommal alulra kerültem a 
földön, és a fejem felett sikoltozva próbált 
rajtam átmászva életben maradni renge-
teg ember. Azóta tudom, mi a pánik. (A 
tank nem jött vissza.)...
 ...Egyszer kinéztem a Bartók Béla út 
61-es ház negyedik emeleti ablakából dél-
előtt 11-kor, mert szokatlan időpont volt 
arra, hogy lánctalp dübörögjön a Bartók 
Béla úton. Abban a pillanatban, hogy ki-
dugtam a fejem az ablakon, megszólalt a 
golyószórója és fellőtt rám egy sorozatot, 
majd továbbszáguldott. Szerencsém volt, 
mert az ablakpárkány alatt csapódtak be a 
golyók, kevesebb, mint fél méterre a fejem-
től, így nem esett bántódásom. Szegény 
szovjet katona nem tudhatta, hogy nem 
dobok-e egy kézigránátot, vagy Molotov-
koktélt a fejére, pedig csak egyszerűen kí-
váncsi voltam, és felelőtlen fiatal.

nítom, hogy éppen 56 díszvendég jött el 
hozzánk. Arra jó lesz, hogy ezt a számot 
mindenki könnyebben megjegyezze. 
Van, akit a tisztelet, mást a lelkiismeret-
furdalás hozott ide. 50 éve nagyon ma-
gunkra maradtunk. Ilyen még egyszer 
nem fordulhat elő Magyarországgal. Erre 
garancia a világ két legerősebb közössége;  
a NATO és az EU.
 Ahhoz, hogy e két közösség megbíz-
ható és támogatásra, védelemre, szolida-
ritásra jogosult tagjai lehessünk, az első 
lépést 1956-ban tettük meg. De csak az 
első lépést. Azután következtek a rend-
szerváltást előkészítő továbbiak, amikor 
már félelem és külső fenyegetés nélkül 
magunk dönthettünk az ország sorsáról, 
társadalmi berendezkedéséről, demokra-
tikus törvényeiről. Ne legyünk hát olyan 
gyarlók, hogy a külső fenyegetést egy bel-
sővel váltsuk fel!
 A magunk választotta út sem bizo-
nyult simának, egyszerűnek, egyenesnek. 
De két dolgot biztosan tudunk: ez már 
nem zsákutca, és nem fordulunk vissza. 
Akik hátra arcot csinálnának, meg sem 
állnának a nyilasokig, a Horthy-korszakig 
vagy éppen a királyságig.
 Emlékeznek még sokan az 56-os jel-
szóra: Aki magyar, velünk tart! Milyen 
egyszerű volt az első napokban, akkor 
októberben. A jelszó ma is igaz. Igaz min-
denkire, aki e sokat szenvedett kis ország 

lakója. De az idők változása már ponto-
sabb fogalmazást kíván: Aki magyar, az 
ennek az országnak, az itt élő valamennyi 
embernek a javát, boldogulását akarja, az a 
mi utunkat választja, és nem engedi magát 
eltéríteni; se balra, se jobbra, se hátrafelé.
 Fiatalember vagyok. Sok mindenről, 
amit szüleink, nagyszüleink átéltek, csak 
a történelmi tanulmányaimból, családi 
elbeszélésekből tudok. De nem írtak még 
olyan történelemkönyvet, amellyel min-
den részlet, az emberi kapcsolatok kusza-
sága és bonyolultsága leírható, és amelyet 
mindenki azonos módon olvas. Az egy-
szerű, egy ember által kimondott és kö-
telezővé tett igazságok ideje pedig lejárt.  
Most tehát rajtunk múlik, szót értünk-e? 
A magunk részigazságaiból össze tudunk-
e rakni olyan történelmet, amelyből gyer-
mekeink és unokáink azt a következtetést 
vonják le; „Itt élned, halnod kell!…”
 Elődeink, az 56-os ifjak kezdetben na-
gyon naivak voltak. Azt hitték, hogy mo-
solygós, éneklős, zászlós tüntetéssel, békés 
felvonulással meg lehet változtatni, meg 
lehet dönteni a diktatórikus rendszert.
 Ma a helyzet egészen más. Mert a 
demokráciánk olyan erős, hogy se nyilas 
zászlók lengetésével, se ultimátumokkal, 
se hídlezárásokkal, se gyűlölet szításával, 
se fenyegetéssel nem lehet megrendíteni.
 Gyermekeink ma a világhálón ször-
fölnek; olyan technikákat kezelnek, ame-
lyek álmainkban sem léteztek, nyelveket 
beszélnek, járják a világot (disszidálás 
nélkül). Néha mégis naivnak, könnyen 
megtéveszthetőnek bizonyulnak. Felül-
nek demagóg jelszavaknak, és képesek a 
demokráciára támadni. 
 Újbuda akkor hősöket adott a forra-
dalomnak Meg kell értetnünk a mai fia-
talokkal, hogy aki 56 későn kivívott vív-
mányai ellen lázad, az csak hősködő, hős 
soha nem lesz.

Mi történt a Móricz Zsigmond körtéren?
Zách Gábor I. díjas pályamunkája (részletek):

Albrecht Márton
Bana Mihály

Bránszky (Brabinszky) László Dezső
Csáki (Csáky) Albert

Danner János
dr. Jándy Jenőné Haba Ilona

Egri Albert
Farkas Károlyné Jándy Hedvig
Fekete Jánosné Horváth Matild

Fischera Péter
Göncz János
Halpern Jenő

Hamzsa László
Harrán István

Hopf Károlyné Schunk Borbála
Horváth József

Horváth Lajosné Bereczki Etelka
Hurja István

Jakab Ernő
Jeremiás János
Kálmán Ferenc

Körmendi Sándor József
Kristó Ferenc

Lukáts (Lukács) Ottó
Magyar Katalin Ildikó
Matyasovszky Ferenc
Mayerhoffer Frigyes

Nagy Béla József
Nagy Gyula

O. Nagy Antalné Gyulai Mária
Oláh Julianna
Oláh Mihály
Ottlik János

Peer (Pear) László (József)
Póser (Poschó) Ferenc

Rasler Imre

Ruff György
Skoda Károly Gyula ifj.

Szabó Tamás
Szakács Gáspár

Szilágyi Elek
Szűcs Imre

Tamásy László Tibor
Tarnóczy Imre Béla dr.

Telegdy László
Tomasek (Tamasek) István

Tóth Borbála
Tóth Péter

Tölgyesi László
Török Mihály János

Tusics János
Ughy Gáspár
Vígh László

Zsidek Károly

Az Újbudán 1956-ban elesettek névsora
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I. Történeti munkák (egy kerületi intézmény, szervezet, csoport, sze-
mély vagy helyszín szerepének feltárása, bemutatása)

II. díj (120 000 Ft)
Cselényi Noémi – Kőszegi Balázs: A vérbe fojtott szabadság. ’56-os események ke-

rületünkben. 22 oldalas leíró, írásos dokumentum, mellékletekkel. 

II. Visszaemlékezések, személyes élmények és beszámolók

I. díj (160 000 Ft)
Zách Gábor: Mi történt a Móricz Zsigmond körtéren? 6 oldalas írásos  

visszaemlékezés.
II. díj (120 000 Ft)

Tóth István: Ahogy az 1956-os forradalom fegyveres felkeléssé vált. 
4 oldalas visszaemlékezés.

III. díj (80 000 Ft)
Pataky Tiborné: 1956. október 23. 6 oldalas írásos visszaemlékezés.

III. díj (80 000 Ft)
Kárpáti Ferencné: Budapest XI. kerületéből indulva, a XI. kerületbe érve vissza, 

és ami közte volt. 5 oldalas írásos visszaemlékezés
Különdíj (100 000 Ft)

Ménessy Gáborné: „Anyám emlékére”. 4 oldalas írásos visszaemlékezés.
Oberding László: Az elégetett napló. 4 oldalas írásos dokumentum,  

mellékletekben versekkel.
Oberding László: Egy 13 éves lány naplója. 4 oldalas visszaemlékezés, napló.

1956-os megemlékezés a Bárdosban

A Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 1956-os ünnepségének műsorát Faludy György és 
Déry Tibor visszaemlékezéseiből és egyéb irodalmi munkáiból állították össze. A betanító tanár 
Kertész Ágnes volt, a zenéket Nagyné Sas Éva válogatta. A záródalt zongorán Koncz Erika kísérte. A 
műsort a Fővárosi Művelődési Házban adták elő.

Tóth István vagyok, 1934-ben születtem 
Hevesen, már túl vagyok a 72. születésna-
pomon.
 1954 év novemberében hívtak be 
tényleges katonai szolgálatra Jászapátiról, 
ahol akkor a szüleimmel laktam. Emléke-
zetes nap volt, mivel november 15-én már 
-20oC hideg volt, és vastag hó fedte a föl-
deket. Szolgálati időmet több laktanyában 
töltöttem, míg a kiképzés után átkerültem 
a XI. kerületi Kinizsi Laktanyába, ahol rá-
diótávírászként szolgáltam. Az ezredben 
az újoncok közül elsőként 
léptettek elő őrvezetőnek, 
mivel az ezredben én voltam 
a második legjobb távírász. 
Az első egy régi hivatásos 
katona volt. Így kerültem a 
Villányi úti OLEP-re, mint 
külföldi kapcsolattartó táví-
rász a repülőgép-irányítóba. 
Nehéz szolgálat volt, mert 
minden nap 5 km-t kellett 
oda-vissza gyalog megten-
nünk a laktanyáig. Mellettem 
volt a miniszteri fülke, ahon-
nan távbeszélőn tájékoztat-
ták a honvédelmi minisztert 
és a hadtáp főnökét. Abban 
az időben elég sok berepülés 
történt a magyar légtérbe, és 
az amerikai gépek is a mi lég-
terünkön repültek a Szovjet-
unióba és vissza.
 1956. október 23-án reg-
gel, mint minden nap, felso-
rakoztunk a laktanya udvarán. Valami 
volt a levegőben, ezt éreztük, még inkább, 
amikor Varga őrnagy, a laktanyaparancs-
nokunk túl gyorsan végzett az eligazítás-
sal. Ebéd után, úgy kb. 16 óra körül ria-
dóztattak bennünket, az én századomat 
is. A szokástól eltérően lőszert kaptunk a 
fegyverekhez. Ez ugyanis csak lőgyakor-
laton volt szokás. Ezután teherautókra 
szálltunk, és azt a parancsot kaptuk, hogy 
a Magyar Rádiót kell megvédenünk. Na-
gyon meg voltunk döbbenve, szinte nem 
akartunk hinni a fülünknek, amikor Var-
ga őrnagy utasított minket, hogy fegyvere-
sen kell megvédenünk a Rádiót. De kitől? 
És miért? Erre senki nem tudta a választ. 
A laktanyaparancsnokunk, Varga őrnagy 
nagyon nem volt népszerű, sőt kifejezet-
ten utáltuk a tisztekkel együtt az arrogáns, 
pökhendi modora miatt. Mai szóval élve 
hülye volt, mint hat pár rendőrcsizma, és 
arra a marha nagy eszére még büszke is. 
Lényeg az, hogy még véletlenül sem bíz-
tunk meg benne.
 A Rádióhoz érve sok embert láttunk 
ott gyülekezni, és amikor felsorakoztunk, 
illetve felsorakoztatott az őrnagy ben-
nünket, a tömeg csak egyre nőtt. Csupa 
civil, diákok asszonyok, magyar emberek. 
Ezekre kellene nekünk lőni? Hát elment 
az esze a parancsnokunknak, ezen gon-

dolkodtam, ilyen nem lehet. Az emberek 
beszélgetni próbáltak velünk, kérték, hogy 
ne lőjünk, milyen hazafiak vagyunk, saját 
népünkre akarunk lőni! Ez a beszélgetés 
barátságos, és nem ellenséges volt, és így 
egyenként ki-ki belátása szerint, de végül 
is átadtuk a fegyvereket a civil lakosság-
nak, inkább, mint hogy rájuk lőjünk. Ez 
abban az időben azonos volt a lázadással, 
és bátorság kellett hozzá. Mai napig nem 
bánom, amit tettem, sőt inkább büszke 
vagyok rá! Tulajdonképpen általunk lett 

a XI. kerület az egyik fontos, 
forradalmat segítő katonai ala-
kulata, illetve százada. Amikor 
a századunk már fegyver nélkül, 
de még a helyszínen volt, érkezett 
egy rendőrszázad is, de emléke-
im szerint ők is letették a fegyvert. 
A további eseményekről már csak hallo-
másból, illetve az irodalomból van tudo-
másom, mert minket sorsunkra hagytak, 
menjünk, illetve jussunk vissza a lakta-
nyába, ahogy tudunk.
 Ezek után elképzelhető, hogy milyen 
volt a hangulat a laktanyában, forrt, mint 
méhkas, mindenki tudni akart mindent, 
sokan hozzátették, amit másoktól hallot-
tak, így teljes volt a bizonytalanság, de ab-
ban egyetértettünk, hogy a Varga őrnagy-
ra még jobban haragudtunk, mert velünk 
akart a civil lakosságra lövetni. A más-
nap reggeli sorakozónál már olyan nagy 
volt a katonák és a tisztek felháborodása, 
hogy egyszerűen elzavartuk, kizavartuk 
a laktanyából! Szó szerint, és így még ol-
csón megúszta, mert nem bántottuk, ezt 
megköszönheti Szabó századosunknak. 
Ő volt az, aki fegyelmet tartott, és tovább 
felügyelt a laktanyára, és az ezredre is, de 
lehet, hogy csak a mi századunkra, erre 
már nem emlékszem, és valótlan dolgokat 
nem szeretnék mondani.

 Teltek a napok, és mi folytattuk a 
szolgálatot, egészen 1956. november 4-én 
hajnalig, amikor is megtámadtak minket 
az oroszok. A támadás a katonákat várat-
lanul, álmukban érte, erre nem készültek 
fel, és első reakcióként mindenki próbált 
menekülni, ahogy tudott. Az egész Sas-
hegy tele volt menekülő „gatyás” kato-
nával, aki az életét menteni akarta, mert 
nem viccből lőttek ám, hanem igazán. 
Nekem szerencsém volt, mert éppen a 
Szabadság-hegyen voltam az adónál, ott 

teljesítettem szolgálatot. 
Szabó százados, a híreket 
megtudva, az adónál lévő 
katonákat, velük együtt 
engem is felfegyverzett, és 
ránk bízta, hogy hogyan 
tudunk segíteni, vagy ha-
za jutni. Ekkor már tud-
tuk, itt valami komolyabb 
dolog történt, de mivel 
az információk megbíz-
hatatlanok voltak, hát 
én úgy döntöttem, hogy  
hazamegyek.
 Jászapáti nincsen túl 
közel Budapesthez, de ha 
az emberben nagy az el-
szántság, hát sokra képes. 
Többen nekiindultunk a 

Duna, illetve a Széna 
tér felé, de erős ak-

natűz volt, és így 
nagyon lassan 
haladtunk. Ki 
kellett figyelni 
a lövések gya-
koriságát, és az-
tán spuri, futás 

a következő lö-
vésig. Végre meg-

érkeztünk a Széna 
térre, ahol találkoztunk 

Szabó bácsival, és a szabadságharcos csa-
patával. Itt jutottunk tulajdonképpen lé-
nyegi információhoz, hogy mi történt, mi 
van a városban, és a pesti oldalra sajnos 
nem juthattunk át, mert az oroszok erős 
tűz alatt tartják az összes hidat. Ekkor én 
úgy döntöttem, csatlakozom a felkelők-
höz, és a továbbiakban útjaim elváltak a 
XI. kerülettől.
 De milyen a sors útja, nem hiába 
mondják, hogy kifürkészhetetlen! Mit 
ad Isten, 1959-ben egy jászapáti lakoda-
lomban (az egyik barátom esküvőjén) 
megismertem egy 19 éves pesti kislányt. 
Kiderült, hogy ő is született XI. kerületi, 
olyan meséket tud a kerületről, amit a mai 
korosztály biztosan nem ismer. Azóta is ő 
a feleségem, immár 47 éve. Sokáig éltem 
vele a XI. kerületben, amíg 1979-ben fel-
költöztünk a Ringló útra, ami pont a két 
kerület, azaz a XI. és a XXII. kerület ha-
tároló útja. Innen belátjuk a régi helyeket, 
ahol azelőtt laktunk.

Ahogyan az 1956-os forradalom 
fegyveres felkeléssé vált

Tóth István II. díjas pályamunkája (részletek):

A szerző katonatársaival (az álló sorban középen)

Mansfeld Péter – magasabb szempont-
ból. Ezzel a címmel mutatták be a fia-
talon kivégzett mártír életéről szóló fil-
met szeptember közepén. Újbudán több 
jelenetet is forgattak, többek között az a 
fodrászat is újra felépült a Gellért Szálló 
oldalában, ahol édesanyja dolgozott.

Kicsoda ez a Mansfeld Péter? Ezt a kérdést 
sokan, sokféle hangsúllyal feltehették az 
elmúlt 50 évben. Feltehette a kérdést Sza-
bó bácsi, aki nem tudta, ki az a lelkes, 15 
éves fiú, aki ennyire szeretne a forradalom 
Széna téri brigádjához csatlakozni. Haza 
is küldte a zöldfülű forradalmárt. 
 Feltehette a kérdést Fenyvesi István 
főhadnagy, mielőtt bevezették hozzá a 17 
éves srácot, akit többek között rablásért, 
fosztogatásért és hivatalos személy elleni 
erőszak alapos gyanújával vittek be hozzá 
kihallgatásra. Aztán kiderült, hogy ennél 
sokkal többről volt szó… 
 Felteheti a kérdést a ma embere, aki 
meglátja a filmplakátot Fancsikai Péter 
színész arcával, akit legutoljára a Tibor 
vagyok, de hódítani akarok című filmben 
láthatott a közönség, és nem hitte volna, 
hogy képes jól eljátszani egy ilyen komoly 
szerepet is. Fancsikai Péter bizonyított, de 
Mansfeld Péter még nem. Sokan sokféle-
képpen gondolkoznak róla, valaha ügy volt, 
most jelenség. Ki volt? Mit csinált? Miért? 
Hogyan lett 17 évesen az állam ellensége? 
Egy élet, egy ügy, egy jelenség, egy film.
 Mansfeld Péter 1941. március 10-én 
született egy fodrászházaspár gyermeke-
ként. A Rózsadombon nőtt fel, szülei válá-
sukig a Gellért Szálló melletti fodrászatban 
dolgoztak, majd a válás után az édesanyja 

vezette a szalont. Péter általános iskolás 
tanulóként nem tartozott a legjobbak kö-
zé, egyszer meg is buktatták, de a javító-
intézetben eltöltött évek után esztergályos 
tanulóként sok kitüntetést szerzett. Innen 
került a Csepeli Vas és Fémművekhez, 
ahol megtanult vezetni, és erre a tudására 
később nagy szüksége is volt. Aztán jött 
1956. október 23., ami a tizenöt éves forró-
fejű fiút is magával ragadta. Először haza-
küldték, de később gépkocsis összekötő-
ként tevékenykedett. Ez idő alatt tett szert 
jó néhány fegyverre, amelyet gondosan el-
rejtett későbbi tervei megvalósításához. A 
forradalom leverése után talán fiatal kora 
miatt „csak” hazazavarták. 1957-től kezd-
ve követett el kisebb lopásokat, amelyeket 
aztán nagyobbak követtek, Mansfeldnek 
és bandájának az autólopás lett a fő „pro-
filja”, és ezek között komoly politikusok és 
hadvezérek autói is szerepeltek. A bűncse-
lekmények következményeihez elég lazán 
állt hozzá, gyakran mondogatta, hogy az 
se baj, ha elfogják, mert a rendszer úgyis 
hamar összeomlik, és akkor ők lesznek 
a hősök. Elfogták őket, de Mansfeld szá-
mításai nem bizonyultak valósnak. Az ő 
igazi története azonban csak itt kezdődik.  
 A kihallgatások során minden fizikai 
és lelki bántalmazás ellenére magára vál-
lalta bandája minden bűnét, és gyakran 

hangoztatta ellenforradalmi, államellenes 
gondolatait. A korábban másodlagosnak 
tűnő dolgok, mint például sógorának 
kiszabadítása vagy a forradalom újbóli 
kirobbantása első helyre került, és ezért 
is válhatott Mansfeld azzá, ami lett. Sem-
miféle együttműködést nem mutatott a 
hatóságokkal, nem írt alá koholmányo-
kat, nem tanúskodott hamisan barátai 
ellen, nem próbálta menteni a menthetőt. 
1957-ben ez halálos bűnnek bizonyult. Az 
ellene folyó eljárás idejében egy miniszteri 
rendelet lehetővé tette fiatalkorúak halál-
büntetését, de a másodfokú tárgyalással 
biztos, ami biztos megvárták Mansfeld 
tizennyolcadik születésnapját. A tárgya-
lás végeredményeképp szigorították az 
elsőfokú ítéletet: Életfogytiglan helyett 
halálbüntetés. A kegyelmi kérvényt „ter-
mészetesen” elutasították. Mansfeld Pé-
tert 1959. március 21-én, tizenegy nappal 
születésnapja után felakasztották. 1990-
ben elsők között rehabilitálta a Legfelső 
Bíróság. Ennyi dióhéjban az ő élete, ügye, 
és halála. 
 A magyar-kanadai együttműködés-
ben készült film egyik producere, Füredi 
Zoltán lapunknak elmondta, elsődleges 
céljuk az, hogy Mansfeld korosztályához 
közelebb vigyék ezt az egész kort, a fel-
színt és azt is, ami alatta rejtőzik. Fontos 

elemnek tarja a filmben a kommunista 
rendszer bemutatását is. Elmesélte azt is, 
hogy a szereplőknek nyáron történelmi 
tábort szerveztek, hogy jobban megis-
merjék azt, amit később el kell játszani-
uk. A főszerepre Fancsikai Pétert találták 
a legalkalmasabbnak, aki fizikálisan is 
hasonlít Mansfeldre. A film rendezőjé-
vel, Szilágyi Andorral, és producer-társá-
val, Habermann Jenővel egy igazi világ-
sztárt is sikerült szerződtetni, így Maia 
Morgenstern alakította a főhős édesanyját. 
Őt utoljára a Passió című filmben láthat-
tuk Máriaként. Érdekes, hogy vonzzák őt 
a „tragikus” anyaszerepek. 
 A film egy kicsit idealizáltabb képet 
fest a főhősről ahhoz képest, mint amit a 
róla szóló tanulmányokból megtudha-
tunk, de ez bőven belefér egy ilyen filmbe, 
amelyre leginkább az a cérnaszál jellemző, 
amely a különbséget jelenti elfojtott indu-
latok és érzelemmentesség között. A film 
egyáltalán nem hatásvadász. Nem látjuk, 
amint éppen félholtra verik a szereplőket, 
nem látunk brutális jeleneteket. A börtön-
ben eltelt idő múlását is csak a Mansfeld 
arcán elszaporodó lila foltok és hegek jel-
zik. A katarzis a film végére marad. Látjuk 
a kopaszra borotvált, kiöltözött Pétert sé-
tálni a vég felé, és látjuk édesanyját, amint 
éppen az ügyvédet próbálja elérni, hogy 

elmondja, a kegyelmi kérvényt eljuttatta 
Kádár Jánoshoz. Ekkor tudja meg, hogy 
mindez késő. A meglopott édesanya fáj-
dalmas zokogása az utolsó kép és az egyet-
len lehetőség, ahol a néző is teljes egészé-
ben átérezheti egy kor, egy nemzet, egy 
generáció fájdalmát. A film kiváló munka 
eredménye, Szilágyi Andor nagyszerűen 
fogta meg a történetet, amely így kliséktől 
mentes (az utolsó jelenet kivételével Maia 
Morgensternnek is tilos volt a sírás). A 
tökéletes hatás eléréséhez nagyban hozzá-
járul Medvigy Gábor operatőri munkája 
is, nem is beszélve többek között Eperjes 
Károly, Pindroch Csaba vagy éppen Nagy 
Ervin játékáról.  
 Több esemény is igazolta, hogy ami-
lyen sok ez az ötven év, mely a forradalom 
óta eltelt, éppen annyira kevés. Felnőtt két 
generáció, legtöbbünknek csupán a törté-
nelemórákról jól ismert tényszerű adatok 
papírízű ismerete jutott az akkori esemé-
nyekről. Rengetegen vannak ugyanakkor 
olyanok, akik kitörölhetetlen bélyegként 
hordozzák életükön át a forradalom emlé-
két, szeretteik halálát. E kettősség jellem-
zi Mansfeld Péter megítélését is. Sokan 
hősnek, mártírnak tartják, aki életét adta 
a szabadságért – ez az álláspont tükröző-
dik a filmben is –, mások ifjú bűnözőként 
tekintenek rá, aki visszaélt a helyzettel, s 
törvényellenes tetteit elítélendőnek tart-
ják. Úgy tűnik, kinek-kinek saját magának 
kell föltenni a kérdést: kicsoda számomra 
ez a fiú? A sokféle válaszból a végsőt a kö-
vetkező ötven év adja majd meg, egy dolog 
fontos csupán: ne menjünk el szó nélkül a 
Mansfeld-jelenség mellett.

Karlócai Regina – Kovács Anna

Túl a puszta tényeken
A Mansfeld-jelenség – Magasabb szempontból

Az ’56 a mi szemünkkel című  
pályázatra beérkezett pályamunkák 
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PROGRAMOK6 ÚJBUDA 2006. NOVEMBER 8.

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

NOVEMBER 8. 18.00 Ásvány kör: Őslények 
világa. NOVEMBER 9. 18.30 Csincsilla klub: 
Táplálkozási tanácsok, összeszoktatás. 
NOVEMBER 10. 16.00 Madárpók klub: Rövid faj-
ismertetők. Csalánszőrök. NOVEMBER 15. 18.00 
Alapfokú gombaismereti képzés. NOVEMBER 
15. 10.00 A Magyar Tudomány Ünnepe, orszá-
gos konferencia: Atomenergiáról mindenkinek.
Kiállítás: NOVEMBER 30-IG. Öveges József em-
lékkiállítás. Dokumentumok, tárgyi emlékek, 
filmbemutatók. 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.
NOV. 9. 18.00 Bogár László: A fotózás jövője.

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

NOVEMBER 15. 13.00 Dr. Dani Vilmos háziorvos: 
A cukorbetegség szövődményeként kialakuló al-
sóvégtagi érszűkületről és az idegbántalmakról.

M. KERÉKPÁROSKLUB DÉL-BUDAI CSOP.
Kincskereső Általános Iskola
XI., Fogócska u. 6.

MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Klubnap.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 Klubnap.

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

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

EGYHÁZAK

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.

BUDDHISTA MISSZIÓ 
XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 15.00-18.00 Közös meditáció.
SZOMBAT 13.00-18.00 Nyilvános könyvtár.
Keleti Kulturális Központ: XI., Karinthy F. út 5. I. 
em. 10. Tel.: 06/20/922-2679. HÉTFŐN 17.30-
19.30 Bevezetés a buddhista szimbológiába.
KEDDEN 17.00-18.30 Az éber tudatosság 
alkalmazása a segítésben. KEDDEN 18.45-
20.15 Haladás a mahájána úton (beszélgetés 
a buddhizmusról). KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 
6.15-7.30 Buddhista előkészítő gyakorlatok 
(közös meditáció). PÉNTEK 18.00-20.00 Hat órai 
tea, kötetlen teázás, beszélgetés.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 

Alma rajzszakkör, 17.00 Fitt dance sport.
SZOMBAT 9.00 Hangoló zeneovi, családi fog-
lalkozások, 10.00 Dúr-moll zeneovi, haladó, 
12.00 Társastánc klub 6-13 éveseknek, 14.00 
XI./11. Lágymányosi bélyeggyűjtő kör, 14.00 
Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 15.00 Önvédelmi 
foglalkozás, 16.00 Társastánc klub 14-18 éve-
seknek. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub, 
15.00 Nosztalgia klub. NOVEMBER 9. 19.00 
Énekelt versek a Túlpart együttessel. NOVEMBER 
10. 18.00 Újbudai Musicalgála a Kerület Napján. 
A színpadon a Petőfi Musical Stúdió. 
NOVEMBER 10. 19.00 Balkáni táncház a Falkafolk 
együttessel. NOVEMBER 11. 8.00 Babaruha 
és gyermekholmi börze. NOVEMBER 11. 8.00 
Sportszerbörze. NOVEMBER 12. 11.00 Migráns 
Gyermeknap. NOVEMBER 15. 10.30 Csepp-Csoda 
meseszínház. Bartók Béla: Gyermekeknek. A 
Harlekin Bábszínház előadása.

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. 
NOVEMBER 11. 11.00 Veretes magyar nyelv. 
Szépolvasási verseny. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–19.00-IG Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ és eMagyarország Pont.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA ÉS 
PÉNTEK 9.00 Happy Bike Team bringás club.
KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekek-
nek, 17.00 Ifjúsági klub, 17.00 Bridzs klub. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. KEDD 10.00, 
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. CSÜTÖRTÖK, 
PÉNTEK 17.00 Festőiskola. MINDEN HÓNAP ELSŐ 
PÉNTEK 18.00 Autómodell klub. PÉNTEK 18.00 
Happy Bike Team bringás club. A Kerület Napja: 
NOVEMBER 11. A városrészek közötti futás 
befutója (Kelen SC pálya). NOVEMBER 12. 17.00 
Vasárnapi házimuzsika. 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.  SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. MINDEN VASÁRNAP Goldance 
tánciskola, 11.00 szuper haladó, 13.30 haladó, 
15.00 versenytánc előkészítő, 16.30 kezdő. 
A Kerület Napja: NOVEMBER 11. 11.00 
Városrészek közötti futás. Őrmező – Kelenvölgy, 
indulás a közösségi háztól. MINDEN VASÁRNAP 
8.00 Katolikus szentmise. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó eMagyarország.

KIÁLLÍTÁSOK

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11-15. 
NOVEMBER 28-IG Balogh Eszter Épületfotók 
című kiállítása. Megtekinthető hétköznap 
10.00-18.00 óráig.

ARTUS GALÉRIA 
XI. Sztregova u. 7.
NOVEMBER 30-IG Bocht. Szabad Formaadók 
Hollandiából. Látogatható naponta 10.00-
18.00 óra között.

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.
NOVEMBER 17-IG Jankó Szép Noémi Abigél 
keramikus kiállítása. Megtekinthetõ munka-
napokon 10.00-17.00 óra között.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
NOVEMBER 9-IG A Bifokál című kiállítás. 
NOVEMBER 14. 18.00 Restyánszki Attila 
szobrászművész Új ikonok című kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető DECEMBER 9-IG 
hétköznap 14.00-18.00 óráig.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
NOVEMBER 2. – NOVEMBER 22-IG Vizuális 
Művészeti Hónap. Fotókiállítás.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
NOVEMBER 13-IG Balogh András festőművész 
kiállítása ’56 50. évfordulójára. NOVEMBER 
14. 18.00 Madarassy István ötvös-szob-

November 6. – Nov. 15.

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

NOVEMBER 6.     HÉTFŐ

18.00  Újbuda Magazin
18.40  Endoszkóp
18.50  A Neo Tones együttes műsora
19.20  Haarem tűztánc
19.30  Hit és élet (katolikus percek)
19.35  Égető kérdések (református 5 perc)

NOVEMBER 8.    SZERDA
 19.40  A 9STV műsora

NOVEMBER 13.    HÉTFŐ
18.00  Újbuda Magazin
18.40  Endoszkóp
18.50  Otthonunk melege 
  (szolgáltató műsor)
19.20  Díszelgő gyepshow 
  (akrobatikus fegyverforgatás)
19.30  Holiday (akrobatikus rock’n roll)
20.00  Hit és élet (katolikus percek)
20.05  Életközelben (evangélikus 5 perc)

NOVEMBER 15.    SZERDA
 20.10  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. 

Úrvacsorai közösség. 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.

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

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok 
összejövetele. 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 REF. EGYHÁZKÖZSÉG
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 gyermekeknek, 11.00 
Konfirmációs felkészítés. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. 
HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia Köre. MINDEN HÓ 2. 
SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. MINDEN HÓ 
3. SZERDA 18.00 Szülői Kör. MINDEN 2. PÉNTEK 
17.00 Szenior Kör. MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00 
Felnőtt konfirmációs felkészítés.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, 
bibliaórák az imaház alagsorában.

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.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.
NOVEMBER 12. 11.30 A Ciszterci Szent Alberik 
Kórus hangversenye, vezényel: Somogyváry 
Ákos és Tóth Eszter, orgonál: Horváth Márton. 
Egyházzenei sorozat.

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

NOVEMBER 12. 8.30 Istentisztelet. NOVEMBER 
14. 15.00 Istentisztelet a Fraknó utcai Idősek 
Otthonában. Hittanórák a Menyecske utcai 
Általános Iskolában hetente 5 csoportban.

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 
2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH).
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
NOVEMBER 9. Boldog Apor Vilmos boldoggá 
avatásának évfordulója. NOVEMBER 9., 10., 11. a 
8.00 illetve a 18.00 órai szentmiséken: felkészü-
lés a betegek szentségének felvételére.
NOVEMBER 12. 11.30 Idősek napja a szentkenet 
felvételével. 

SZÍNHÁZAK

ARTUS STÚDIÓ
XI., Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
NOVEMBER 9., 11. 20.00 A sztélé. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 8. 19.00 Hunyady Sándor: 
Júliusi éjszaka. 
NOVEMBER 9. 19.00 Heltai Jenő: A néma 
levente. 
NOVEMBER 10. 19.00 Guy Foissy: Öbölből 
vödörbe. 
NOVEMBER 15. 19.00 Heltai Jenő: Az édes 
teher.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 12. 19.30 Örült nász. 

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 10. bemutató, 11. 20.00 MU 
Terminál Est. Sebastian Lingserius: Léthe 
Stéphanie; Batten-Bland: Intagibilis; 
Hámor József: Lopakodók.
NOVEMBER 11. 19.00 Heinrich von Kleist: 
Pentheszileia.
Gyermekelőadás: NOVEMBER 12. 
9.00 Újbuda Önkormányzata VII. Vers- és 
Prózamondó versenye általános- és közép-
iskolás diákok részére.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
NOVEMBER 9. 20.00 Suttogók. Andaxínház.
NOVEMBER 11–14. 20.00 Korcsula. Pintér 
Béla és Társulata.
Kiállítás: Az előtéri Puttó galériában Katkó 
Tamás fotókiállítása.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
NOVEMBER 14. 19.00 Csehov: Lakodalom. 
Teátrum Színpad.

rászművész kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető naponta 10.00-től 18.00-ig.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
NOVEMBER 9-IG Kristófi Ágnes festményei.
NOVEMBER 10–30-IG Dr. Holló Dénes fotói.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
NOVEMBER 28-IG Eurodreams, kortárs román 
képzőművészeti kiállítás.
A kávézóban Egyed László grafikái.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
NOVEMBER 10-IG A kettézárt falu. Heltai 
Csaba fotókiállítása. Megtekinthető hétfőtől 
péntekig 10.00-18.00 óráig.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
NOVEMBER 9-IG Krepsz Ági festményei. 
Hétköznap 10.00–20.00 óráig. NOVEMBER 
11. 18.00 Kárpáti István fotókiállításának 
megnyitója. Nyitva: NOVEMBER 29-IG.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Orvos festők kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
NOVEMBER 22-IG Bártfai István festőmű-
vész kiállítása. Megtekinthető hétköznap 
13.00–18.00 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
DECEMBER 3-IG Az 1956-os forradalom 50. 
évfordulója, és Sigmund Freud születésének 
150. évfordulója alkalmából kiállítás.

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 óráig. Csoportokat is 
szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

sok: adventi ajtódísz, Mikulásváró ablakfüzér és 
monogrambélyegző készítése.

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

MINDEN CSÜTÖRTÖK 9.30 Ringató, zenepedagó-
giai foglalkozások. NOVEMBER 3. 20.00 Chagall 
Klezmer Band lemezbemutató koncert!
NOVEMBER 4. 20.00 Nikitov (NL) klezmer kon-
cert. NOVEMBER 5. 20.00 A Makedonia zenekar 
és Róza Bancseva koncertje, a Blagoevgrádi 
Rádió és Televízió Népzenei együttese.
NOVEMBER 8. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes - koncert és táncház.
NOVEMBER 9. 20.00 Gépfolklór koncert.
NOVEMBER 10. 20.00 Khamoro - Somnakuno 
Kher Szabolcs megyei autentikus cigánydalok, 
táncok. NOVEMBER 11. 18.00 11+11 Civil a 
Fonóban. NOVEMBER 13. 19.00 Budai tangó, 
tánctanítás Budai Lászlóval.
NOVEMBER 14. 17.30 Isten tenyerén. A kará-
csony ünnep és holdudvarához tartozó novem-
beri ünnepek: Szent Márton köpönyege Halmy 
György filmje. NOVEMBER 15. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Méta együttes koncert 
és táncház. Gyermek- és családi program: 
NOVEMBER 11. 10.00 Mesekincs, népdalkincs. 
Ünnepi műsor, 17.00 Kolompos családi táncház.

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

HÉTFŐ 11.00 Várandós klub, 13.30 Dúr-moll ze-
neovi kezdő, 14.00 Dalszínház 11+1 Nótakincs 
tv- klub, Hangoló zeneovi 16.30 3-4 éveseknek, 
17.30 5-6 éveseknek, 17.30 Hatha jóga, 18.00 
Magnós klub, 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, New Kids Dance Company 
Hip-Hop: 17.00 Junior korosztály (9–14 
éves korig), 18.00 Felnőtt korosztály (15 év 
felett), 19.00 Hastánc. HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 
16.00 Gerinctorna. HÉTFŐ, PÉNTEK 17.00 
Szálhúzásos és horgolási technikák. KEDD 16.30 
Csengő-Bongó hangszerbemutató foglalko-
zássorozat, 16.30 Etka jóga, 17.00 Muzsikás 
gyermektáncház, 18.00 Balett és jazztánc 
haladó,18.00 Egészségmegőrzés, 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, 10.15 és 11.00 Csiri-biri torna, 10.00 
Baba-mama torna, 10.00 Yan Xin Csikung, 
17.00 Gyógytorna, 19.00 Picasso festőszakkör 
felnőtteknek. SZERDA, PÉNTEK 18.00 Férfi 
fittness aerobic, 20.00 Capoeira. MINDEN HÓ 
MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 19.00 Túlpart együttes: 
énekelt versek és táncház. CSÜTÖRTÖK 16.30 
Szeretet klub, 16.45 Játékos torna 3-4 éve-
seknek, 17.30 Játékos torna 5-7 éveseknek, 
18.00 Középhaladó ír sztepptánc klub. MINDEN 
MÁSODIK PÉNTEKEN 18.00 Karaoke. PÉNTEK 
9.30, 10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás, 15.00 

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ

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

NOVEMBER 8. 20.00 Mafioso Grooves pres. 
Imperial Crowns (USA). NOVEMBER 10. 22.00 
Fresh ER pres. Bassline Special - Backdraft (UK), 
Palotai, Bergi, Crez, Skeam. NOVEMBER 11. 
18.00 II. Nemzetközi Szájharmonika Fesztivál 
- Brendan Power CPR Trio (NZL), Egidio Juke 
Ingala (I), Fishers - Hungarian Harmonica 
All Stars, Grapefruit Moon, Mihálygergei 
Szájharmonika Együttes. NOVEMBER 12. 14.00 
ABC tehetségkutató. NOVEMBER 13. 20.00 
Kaltenecker Trió. NOVEMBER 14. 20.00 Bohren 
und Der Club of Gore (D). NOVEMBER 15. 20.00 
Hot Jazz Band & Budapesi Vonósok.

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjas Klub, a 
Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete, 
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület, 
19.00 AKH Gesualdo Kamarakórus próba.
KÉTHETENTE HÉTFŐ 16.00 Az AKH Opera- és 
Dalstúdió próbája. KEDD 10.30 Angol Társalgási 
Klub és PiCinke Játszóház, 14.00 A Keresztény 
Társaskör Döngicsélő Klubja, 16.00 Torna 
reumatikus panaszokra, 19.00 Salsa Suli.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánc-tanoda 6 
éves kortól. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 
10.00 Alakformáló torna. SZERDA 16.00 
Albertfalvai Polgárok Köre. CSÜTÖRTÖK 19.00 
Hobbi Társastánc Iskola.
A XI. Kerület Napja: NOVEMBER 8. 10.00 11 
Ft-os Bolt. Ajándékok, adományok, játékok, 
zsákbamacska vásár. A Családok a Családokért 
Polgári Egyesülettel közös program. NOVEMBER 
11. 11.00 Városrészek közötti futás. Albertfalva 
– Kelenvölgy, indulás a közösségi háztól, 15.00 
„Bohóctáncház” arcfestés, kellékkészítés, 20.00 
Szombat esti össztánc. NOVEMBER 12. 10.00 
AKH Autós Sportklub. NOVEMBER 15. 13.00 
Cukorbetegek Klubja. Kiállítás: NOVEMBER 17-IG 
Parádés villamosaink. Közlekedési és helytör-
téneti kiállítás.

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

Filmklub: NOVEMBER 9. 17.00 Karel Kachyna: 
Szekérrel Bécsbe (Kocár do Vídne).

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 tan-
folyam felnőtteknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 
Callanetics torna. SZERDA 17.00 Reflex fotóklub.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 16.30 Művészeti fog-
lalkozás gyerekeknek. MINDEN HÓ MÁSODIK 
SZOMBAT 10.00 Vasútmodell klub gyerekeknek.
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. 
NOVEMBER 10. 17.00 A szabadság zenéje a 
XVIII-XIX. században. NOVEMBER 12. 10.00  
Mekk Mester, zenés mesejáték a Szabad Ötletek 
Színháza előadásában; kézműves foglalkozá-

Migráns Gyermeknap és adománygyűjtés

 Az egész napos vidám rendezvény programja:
11.00–12.00 Bábelőadás: Álom-álom, kitalálom. Énekelt 
mese a miskolci Csodamalom Bábszínház előadásában.
12.00–13.00 Magyar gyermektáncház dal- és tánctanítással.
13.00–13.30 Brazil- és karibi táncbemutató.
14.30–16.30 Görög blokk. Fellép a Helidonaki Görög Hagyo-
mányőrző Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttes. Szigeti és kis-
ázsiai táncok, koncert, táncház.
16.30–17.30 Afrikai blokk az Afroaid Magyarország Egye-
sület rendezésében: koncert, afrikai táncház, dob- és tánc-
tanítás, afro-hajfonás.

18.30–20.00 Magyar koncert és táncház a Mező Együttessel.
Napközben kézműves foglalkozások, csuhé-, textil- és faka-
nálbaba készítése, gyöngyfűzés, afro-hajfonás, henna test-
festés. A rendezvény ideje alatt gyermekmegőrzés.

A gyermeknap támogatója: Budapest Főváros Önkor-
mányzata. 

További együttműködők: Afroaid Magyarország Egye-
sület, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Multikultúra 
Egyesület, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.

November 12-én, vasárnap 10–21 óráig Migráns Gyermeknapot rendeznek a Fővárosi Művelődési Házban (Fehérvári út 47.) 
a Menedék Migránsokat Segítő Egyesülettel közösen. Az eseményen a sokszínű magyar és más, hazánkban élő nemzetek 
kultúráját szeretnék megismertetni az érdeklődőkkel.

Adománygyűjtés
Az FMH és a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület adománygyűjtést rendez a közelgő karácsonyra való tekintettel a bics-
kei, a békéscsabai és a debreceni menekülttáborban élő gyermekek számára. Elsősorban játékokat, ruhaneműt, könyveket 
várnak november 1-jétől folyamatosan a művelődési házba és az egyesület címére: 1077 Budapest, Jósika utca 2. I/4.

 ÚJ IKONOK    
November 14-én 18 órakor nyílik meg 
a Bartók 32 Galériában Restyánszki 
Attila szobrászművész Új ikonok című 
kiállítása eddig még nem bemutatott 
munkáiból. A művész 2003-ban végzett 
a Képzőművészeti Egyetemen. Ahogy 
alkotói elképzeléseiben fogalmazott: évek 
óta foglalkoztatja a városi ember min-
dennapjainak, kiemelt életszituációinak, 
kommunikációjának, egymásközti kap-
csolatrendszerének szobrászi ábrázolása. 
A témát feldolgozó sorozat tagjai „ikonok”, 
ábrázolásukhoz jelentős absztrakcióra van 
szükség. Formai világának alkotóelemei a 
klasszikus avantgárd eszközei, a modern 
technika vívmányai, ezekben ötvöződik a 
kortárs tematika.

 11+11 CIVIL A FONÓBAN  
Tizenegy éve indult útjára a Civil Rádió 
– adásuk a civil szféra híreire, informá-
cióira, értékeire, eseményeire fogékony 
társadalmi csoportoknak szól javarészt élő 
műsorokkal, alkalmankénti bejátszásokkal, 
telefoninterjúkkal, játékokkal – és a Fonó 
Budai Zeneház, akkor még egymástól 
függetlenül, azóta tevékenységük össze-
kapcsolódott. Újságunk májusban hozta a 
hírt: a Fonó legjobb koncertjeit hamarosan 
a Civil Rádió élő adásban közvetíti. Azóta 
a próbaüzem megvolt, a technika már 
rendben van. A tizenegy éves évfordulóra 
emlékezve november 11-én – éppen a 
Kerület Napján – 18 órától közös születés-
napi fesztivált rendeznek a Fonó koncert-
termében a Bacsó Kristóf 4, a Hetedhét 
zenekar, Ruttkai Bori és barátai, a Makám, 
a Vujicsics, a Téka együttesek és a Dresch 
Quartet fellépésével.

A forradalom előestéjén
A forradalom előestéjén a címe 
Somlói Kolos újbudai fotóki-
állításának. A tárlat nemzeti 
ünnepünk – egyben az alkotó 
születésnapjának – előestjén 
nyílt meg a Tranzit Art Caféban. 

Az 1976-ban született Somlói 
Kolos három éve diplomázott a 
Magyar Képzőművészeti Egye-
tem – mai néven Moholy-Nagy 

Somlói Kolos fotókiállítása

Művészeti Egyetem – vizuális 
kommunikáció szakán. A fiatal 
alkotó tárlatát egykori alma mate-
rének rektora ajánlotta a közönség 
figyelmébe. Kopek Gábor megnyi-
tójában úgy fogalmazott: nagyon 
kifejező a cím, hiszen a magyar 
forradalom a szabadságvágyat 
testesíti meg, a szabadság az embe-
riség legnagyobb eszménye. Lelke 
mélyén minden ember vágyik a 

szabadságra. A világ mégsem ezt 
tükrözi. Somlói Kolos szembenéz 
az ő hétköznapi forradalmával, sa-
ját perspektíváival. 
 Képei által nem marad csend-
ben, nem hagyja magát, mert lelke 
mélyén szabad. A kisangyalt is ta-
lálta az utcán, amivel a meghívón 
invitálta az érdeklődőket a kiál-
lítására – mondta Kopek Gábor 
Somlói Kolos nagyméretű színes 
munkáiról, valamint „tablókba 
rendezett”, képeslap formátumú 
felvételeiről.

- pataki -
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ták a járőrkocsit, érdekes módon éppen 
a sértett menekült el a helyszínről. A 
rendőrök visszahozták, és elszámoltat-
ták a társaságot. A vallomások szerint 
jó egy nappal korában kezdték el az ita-
lozást. A sértett fizetett, két – addig csak 
látásból ismert – társa viszont egyre erő-
szakosabb lett, még késsel is megfenye-
gették, követelve tőle a pénzét. Az illető 
megijedt, s megpróbált elmenekülni a 
helyszínről, de a társai nem engedték. Az 
ügyben vizsgálat indult.

Dühében a buszt verte
Október 27-én este a Bartók Béla úton egy 
személyautó be akart vágni a 73-as busz 
elé. A busz már nem tudott lassítani, ezért 
az autó előzése nem sikerült. A sofőr nem 
hagyta ennyiben, a közlekedési lámpánál 
utolérte a buszt, kipattant a volán mögül, 
s ütni kezdte a jármű ablakát, majd több-
ször leköpte. De nem elégedett meg ennyi-
vel, visszaszaladt a kocsijához, kivett belő-
le egy kormányzárat, s azzal püfölte a busz 
oldalát. Aztán visszaült a volán mögé, s 
elhagyta a helyszínt. Az autóbusz vezetője 
elmondta, a kormányzárral mért csapá-
sok miatt öt horpadás keletkezett a jármű 
oldalán, a kár eléri a 100 ezer forintot. Az 
ügyben vizsgálat indult. A busz vezetője, 
s az esemény tanúi természetesen megje-
gyezték a gépkocsi rendszámát.

Megrongált Combino
Október 27-én reggel negyed kilenc kö-
rül a járat Móricz Zsigmond körtéri vég-
állomásán arra lett figyelmes az egyik 
Combino vezetője, hogy egy széles, vas-
tag, fekete, festékszóróval felfestett csík 

RENDŐRSÉGI HÍREK
Eltűnt egy orvosi táska
Megdöbbentő lopás történt október 24-
én este a Szent Imre Kórház érsebészeti 
osztályán, mely egyébként általában nyit-
va van, bárki bemehet oda. Az ismeretlen 
tettes vagy tettesek egy úgynevezett rea-
nimációs táskát loptak el az egyik szek-
rény tetejéről. A táska különböző orvosi 
eszközöket tartalmazott, többek között 
egy újraélesztésnél alkalmazott berende-
zést is, melyeket egyébként csak szakem-
berek képesek használni. Éppen ezért va-
lószínű, hogy értékesíteni is csak nehezen 
tudják majd a tolvajok zsákmányukat. 

Családi konfliktus
Egy kétgyermekes, válófélben lévő há-
zaspár családi konfliktusából lett rend-
őrségi ügy. Miután a vagyonmegosztás 
miatt eladják a lakásukat, október 25-én 
a feleség felment a férjéhez a lakáseladás-
sal kapcsolatos papírokkal. Férj átvette az 
iratokat, de nem engedte el az asszonyt. 
Kulcsra zárta az ajtót, és arra kérte a fele-
ségét, „legyen együtt vele” csak egyetlen 
alkalommal. Az asszony nemet mondott. 
A férfi erőszakosságát látva megpróbált 
segítségért telefonálni, de a férj ezt is, és a 
menekülési kísérletét is megakadályozta. 
A nő végső kétségbeesésében kiszaladt az 
erkélyre, és a járókelőktől kért segítséget. 
Erre már a férje kiengedte őt a lakásból.

Hajnali pofonok a körtéren
Október 26-a kora hajnalán éppen a 
Móricz Zsigmond körtéren haladt egy 
járőrkocsi, amikor a rendőrök három ve-
rekedő férfire lettek figyelmesek, ketten 
ütötték a harmadikat. Amikor meglát-

Még egyszer október 23. 
megünnepléséről

Mivel magam is újbudai lakos vagyok, 
állandó olvasója vagyok a lapnak. Októ-
ber 23-a megünneplésével kapcsolatban 
meglepődtem, amikor – mint egykori 
résztvevő – meghívót kaptam az 1956. 
október 22-én, a Műegyetem Aulájában 
tartott diákgyűlés 50. évfordulójára ki-
tűzött megemlékezésre: a Műegyetem 
rakpartra. Valóban: 2006. október 22-én 
15 órakor az egykori résztvevők és a mai 
diákok, érdeklődők, ünneplők az egye-
tem előtti rakpartszakaszon hallgatták 
meg a díszvendégként velük ünneplő 
Sólyom László köztársasági elnök úr sza-
vait, kísérték figyelemmel a többi emlé-
kező és méltató szónok beszédét, végül a 
koszorúzás pillanatait.
 1989. október 22-e óta minden évfor-
duló megünneplése az Aulában tartott 
emléküléssel, majd onnan – mint 1956-
ban – a Bem szoborhoz vezető fáklyás 
felvonulással kezdődött. Most zárt kapuk 
fogadták az ünneplőket, emlékezőket. 
Amikor az ünnepély szóvivője feltette a 
költői kérdést, hogy miért nem az Aulá-
ban gyűltünk össze, gyorsan csendre in-
tette a jelenlévőket, mondván: emlékez-
zünk csendben egy pillanatig, mindenki 
gondoljon, amire akar, de hangosan ne 
fejezze ki a véleményét.
 Az ünneplő közönség elcsende-
sedett, majd lezajlott az ünnepi meg-
emlékezés. Befejezésként – Beethoven 

OLVASÓINK ÍRTÁK

Képmás est a Szent Margit Gimnáziumban

Szabadságharcos nemzet vagyunk
A magyar nem forradalmi, hanem 
szabadságharcos nemzet – erre a 
megállapításra jutott az október 26-i 
Képmás est két vendége, Kopp Mária 
és Rózsa Flores Eduardo.

„A forradalom győzött, de ha nem adunk 
neki időt, hogy erőre kapjon, újra elbuk-
hat. El is sikkaszthatják azok, akiknek 
érdekük. Fogjunk össze: egy hazánk van 
s egy életünk.” Déry Tibor író 1956. no-
vember 1-jén papírra vetett gondolataival 
köszöntötte a Szent Margit Gimnázium 
dísztermében összegyűlt érdeklődőket 
Németh Miklós Attila, az est házigazdá-
ja. Ezt követően bemutatta vendégeit: dr. 

Kopp Mária magatartáskutatót és Rózsa 
Flores Eduardo szabadságharcost. Tőlük 
várt választ az est címéül szolgáló kérdés-
re: forradalmi nemzet-e a magyar?
 Kopp Máriát már egyetemistaként 
az érdekelte, hogy a lelki hatások milyen 
mechanizmusok révén vezethetnek tes-
ti tünetekhez. 1993-ban megalapította a 
SOTE Magatartástudományi Intézetét, 
amelynek azóta is vezetője. Rózsa Flores 
Eduardo – aki sokaknak a nagysikerű 
Chico című filmből lehet ismerős – a szó 
szoros értelmében szabadságharcos. Bo-
líviában született, a 70-es évek második 
felében jött Magyarországra. A délszláv 
háború idején jelentkezett a Horvát Nem-

zeti Gárda soraiba. A Horvát Nemzetközi 
Brigád parancsnokaként később megkap-
ta a horvát állampolgárságot, és ezredes-
sé léptették elő. A költőként is népszerű 
Eduardo elmondta, hogy a forradalom 
önmagában nem old meg semmit: el kell 
dönteni, hogy mi következzen a forra-
dalom után, és közös célokat kell meg-
fogalmazni. Eduardo álláspontja szerint 
cselekedeteinket nem engedjük azok által 
vezérelni, akik el akarnak tiporni minket.
 Kopp Mária kifejtette, hogy a magya-
roknak nem forradalmai, hanem szabad-
ságharcai voltak: ilyen volt 1848 és 1956 is. 
Ezek tették híressé Magyarországot. A kö-
zös eszme, a kapocs pedig nem más, mint a 
szabadság. Véleménye szerint a magyarok 
hihetetlenül kreatívak: színesek és befoga-
dóak. Ez genetikai gazdagságot eredmé-
nyez. A magyarok akkor képesek csodára, 
amikor nem nyomják el bennük ezt a krea-
tivitást. A kollektív lengyel és német néppel 
szemben a magyarok nehezen fognak ösz-
sze – vélekedett a professzor asszony. Hoz-
zátette, hogy sokáig tűrünk, de ha egyszer 
betelik nálunk a pohár, fellázadunk, és „kő 
kövön nem marad.” Rámutatott arra is, 
hogy Magyarországon kívül nincs még egy 
olyan hely, ahol a nép szégyellné saját nem-
zeti jelképeit. 1956 leverése után Kádárék 
rájöttek arra, hogy számukra a nemzeti 
érzés a legveszélyesebb dolog, ezért igye-
keztek bűnnek beállítani azt. A társadalom 
közös erkölcsi értékei erodálódtak, ennek 
következményeit nyögjük napjainkban is 
– mondta a magatartáskutató.

D. Á.

Egészségnapok Újbudán
Újbuda Önkormányzata és az ALFA Életmentő Betegápoló Közhasznú Egyesület 
kerületi egészségnapokat szervez, melyeknek keretén belül lehetőség lesz az ideális 
testsúly meghatározására, testtömeg- és testzsír-index számítására, vérnyomásmé-
résre, pulseoxymetriás vizsgálat elvégzésére, spirométeres légzésfunkció vizsgálatra, 
látásvizsgálatra, vércukorszint-mérésre, PSA szűrésre, vizeletlabor vizsgálatra, hal-
lásvizsgálatra, EKG vizsgálat elvégzésére, orvosi tanácsadásra.
Valamennyi vizsgálat elvégzése ingyenes! Az eredményeket azonnal, írásos formá-
ban is megkapják az érdeklődők.
Az egészségnapok időpontja és helyszíne:
November 7., kedd 10-16 óráig Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.)
November 14., kedd 10-16 óráig Budapesti Művelődési Központ (Etele út 55.)
November 18., szombat 10-16 óráig Újbuda Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy 
u. 7/d.)

Egmont nyitányának komor hangjait 
hallgatva – végignéztük, hogyan helye-
zik el koszorúikat a megemlékezők az 
egyetem bejáratának jobb oldalán függő 
háromszínű zászló alatt. Utána – mint az 
utóbbi évek mindegyikében – elindult 
a menet, végig a Duna-parton, Bem tá-
bornok szobra felé. Mi pedig, valamikori 
résztvevők, szemtanúk – nagyon sokan 
megbántva és megcsúfolva éreztük ma-
gunkat. Hát ide jutottunk? 50 évvel a for-
radalom után, annak egyik szent helyén 
az eseményeknek (amelyeket Magyar-
ország és a magyar nép dicső tetteiként 
ünnepelnek itthon és világszerte) sem 
az egykori és még élő tanúi, sem pedig 
a Magyar Köztársaság elnöke nem kívá-
natos személyek; mint idegenek, csak az 
utcán ünnepelhetnek és az épületben el-
helyezett emlékhely helyett csak a kapun 
kívül, a járdán koszorúzhatnak?
 És az önök kerületi lapja, amely két 
egymás utáni számában is ünnepelte 
1956 hőseit, ezt a szégyenletes eseményt 
egyetlen szóval sem említette meg. Ami-
ről nem beszélünk, az nincs, az meg sem 
történt?
 Úgy érzem, nem az ünnepség részt-
vevőinek, önöknek kellene lehajtott fejjel 
magukba nézni és szégyenkezni, annak 
is, aki nem engedte megnyitni az egye-
tem kapuit az ünneplők előtt; de azok-
nak is, akik – talán szándékkal? – kifelej-
tették ezt a hírt az Újbudából. Reméljük, 
a forradalom 51. évfordulóján, október 
22-én ismét az Aulában találkozunk!

Zarándy László, nyugdíjas okl. mérnök

Németh Miklós Attila Kopp Máriát és Rózsa Flores Eduardot kérdezte

Mese, táncház, vigalom

Családi délután
Jó hangulatú családi délutánra került 
sor október 14-én a Fonóban. A prog-
ram az ősz, az állatok, a zene és a tánc 
köré szerveződött.

Csillogó gyerekszemek lesték, mi lesz Süni 
sorsa, eltűnik-e a barackoskosár, s a go-
nosz Farkas megeszi-e a buta Nyuszikát. 
A Meseerdő Bábszínház előadása senkit 
nem hagyott hidegen, az apróságok lel-
kesen kiabálták be észrevételeiket. Mire 
minden jóra fordult, s véget ért a nagy 
izgalom, odakint kézműveskedés várta 
a gyerekeket. A rövidke pihenés után a 
Kolompos együttes fergeteges táncháza 
következett, melyen kicsik is, nagyobbak 
is lelkesen vettek részt. Alighogy a zene-
kar rázendített: „tekeredik a kígyó”, óriási 
kígyóvá vált a sok ember, s nagy nevetés 
kísérte a muzsikát. Ismét nagy volt a vi-
dámság, szép volt a délután, s ragyogott az 
ősz ezen a napon.

K. R.
Jenő, nem kellene lassan leengedni a gyerekpancsolót?

húzódik a jármű bal oldalán. Két tenyér-
nyi nagyságú horpadást is felfedezett 
a villamos végének jobb és bal oldalán, 
amelyek csak azóta keletkezhettek, hogy 
elindult a Moszkva térről. A BKV bal-
eseti helyszínelője megállapította, hogy a 
rongálási kár eléri a 7 millió forintot. 

Harapott a zugárus
Két közterület-felügyelőre – egy nőre 
és egy férfire – támadott a Hadak útján 
október 27-én három román állampol-
gárságú nő, akiket a felügyelők illegális 
árusítás miatt akartak igazoltatni. A ki-
alakuló dulakodás során a közterület-fel-
ügyelő nőt az egyik asszony többször is 
megütötte, a férfinek pedig beleharapott 
a kezébe. A csetepaténak a rendőrség ve-
tett véget, s előállították az árusokat.

Lebuktatta a kamera
Régi tolvajtrükkel próbálkozott egy ti-
szántúli férfi október 28-án az egyik 
nagy, kerületi bevásárlóközpontban. Mi-
után azonban viselkedése szinte az első 
pillanattól kezdve gyanút keltett a biz-
tonsági őrökben, ezért a kamerákon át 
figyelték tevékenységét: különféle apróbb 
cikkeket tett a kosarába, majd odébb 
menve kivette azokat a dobozaikból, s a 
ruhájába rejtette. Csak néhány apróságot 
hagyott a kosarában, ezeket a kasszánál 
kifizette. Az őrök a fizetés után feltar-
tóztatták, majd az átvizsgáló helyiségbe 
kísérték. Itt férfi elismerte, hogy lopott, 
s előadta a ruhájába rejtett illatszereket. 
Értékük elérte a 15 ezer forintot. A hely-
színre érkező rendőröknek már csak 
annyi dolguk volt, hogy előállítsák a ke-
rületi kapitányságra az illetőt. Különleges japán  

gyümölcsfa Újbudán

Van a kertünkben egy különlegesen 
színes fa, amilyent Magyarországon 
még nem láttam. Tíz éve Japánból hoz-
tam egy gyümölcsöt (az ottani neve 
„kakhi”), aminek a magját elültettem. 
Aztán kétszer is lefűnyíróztam, mert el-
felejtettem, hogy ott van. Mostanra egy 
szép fa lett belőle és bőségesen terem. 
Ilyenkor csodálatos színekben pompá-
zik, talán az Újbuda újság segítségével 
megoszthatjuk a látványt a kerületünk 
más lakóival is. A gyümölcse egyébként 
nagyon drága, darabra árulják. De az 
nem japán származású.

Dr. Szalai Gyula, Háromszék u. 36.

A datolyaszilva
Az olvasónk fenti levelében említett gyü-
mölcs japán neve valóban a „kakhi”, 
ám ezt az áthallás miatt a címben nem 
írtuk le, inkább a szintén használatos 
datolyaszilva megnevezést választottuk. 
Nagyobb bolthálózatokban, piacokon 
olykor kapható darabra ez a nagyon íz-
letes, sárgás piros, kinézetére a paradi-

csomra hasonlító gyümölcs, ám a nevét 
az eladók sem szívesen mondják ki. 
 A kakhi-gyümölcs fán terem, szár-
mazási helye Kína – kínaiból magyarra 
fordítva a neve állítólag „paradicsom 
gyümölcsöt” jelent –, onnan került ja-
pánba, ahol több fajtája is ismert: a 
télen termő magaki és a nyáron termő 
ivagaki. Az ottani gasztronómiában 
igen nagyra becsülik.
 A növény a mediterráneumban is 
megterem fa méretűvé nőve, elsősor-
ban Olaszországban látni sokat belőle, 
nálunk Zalában és Somogyban is élnek 
belőle példányok – jó nagyra nőtt bokor 
méretűek –, utóbbi megyében állítólag 
egész „ültetvény” van belőle! Megerősí-
teni nem tudjuk, mert még próbáltuk 
ki és nem is kóstoltuk, de hírek szerint 
nagyon finom lekvárt is lehet készíteni 
belőle. (A szerk.)
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KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (S, K, E, 
R). 13. Ruhát tisztít. 14. Hernyómozgással 
közlekedik. 15. Ragadozó madár. 16. Szín. 
18. Szlovák, 19. Remélne. 22. Zúdító. 24. 
Eledel, barátok között. 25. Északi férfinév. 
27. Állam, angolul. 30. Iratcsomó. 32. Kétes! 
33. Francia író (Émile). 35. Körülvesz. 37. 
Orosz repülőgépjelzés. 38. Ház betűi kever-
ve. 40. Ismétlődő szerkezeti egységekből álló 
óriásmolekula. 42. Kettőzött kettős betű. 43. 
Olasz Pál. 44. Világos angol sör. 45. Becé-
zett férfinév. 46. Lengyel és norvég autójel. 
47. Ide-oda hajladozás. 50. Szintén nem. 52. 
Aranyos részlet! 53. Árazócímke fajta. 54. 
Angol férfinév. 56. Félig kéri! 57. Lócaszerű 
ágy. 59. Csurgó. 61. Jemeni kikötőváros. 63. 
Dobogós helyezettek nyakába akasztják. 
65. Kis István. 67. Számnév. 69. Vas és urán 
vegyjele. 71. Állatbiztató eszköz. 73. Erre a 
helyre. 74. Gyalulatlan. 77. Vissza: napszak. 
FÜGGŐLEGES: 1. Szappanmárka. 2. A panasz 
szava. 3. Történelmi éra. 4. Finom, németül 
(ZART). 5. Balzsam. 6. Nemzeti Alaptan-
terv, röv. 7. Indiai uralkodó, államvallássá 
tette a buddhizmust. 8. Pezeta egynemű 
betűi. 9. Japán drámai műfaj. 10. Klasszi-
kus fehér. 11. Égtáj. 12. Fokozat távol-keleti 
küzdősportokban. 17. UNO, magyarul. 20. 
Nyíllal vadászik. 21. Az idézet második ré-
sze (E, A, D, H, L). 23. Európai főváros. 24. 
Hun eredetű férfinév. 26. Gyümölcsöt szá-
rítani. 28. A Tisza jobboldali mellékfolyója 
Kárpátalján. 29. Sok embert érintő. 31. Noli 
me …! Ne illess engem! 34. Lengyel iparvá-
ros. 36. Becézett női név. 39. Haza. 41. … de 
France, történelmi vidék. 42. Nagy Kons-
tantin szülőhelye. 48. Ugyanúgy, hason-

lóképpen, latinul. 49. Gyanítja. 51. Mecset 
tornya. 53. Tragikus sorsú olasz politikus 
(Aldo). 55. Webber musical, angolul. 58. 
Külső faburkolat. 60. Attila névváltozata. 
62. …, az ember lánya (Nexö). 64. Nőstény-
disznó. 66. Semmikor. 68. Káderlap része! 
69. Takarékpénztár alapító (András). 70. 
Veszprém megyei község. 72. Kelet, néme-
tül. 75. Szeg páros betűi. 76. Gráf egyik fele!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 21. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: november 22. A 40. 
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Október 
vége árvul a platán tépik a lombját nyug-
talan szelek.” A NYERTES: Gregor Tiborné 
XI., Bükköny u. A november 1-jei, 41. 
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

Márton-napi ételek

Nagy András

Összességében kellemes napok várnak 
önre, gondot az okoz majd, hogy olykor 
túlzottan érzékenyen reagál jelentéktelen 
eseményekre, elejtett megjegyzésekre, egy 
rosszul hangsúlyozott szóra. Máskor ilyene-
ket figyelemre sem méltatna. Ez főképpen a 
munkahelyén okozhat problémákat, de ott-
hon is rossz légkört teremt. Gondolja végig, 
mi húzódhat meg mostani túlzott érzékeny-
sége mögött. Átmeneti pénzügyi gondot je-
lenthet egy be nem tervezett vásárlás. 

Végre jó hírek, elsősorban a karrierjével, 
illetve a munkájával kapcsolatban, de a 
magánéletében is nagyon kedvezően ala-
kulnak a dolgok. Ebben az időszakban 
célszerű a halasztgatott, fontos ügyeket 
elintézni, mert nagy valószínűséggel az ön 
számára előnyös módon oldódnak meg. 
Ha költözést, lakáscserét tervez, most néz-
zen utána, és utazásra is bátran vállalkoz-
hat. Árnyékot csak az vethet ezekre a na-
pokra, ha nem figyel oda az egészségére, 
mert könnyen megbetegedhet. 

Nyugodt, zavartalan napok, egy jelentős 
társadalmi eseményen való részvétel, egy 
váratlan látogatás és némi érzelmi vihar 
vár önre a héten, utóbbi egy szerelmi fel-
lángolás formájában. Ennek a kimenetele 
és a következményei egyelőre beláthatat-
lanok. Lehetőleg már most készüljön föl 
rá lelkileg, hogy ez a békességes időszak 
sajnos nem sokáig tart, és hamarosan ko-
molyabb problémákkal is meg kell küzde-
ni. Ne kockáztassa a pénzét olyan befekte-
téssel, amelyről nincs elég ismerete.

A közeli barátaival támad komoly nézetel-
térése, akik egyre gyakrabban kifogásolják 
a viselkedését, ön pedig nem akarja belátni 
az igazukat. A konfliktus sajnos túlzottan is 
elmérgesedhet, ha nem hajlandó végighall-
gatni őket, és makacsul ragaszkodik a saját 
álláspontjához. Ez a vita a párkapcsolatára 
is kihat, főképpen akkor, ha a partnere nem 
önnel ért egyet. Figyelmetlenségével bal-
esetet idézhet elő, ezért legyen óvatos. A hét 
vége felé egy telefonhívás fogja felzaklatni.

 
A nyugodt napok továbbra is váratnak 
magukra, különösen akkor számítson 
szaporodó vitákra és konfliktusos hely-
zetekre, ha valamilyen vezető beosztás-
ban van. Ugyanakkor felcsillan a remény, 

tik ezen a rossz időszakon, megpróbálnak 
lelket önteni önbe. Hamarosan meg is 
jönnek az első sikerélmények, és helyreáll 
a lelki egyensúlya. Viszont nem oldódnak 
meg ilyen könnyen a pénzügyi problémái,  
ha továbbra is ésszerűtlenül költekezik.

Bármennyire idegennek érzi is magától a 
spontaneitást, a kiszámíthatatlant, bízzon 
jobban a megérzéseiben, néha cselekedjen 
nyugodtan az ösztönei alapján, és ne állan-
dóan csak hosszas fontolgatás, mérlegelés 
után lépjen. Vállalja fel annak a kockázatát 
is, hogy hibázik – más is megteszi, még-
sem érzi ilyenkor úgy, hogy itt a világvége. 
A héten eredményesen bonyolíthat le üz-
leti tárgyalásokat, jó pénzügyi döntéseket 
hozhat, és ezúttal a szerencsében is bízhat. 

 
Bár ez általában nem jellemző önre, néha 
elképesztően érzéketlen tud lenni, nem 
törődik mások érzéseivel, véleményével, 
érdekeivel. Ha ilyen egy-egy alkalommal 
előfordul, még érthető és megbocsátható, 
hiszen mindenkinek lehet rossz pillanata, 
de ha túl gyakori, az már komoly szemé-
lyiségproblémákra is utalhat. Nem ártana 
ezt végiggondolnia, mielőtt elmarja maga 
mellől a szeretteit, a barátait. Ha a hét végén 
szabadtéri programon vesz részt, ügyeljen 
az öltözködésére, mert megfázhat.  

 
A túlzottan érzékeny nő Vízöntőkre vár-
nak kellemetlen pillanatok: mintha csak 
összeesküdtek volna az ismerősei, szinte 
mind megbántja kisebb-nagyobb mérték-
ben valamilyen módon. Mivel ezt nehezen 
viseli, egyre gyakrabban kiborul. Hogy ezt 
megelőzze, inkább kerülje az embereket. 
A férfi Vízöntők most koncentráljanak a 
pénzügyekre és a karrierjükre, mindkét 
területen jelentős változások várhatók. Az 
egészségük szempontjából fontos lenne 
vitaminkúrába kezdeni.  

Új szerelem a láthatáron. Az egyedülálló 
Halaknak ez mindenképpen jó hír, még 
akkor is, ha a kapcsolat kilátásai jelenleg 
még kiszámíthatatlanok. A párkapcso-
latban élő Halakra viszont nehéz napok 
várnak, ha nem tisztázzák egyértelműn 
és őszintén önmagukban, mit szeretnének 
elérni. A magánéletükben más területen is 
adódnak gondok, valószínűleg elmérgese-
dik a viszonyuk egyik szomszédjukkal. Ha 
peres ügyük van és a héten születik döntés, 
az szinte biztos, hogy kedvező lesz.

ÉLŐVILÁG

TÓTH ÁRPÁD  
(1886-1928)

A Nyugat el ső 
n e m z e d é k é n e k 
meghatározó tagja 
Aradon született. A 
pesti egyetem ma-
gyar-német szakára 

járt, pénz hiányában tanulmányait nem 
tudta befejezni. 1909-ben kénytelen volt 
Debrecenbe visszaköltözni, ekkortól a 
helyi újságokba írt. Később háborúellenes 
versei miatt a lapok sokáig nem közöltek 
tőle írásokat, műfordításokból, irodal-
mi ösztöndíjakból tartotta fenn magát. 
Tüdőbetegségben szenvedett, 42 éves ko-
rában halt meg. Költészetére az impresszi-
onizmus nyomta rá bélyegét. A betegsége, 
elszigeteltsége és a szegénység határozta 
meg lírája alaphangvételét, és nézőpont-
ját. A XX. század legnagyobb magyar 
elégiaköltőjeként tartják számon.

hogy néhány elhúzódó ügye a héten az 
ön számára kedvezően oldódik meg, eh-
hez azonban résen kell lennie, és ügyesen 
megragadni a kínálkozó lehetőségeket. 
Ügyeljen az egészségére jobban, talán nem 
ártana időt szakítani egy kis testmozgás-
ra, már ha egyébként nem teszi. 

Munkahely és pénz. Ez a két dolog hatá-
rozza meg a hetét. Az előbbi esetében nem 
túl jók a kilátások, szinte biztos, hogy vala-
milyen konfliktusba keveredik a munka-
társaival, rosszabb esetben a főnökeivel. A 
helyzet elmérgesedését ön is meg tudja aka-
dályozni, ha szétválasztja a személyes és a 
kimondottan „szakmai” ügyeket. Pénzügyi 
szempontból viszont kifejezetten jó perió-
dusba kerül, korábbi befektetései hasznot 
hoznak, és a szerencse is ön mellé áll. 

Egy váratlan hír vagy egy lelepleződött ti-
tok bolygatja fel alaposan a családi életét. 
Túl a kirobbanó konfliktuson, elsősorban 
arról gondolkodhat el, hogy mennyire is 
ismeri azokat az embereket, akik a legkö-
zelebb állnak önhöz. És ha nem ismeri jól 
őket, azért mennyiben ön a felelős. Bár a 
magánéleti gondokat sosem szerencsés 
bevinni a munkahelyre, ez most elkerül-
hetetlennek látszik, számoljon tehát ennek 
a következményeivel is. Ezért, ha meg tud-
ja oldani, vegyen ki szabadságot a héten.

Néhány esemény a hét elején kellőképpen 
aláássa az önbizalmát, és persze el is ked-
vetleníti. Nem szívesen fog bele semmibe, 
ha csinál is valamit, kedvetlenül teszi. Sze-
rencsére a családtagjai és a barátai átsegí-

Az agavé nem gyakori, de azért látni 
néhányat az állatkerten kívül is a buda-
foki borospincéktől a kőbányai Sör-
gyár utcáig többfelé a városban. Egy 
nagyon szép példánya díszlik a Fehér-
vári út 10-ben a Kolos Richárd Szakkö-
zépiskola déli udvarában, az Újbudai 
Egészségközpont szomszédságában. 

Másfél évtizede gondozzák ott, ősszel az 
épületbe viszik a nagy fadézsába ültetett 
súlyos növénycsodát, hogy megmentsék 
a számára végzetes magyar tél fagyos hó-
napjaitól. Teleltetésére a hűvös lépcsőház 
alkalmas. 
 Az agavék a kaktuszokhoz hasonlóan 
Közép- és Észak-Amerikában honosak. 
Amerika felfedezése előtt nem ismerték 
az Óvilágban. Mintegy tíz nemzetségük 
közül Európában legismertebb az Agave 
americana, ezt 1880 táján említik először. 

Agavé a Fehérvári úton

A koriander a legrégebbi ismert fűszer-
növények egyike. Népies nevei: beléndfű, 
cigánypetrezselyem, koriandrom, zergefű, 
kínai fodrospetrezselyem. 
 Az egyiptomiak a parfümként és az 
emésztés segítőjeként is használták, a zsi-
dók tőlük vették át. A Biblia szerint, ami-
kor az exodust követően a zsidók a pusz-
taságban éheztek, az Isten mannával táp-
lálta őket, amelynek íze a korianderéhez 
hasonlított. Indiában a curry fűszerkeve-
rék egyik alkotórésze. A kínai orvosok a 
vérhas, a kanyaró, az aranyér kezelésére 
alkalmazták, valamint szájöblítőként, és 
fogfájás ellen is javasolták. Seherezádé 
hercegnő az Ezeregyéjszaka meséiben a 
korianderről, mint a szerelmi képessé-
get növelő fűről mesél. A görögök nem 
kedvelték, rossz ízűnek, szagát visszata-
szítónak tartották. Nyugat-Európában a 

Az isteni manna, a koriander
rómaiak honosították meg. Angliában is 
az ételek fűszerezésére használták, emel-
lett nemi vágyat fokozó szerként tartották 
számon. A feljegyzések szerint I. Erzsébet 
királynő szeretett olyan cukorkákat szo-
pogatni, amelyek közepébe koriander-
magot tettek. Ismert, hogy kisebb sebeket 
koriandermag porával szórtak be, hogy 
megelőzzék az elfertőződést.
 A koriander elsősorban fűszernövény-
ként ismert: kissé csípős, illata a zsálya és 
citrusfélék keverékére emlékeztet. Levele a 
leveseknek és zöldséges leveknek ad kitű-
nő ízt, ám többnyire a növény érett, szárí-
tott termése kerül az ételekbe ízesítőként.
 Gyógyhatását több komponensű illó-
olaj-tartalmának, valamint a benne lévő 
fehérjéknek, zsíros olajoknak, cukroknak 
és C-vitaminnak köszönheti. Használata 
javallott gyomor- és bélpuffadás, valamint 

Májjal töltött libasült    
HOZZÁVALÓK: 1 liba, 25 dkg szárnyasmáj, 1 
ek vaj, 1 hagyma, 3 zsemle, 2 tojás, leves-
zöldség, 1 babérlevél, szegfűbors, só, bors, 
fehérüröm, keményítő.  
ELKÉSZÍTÉSE: a libát fűszerezzük, és a 
hasába tesszük a fehérürmöt. A má-
jat darabokra vágjuk, majd a vajjal és a 
hagymakockákkal rövid ideig pirítjuk. 
Összekeverjük a beáztatott és kinyomott 
zsemlét, a tojást és a májat. Ezzel megtölt-
jük a libát és bevarrjuk a nyílást. 3 deci 
vízzel, a leveszöldséggel, a babérlevéllel 
és a szegfűborsszemekkel feltesszük a li-
bát, és lefedve 1 órán át pároljuk. Ezután a 
libát kivesszük, és előmelegített sütőben, 
roston, közepes tűzön megsütjük. A sütés 
vége felé sós vízzel ecseteljük. A zsírfelfo-

gó tálcában mindig legyen elegendő víz. 
A zsírt lekanalazzuk a tetejéről, majd fel-
forralva és keményítővel megkötve pecse-
nyeléként tálaljuk.

Töltött libanyak    
HOZZÁVALÓK: 1 liba nyaka bőre, 15 dkg 
libahús, 2 nagyobb főtt krumpli, 1 fej 
hagyma, 4 ek libazsír, só, őrölt bors. 
ELKÉSZÍTÉSE: a darált libahúst összekever-
jük a tört krumplival, az apróra vágott 
hagymával, valamint a fűszerekkel. Betölt-
jük a kitisztított libanyakba. Egy lábasba 
teszünk 1 deci vizet és 4 evőkanál libazsírt, 
majd beletesszük a nyakat. Először fedő 
alatt pároljuk, majd zsírján mindkét olda-
lát szép pirosra sütjük. Hidegen, melegen 
egyaránt kitűnő, ízletes és mutatós étel.

Kezdetben csak királyi palotákban cso-
dálhatták, később elterjedt mindenfelé, 

sőt a Mediterráneumban egészen megho-
nosodott és már elvadultan is él. Ott egész 
éven át a szabadban tartható.   
 Őshazájában az agavéból készülő ital 
a pulque, amely úgy a fejbe száll akár a sör 
és ezért „népélelmezési” jelentősége a ha-
zai folyékony kenyérrel, a sörrel vetekszik. 
Az aztékok által is kedvelt ital készítési 
módja mindmáig változatlan. Az agavé 
közepét, szívét kivágják és az üregben ösz-
szegyűlő cukros nedvet edényekben gyűj-
tik, erjesztik. A növény súlyos levelei erős 
rostokat tartalmaznak, amelyekből zsine-
get készítenek.
 Az agavét nálunk nem fenyegetik ilyen 
veszélyek. Hazájában 10–20 évbe telik, 
míg egy növény virágzani kezd, nálunk ez 
sokkal később következik be, és ritka érde-
kességnek számít. Virágzás után az agavé 
elpusztul de sarjairól tovább szaporítható.

Morandini Pál

emésztési zavarok megelőzésére. Segíthet 
legyőzni az emésztési zavarok okozta fejfá-
jásokat, csökkenti a feszültséget és általában 
is csillapítja a fájdalmat. A vértisztító tea-
keverékek alkotórésze. Fokozza a gyomor-
nedv-elválasztást, ezzel étvágyat csinál, és 
görcsoldó hatása is ismert. Egyes tanulmá-
nyok vércukorszint-csökkentőként említik.
 A koriander magjából készített forró 
tea segít a hurutos betegségek gyógyítá-
sában, csökkenti a lázat. A kiütéses fertő-
ző betegségekben, például kanyaróban, 
bárányhimlőben elősegíti a bőrkiütések 
megjelenését. A főzet elkészítéséhez te-
gyünk egy teáskanálnyi összetört magot, 
vagy fél teáskanálnyi szárítottat egy pohár 
forrásban lévő vízbe, és hagyjuk ázni 5 
percig. Étkezés előtt vagy után is ihatjuk, 
de naponta legfeljebb három csészével. 

Bánhídi János



KULTÚRA 9ÚJBUDA 2006. NOVEMBER 8.

 MESEKINCS-NÉPDALKINCS    
A Fonó és az Aranyelme Tehetséggondozó Egye-
sület szeptemberben meseíró pályázatot és nép-
daléneklési versenyt hirdetett meg Mesekincs-nép-
dalkincs címmel. 
Az erre jelentkező 
gyerekek előadása-
it november 11-én 
műsoros délelőtt 
keretében ha l l-
gathatják meg az 
érdeklődők, és ek-
kor tartják meg az 
eredményhirdetést is. A program 9 órakor kez-
dődik a népdalénekesek és a csoportos meseírók 
előadásaival. A déli uzsonnaszünet után 12.45-kor 
lesz az ünnepi műsor, melyen Fábián Éva népdal-
énekes mesél és énekel zenész barátai társaságában. 
Az eredményhirdetés, az emléklapok, ajándékok, 
különdíjak átadása és a legszebb mesék felolvasása 
13.15-tól egy órán keresztül tart.

 BARTÓK BÉLA: GYERMEKEKNEK    
A Fővárosi Művelődési Ház Csepp–Csoda Mese-
színháza november 15-én 10.30 órakor Bartók Béla: 
Gyermekeknek című dalgyűjteménye feldolgozását 
tűzte műsorára a Harlekin Bábszínház előadásá-
ban. A neves egri bábegyüttes ezzel az előadásával 

a zeneszerző születésének 125. évfordulója előtt 
tiszteleg. Az 55 perces, nonverbális darab több mint 
30 különböző bábetűdöt tartalmaz zongorára. Kü-
lönleges bábtechnikák, feketeszínházi eszközök, és 
a tárgyakkal való játék segít megjeleníteni és kibon-
tani a népdalokban rejlő líraiságot, játékosságot. Az 
előadást 5 éves kortól ajánlják.

 SZTÉLÉ    
Artus – Goda Gábor Társulata Sztélé című rekonst-
rukció jellegű kultúrturisztikai performanszát (ez 
az alcíme) először november 9-én 20 órától tekint-
hetik meg az érdeklődők a Sztregova utcai Artus 
Stúdióban. A társulat 2006 tavaszán a mexikói 
Chiapasban, az ősi és a mai maják földjén készült 
fel a most látható akciójára. A munka kezdeti, al-
kotói szakaszában együttműködtek az amerikai 
Thunder Bay és a romániai Toaca társulatokkal, 
majd mindhárman a saját városukban fejezték be a 
közösen megkezdett munkát – ennek végleges for-
mája a mostani bemutató –, melynek témája a maja 
idő és árnyék. A maják tudták, hogy minden apró 
tettüknek következménye van. A folyamatos éber 
figyelmükből fakad jólneveltségnek tűnő szelídsé-
gük, amely voltaképpen évszázadok alatt kialakult 

Az Alkalmi Kapcsolatok Társulása 
Katajev Bolond vasárnap című két-
részes bohózatának zenés változatát 
adta elő a Műegyetem R-klubjában.

Az épülő, már-már létező szocializmus 
nyugalmat sugárzó Napraforgó Üdülőjé-
ben vagyunk. Szociarisztokrata vendégek 
töltik itt pizsamás napjaikat, pihennek, 
rendre megkapják a gyógyfürdőt, mely 
nem árt, de nem is használ, és a biztonság 
kedvéért, mellé, ha már maguk sem tud-
ják, ki kicsoda, dr. Lina Sokkova doktor-
nőtől kapnak sokkterápiát. Aki egyszer 
a Napraforgóban pihent, többé nem tud 
pihenni... máshol – hangsúlyozza a gond-
nok, két vodka közt. Ebbe a miliőbe top-
pan be a bonyodalmak indítója, Zűrcsev 
anyagbeszerző elvtárs, festékkiutalás-
ügyben, égen-földön hajkurászva a Köz-
ponti Anyagelosztó vezetőjét, Bujkálov 
elvtársat, és az ő engedélyező aláírását. 
De Bujkálov sehol, nem is bujálkov, nincs 
se a tetőn, se a (tekétlen) teketeremben. 
Hogy lesz így kifestve az óvoda?
 A Bolond vasárnap című színdarab 
kifundálója, Valentyin Katajev, híven kö-
veti a francia bohózat rendjét: félreértések 
sorozata, szerelmi civódás épp ezért, mó-
kás bujkálások zugokban, ostobaság és 
képmutatás, szenvedély, balekság, helyzet-
komikum és hajkurászás. Évszázadtól füg-
getlenül nyerő a recept, a közönség most is 
veszi a lapot, pláne, ha visszagondol (hál’ 

Egy bolond vasárnap a Napraforgó Üdülőben

Nem látták Bujkálov elvtársat?
Istennek ez manapság már elég nehéz) a 
harmincas évek Szovjetuniójára. A figu-
rák-nevek magukért beszélnek, Zűrcsev, 
Szigorina, Bujkálov, Lurkó, Sóvárgov, 
Tudorkin, mind-mind a (szovjet) társada-

Az ostobaság kortól és helytől független

lom karikírozott típusai. (Ajánlott olvas-
mány: Ilf-Petrov minden műve.)
 A Műegyetem R-klubjában, az Al-
kalmi Kapcsolatok Társulása – röviden 
AKT – előadásában a darab zenés válto-

zatát láthatjuk, Aldobolyi 
Nagy György zenéjével, 
Romhányi József dalszöve-
geivel és Kecskeméti Gábor 
zongorájával. Az előadás 
első pillanatától kezdve 
érezzük a Napraforgó Üdü-
lő csodás légkörét. A jó oro-
szosra vett jelmezekben él 
és remekel az egész társulat, 
kiváltképp Takács Panka 
(Vera Szigorina), Reitter 
Zsolt (Leo Bujkálov) és Kis 
Tamás (Oszkár Zűrcsev). 
Megjegyzem, Zűrcsevet 
egykor játszotta Kabos 
László is, képzelhetjük, 
mit hozott ki ő a szerepből. 
Katajev huncut bohózatára 
már nem egy kőszínház le-
csapott. Lehet, hogy máshol 
mások másként játszanák, 
de hogy az AKT-nál köz-
vetlenebbül, szórakoztatób-
ban, azt nehéz elképzelnem. 
A következő üdülő-turnus 
ugyanitt, valamikor no-
vemberben.

Kertész Dániel

Október végén dupla előadást tartott 
a táncos-koreográfus Ladányi And-
rea nevével fémjelzett a LA Dance 
Company a MU Színházban.

Az este első előadása, a Trio, amolyan kis 
magyar trainspotting, idegtépő zakato-
lás, poszttivornyális kantánc, oldalbor-
dásfal, tótágaskodás, árnyékszékfoglaló, 
két férfi, egy nő és egy ágy. „Az ágy közös, 
a párna nem”, de hiszen nincs is, csak a 
vasrács, mint fekhely. Lesz talkaboutsex, 
más úgysem jön össze…

 A bemutató első részében Jorma 
Uotinen koreográfiájának alapötletét 
dolgozta fel Ladányi Andrea, aki az elő-
adás koreográfusa és egyik táncosa is volt 
egyben. A két fiatalember, Bánki Zsolt és 
Gergely Attila épp hogy fel tudta venni a 
harcot a modern táncművészet szinte már 
emblematikus nőalakjával – de nem tech-
nikai vagy művészi értelemben volt szük-
ség arra, hogy „felkössék a gatyát”, a szerep 
hozta így. Igaz, az előadás mentes minden 
színpadisságtól, mégis szeretnénk azt hin-
ni, mindez csak fikció. Pedig nem az. La-

dányi szerint „korérze-
tet ábrázoló lenyomat” 
a Trio, és aki csak egy-
szer is volt diákkorában 
valamilyen táborban, 
az könnyen ráismerhet 
a figurákra…
     A látvány és style 
felelőse Lakatos Márk, 
a fényé Payer Ferenc, 
hangoké Kondás Zol-
tán volt (ugyanők mű-
ködtek közre az este 
második felében is), a 
zenéről djsuzi gondos-
kodott.
    A szünet után az 
Ivo Dimchev rendezte 
viccesebb rész (2 solo 1 
duet) következett. 
     Az első kis darab a 
„Thank you – the last 
grateful conversions 
of a ghost” címet vi-
selte, amelyben La-
dányi Andrea mint 

Ladányi Andrea ezen az estén is tarolt

Korérzetet ábrázoló lenyomatok

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

R-KLUB

Október 25-én 16 órakor látványos 
díszletekkel tarkított fotókiállítással 
avatták fel a Kő–Tár–Galériát az Őrme-
zei Közösségi Házban.  

A galéria különleges hangulatát a terem 
falát borító terméskő és szikladarabok ad-
ják, amelyek „a megkövesedett múlt han-
gulatát idézik”. Ez a bensőséges tér kiváló 
lehetőséget nyújt „a jelenünket és jövőnket 
kereső és kutató kortárs művészeknek”. 
 Az első tárlat Heltai Csaba A kettézárt 
falu című fotókiállítása, amelyet Zelei Mik-
lós nyitott meg, aki ugyanezzel a címmel 
írt könyvet a szomorú sorsú magyarlakta 
faluról. Az író, kiegészítve a kiállítást, köny-
véből olvasott fel idézeteket a két részre sza-
kított falu lakosainak beszélgetéseiből. 
 A tárlatot egy kétszárnyú ajtó választ-
ja el a közösségi ház előterétől. A galéria 
ajtajára ragasztott képek olyan benyomást 
kelthetnek a látogatóban, mintha az ajtó 
szárnyai mögött rögtön a faluba toppanna 
be. Az egyik képen a falu határa, míg a má-
sikon egy ukrán katona fogadja az érkező-
ket. A valaha magyarországi ikerfalunak 
számító, jelenleg Szlovákiában található 
Kisszelmenc és az ukrajnai Nagyszelmenc 
története a trianoni országcsonkító béke-
diktátumig vezethető vissza. Ekkor ugyan-

is a határt úgy húzták meg, hogy a vonal 
éppen keresztülvágja a felvidéki ikerközsé-
get. Ám véletlenül sem egy szimpla kerítést 
képzeljünk határnak! A két falut egy öt 
méter magas palánk választotta el évekig, 
nehogy az emberek láthassák egymást. Sőt, 
ha egy nagyszelmenci lakó Kisszelmencre 
akart látogatni, előbb az ungvári szlovák 
konzulhoz ment, ahol egyhavi béréért kap-
hatott vízumot. Mikor értesítették a vízum 
elkészüléséről, újból Ungvárra ment annak 
átvételére, majd elutazott a legközelebbi 
szlovák-ukrán határállomáshoz, ahonnan 
30 km-t kellett megtegyen, hogy szülőfalu-
ja túloldalára jusson. 
 2003. december 23-án gyalogos és ke-
rékpáros határátkelőhely nyílt a két falu 
közt. Ezt az ünnepélyes határnyitást, és 
a községek életéből kiragadott pillanato-
kat mutatják be Heltai Csaba alkotásai. 
A terembe érve rögtön feltűnik a padlóra 
festett vörös csík, amely a határvonalat 
jelképezi. A mészkővel kirakott falakat 
katonai álcaháló borítja, amelyre gondo-
san illesztették rá a fényképeket. A bejá-
rati ajtóval szemben, a terem másik felén 
fekete határőrtorony szövetre festett képe 
„vigyázza” a kiállítást, amely november 
10-ig várja az érdeklődőket. 

Farkas Annamária

Egy határátkelőhely megnyitásának története

Fényképeken a kettézárt falu

A kortárs táncművészet nemzetközi-
leg ismert és elismert alkotója Frenák 
Pál. A Párizsban és Budapesten élő és 
tevékenykedő koreográfus  TRA-CE 
című művének premierjét a MU Szín-
házban tartották október 19-én. 

A TRA-CE című kamaradarab a koreog-
ráfus Frenák Pál, az előadó Várnagy Kris-
tóf, a francia zeneszerző Fabrice Planquette 
és a videóművész, Nemes Viktor alkotta 
csapat együttműködésének eredménye. A 
darab Frenák pályáján újabb kísérlet arra, 
hogy egy másik emberi testben jelenítse, 
testesítse meg a saját világát. 
 Frenák valódi és „kvázi” egyszemélye-
sei az énre, az egyetlenre épülnek. E szólók, 
e sajátos koreográfusi önarcképek végig-
kísérik alkotói pályáját. Életrajzával kap-
csolatosan ismert, hogy siketnéma szülők 
gyermeke. Ez gyermekkora meghatározó 
mozzanata volt, így első elsajátított nyelve a 
jelnyelv lett, ami különleges fogékonyságot 
fejlesztett ki benne az arcjáték és a gesztu-
sok, az emberi testtel kifejezhető tartalmak 
iránt. Édesapja halála után néhány évet in-
tézetben töltött. Első tánclépéseit – egy-
fajta titkos, belső világot teremtve és 
abba menekülve – az intézeti folyosó 
tükrei előtt tette. Később klasszi-
kus balettet, néptáncot és mo-
dern táncot is tanult. Számára 
a mozgás, a tánc valóban 
anyanyelv. A gyermekkori 
magány, az azt oldani 
hivatott kísérletek ké-
pezik a táptalajt 
feldolgozott 
témáinak. 
 A Ma-
gyar Tánc-
m ű v é s z e t i 
Főiskolán három 
éve diplomázott, je-

lenleg Fülöp Viktor ösztöndíjas Várnagy 
Kristófra koreografált mű az ember négy, 
egymástól független, de „átjárható” én-
állapotával foglalkozik. Frenák táncos 
megfogalmazásában ezek az én arcok: az 
ösztönös, az önmagára hol humorosan, 
hol tragikusan reflektáló, a megváltozott 
tudatállapotban lévő, valamint a tudatos 
én kutatja önazonosságát. A tánc színhe-
lye egy behatárolt tér egy nagyobb térben, 
amelyre kék szín vetül. A helyszín lehetne 
akár úszómedence is, amelynek partjára a 
szólista lábain békaláb uszonyokkal szalad 
be, majd a játékhoz kelléktára úszószem-
üveggel is kiegészül. 
 A lelki tartalmak mélyét boncolgató 
mozgásszínházi produkció Várnagy Kris-

tóf káprázatos táncosi  
teljesítménye és já-

téka intimitása 
által igazán 

vallomásos-
sá válik.

(pataki)

Frenák-bemutató az Őszi Fesztiválon

Az ember négy én-állapota

rituális óvatosság. Kétféle idő van: most és nem 
most. A most cselekvése: az emberáldozat rítusa 
– egy élő sztélé-prekonstrukció.

 KALTENECKER TRIÓ     
A fúziós jazz legjobb hazai képviselője, a Kaltenecker 
Trió lép fel november 13-án 20 órától az A38 Ha-
jón. A zenekar tagjai közül a billentyűsökön játszó 
Kaltenecker Zsoltnak klasszikus zenei tanulmányai 
után fordult az érdeklődése, a jazz, az improvizáció 
és a komponálás felé. Papesch Péter basszusgitáros 
csak 20 éves korában kezdett el gitározni tanulni tel-
jesen autodidakta módon, mára hangszere egyik leg-
jobb mestereként 
tartják számon. 
Borlai Gergő ütős 
tavaly nyáron vál-
totta fel Dés And-
rást a trióban. 12 
éves kora óta zenél 
a legnevesebb ma-
gyar zenészekkel. A Kaltenecker Trió lenyűgözően 
dinamikus zenéjében – mely egyszerre world music, 
jazz, pop, rock és new age – a funkytól a népdalig, 
Pastoriustól Bartókig minden békésen megfér.

 MU TERMINÁL „A” EST    
A MU Terminál második éve a MU Színházban 
működő tánc-, és mozgásszínházi műhely, ahol a 
táncművészeti iskolákban végzett fiatalok egy éva-
don keresztül dolgoznak együtt koreográfusokkal, 
rendezőkkel és részesülnek sokirányú képzésben. A 
2006-2007-es 
évadra alakult 
társulatának 
idei első bemu-
tatkozó elő-
adásán három, 
meglehetősen 
k ü l ö n b ö z ő 
uta kat já ró 
koreog rá f us 
műhelymun-
kájának eredményét láthatja a közönség november 
10-én és 11-én 20 órától. Stéfanie Batten Bland alko-
tása az emberek közötti erőhatásokról és a köztük 
létrejövő viszonyok dinamikájáról szól. Sebastian 
Lingserius koreográfiáját a görög mitológiában ta-
lálható Léthe, a felejtés folyója inspirálta. Hámor Jó-
zsef, a Terminál szakmai vezetője, az animális és az 
emberi energiák között von párhuzamot friss, dina-
mikus koreográfiájában. A Terminál második, „B” 
estjén 2007 márciusában újabb három koreográfus 
darabját mutatja be a társulat.

enyhén szólva is labilis idegzetű énekes-
nő jelent meg. A megjelenített művésznő 
magánszáma előbb kis gitáros csapongás 
rút szőke parókában, majd váltás feke-
tére, és szétfröccsenő szín-darabokkal 
fejéke festéke lesz testékszere. Ekkor már 
Csajkovszkij a minden. Egy dal (Oooó 
Susanna) szándékosan élvezhetetlen an-
golsággal az őrületig. A háttérből maga 
Csajkovszkij szól közbe: „khm, this is not 
my song” – ez nem az én dalom.
 A másik két szám szöveges adalékai 
is angolul hangoznak el, amiken jókat de-
rülnek a nézők. A nyelvi nehézségek ele-
nyésznek, a közönség főleg főiskolai, egye-
temi hallgatókból és külföldiekből áll. 
 Az énekes magánszámot két táncos 
produkciója követi, az „A Golden duet 
– enough about duet and enough about 
gold” Gergely Attila és Kovács Lehel elő-
adásában. Arany ifjak párosa. „Maci!” 
– szólítja egyikük a másikat, mire a vá-
lasz: „I’m not maci, I’m a spider”, aztán 
valóban elmászik. Ötletek a kettősre, 
majd pénzhányás. A táncművészet néha 
gyomorforgató.
 A harmadik szám ismét egy szóló, 
Kovács Martina jelenik meg a színen. A 
„The R – a collection of memorial wishes” 
egy erősen amnéziás és tetőtől talpig piros 
nő hercehurcája az elfeledett dolgok kény-
szeres ismételgetésével. Piros kuffer, piros 
kosztüm, a piros nő piros combjára piros 
ragasztószalaggal rögzített piros fésű. Ki-
villanó piros bugyi, semmi elpirulás, talán 
csak akkor, mikor kitünteti saját magát, 
hogy aztán a közönség tüntesse ki őt (is), 
hosszú, ütemes tapssal. 

- rózsa -
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Révész Marianna
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LAKÁS, INGATLAN
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellék-

utcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, vilá-
gos lakásokat, házakat. ImmoTéka Ingatlaniroda, 
XII., Hollósy S. u. 7. 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”.  06/70/207-7272.
www.gyorsingatlanertekesites.com 

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

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

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

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

XI. KERÜLETBEN megvételre keresek önálló 
családi házat, lehet zártsoros beépítésű is. 
06/30/251-4000.

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.

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

GELLÉRTHEGYEN, 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.

ÁRON alul, Budafokon 82 m2-es házrész eladó. 
Ár: 16,9 M. Tel.: 06/30/212-5472.

ÚJBUDÁN 53 m2-es, 1 + 2 félszobás, tégla, kon-
vektoros lakás tulajdonostól eladó. 06/70/322-4579.

ELADÓ Gazdagréten 1190 négyzetméteres 
építési telek teljes infrastruktúrával, panorámás 
kilátással, 23 méter széles, út melletti utcafronttal. 
Érdeklődés a 338-3555-ös telefonon.

INGATLANCSERE! Pátyon, kiváló közlekedés-
nél új családi ház, kétszer 3 szoba, plusz fürdők, 
konyhák (önálló lakrészek) – XI. kerületi, 2 szobás 
lakás beszámítással – sürgősen eladó. Saját kert 
250 négyszögöl, kandalló, 30 m3-es esővíztároló. 
Tel.: 06/20/926-2815.

HAMZSABÉGI úton 84 m2-es, 2,5 szoba hal-
los, III. emeleti, erkélyes, felújított lakás lift nélküli 
házban eladó. 06/30/567-6106.

GELLÉRTHEGY tetején társasházi, 68 m2 + 12 
m2-es, erkélyes, déli fekvésű, szuperpanorámás, 
felújított lakás nagy kertben, tulajdonostól eladó. 
Ár: 37,9 millió. 06/30/904-8974.

OSZTAPENKO közben teremgarázs eladó. 
Irányár 1 700 000 Ft. 
Tel.: 203-5573, 06/30/283-0079.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó la-

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

XI., BELTERÜLETÉN irodaházban légkondicio-
nált irodák bérelhetők. www.banalp.hu, 385-4887.

XI. KERÜLETBEN 17 m2-es üzlethelyiség 
bérleti joga eladó. Irányár: 590 eFt. Érdeklődni: 
06/20/474-7103.

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

XI., RADVÁNY utca elején 18 m2-es garázs 
hosszú távra kiadó. T.: 06/20/430-7785.

AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxus ki-
vitelű ingatlanokat keres külföldi ügyfelei részére. 
Bérletre és eladásra Budán és Pesten. 
240-2767, 202-1360, 06/20/262-7864, 
www.athomebudapest.hu, info@athomebudapest.hu

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.

ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-fel-
készítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. 
Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, min-
den korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.

FEJLESZTŐ pedagógus nagy gyakorlattal vál-
lalja óvodások iskolai felkészítését és kisiskolások 
megsegítését. Tel.: 06/20/453-7064.

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolások-
nak, egyetemistáknak a Skálánál. 466-5878.

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

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

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

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.

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, vízvezeték- és fű-
tésszerelés. Tel.: 248-0417, 06/20/929-1318.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmun-
kákat: bádogost, tetőfedő és szigetelést, valamint 
kis javításokat is. T.: 06/20/634-9281, 361-4505 fax.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 
szúnyogháló, függönykarnis készítés, javítás. 
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, sző-
nyegpadló-fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.

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.

GARANCIÁVAL vállalok kisebb kőművesmun-
kát, padló- és fali burkolást. 06/30/244-5634.

CSEMPEBURKOLÁST vállalok azonnali kez-
déssel, határidőre, garanciával! Tel.: 06/20/234-0811.

LAKATOS: kapu, kerítés, korlát, rács, lépcső ki-
vitelezése garanciával. Vas–LM Bt. 
Tel.: 06/20/493-2693, 06/20/439-6701.

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.

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

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

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

SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televí-
zió, hifi javítása garanciával. 
06/30/982-4666, 275-6211.

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS nonstop lakáson, 
software, hardware. 06/20/328-0952, 215-7476.

TV-, CD-javítás garanciával. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, hétvégén is. 
210-4281, 06/30/394-4090. 

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

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

TV-, rádió-, videojavítások. Zalai Péter okleveles 
elektromérnök. Kamilla u. 3. 
319-5762, 06/20/968-2527.

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.

NAPI takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást 
vállalok, festés utánit is. 06/70/210-3992.

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

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

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

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

TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti 
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
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IKEA típusú beépített szekrények, konyhabúto-
rok méretre vágása legolcsóbban, pl. könyvszek-
rény 228x80x28 cm, 13 800 Ft. Igényes munka, 
rövid határidő. Tel.: 06/30/368-1354, 376-8485.

MEGBÍZHATÓ, vállalkozó hölgy párosok refe-
renciával takarítást vállalnak! 06/30/244-5634.

ŐRMEZŐN vasalást vállal családnál nyugdíjas 
asszony. Tel.: 310-0097.

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

ZÁLOGFIÓK, Fehérvári út 17. Magas hitel ki-
helyezés, óriási ékszerakció 3800 Ft/gr-tól. 
Tel.: 209-1208.

SZOLGÁLTATÁS KERESÉSE
TÖBBGENERÁCIÓS családi házam teljes 

elektromos víz- és gázszereléséhez keresek ma-
gánemberként gyorsan, olcsón, megbízhatóan 
dolgozó, bármikor elérhető szerelőket, illetve la-
katost. (Kedvező anyagbeszerzési forrással előny-
ben.) Mobil: 06/30/424-6666, fax: 382-0000.

GYÓGYÁSZAT
KORREKT fogszakorvosi ellátás, mérsékelt 

árak. XI., Dajka G. 4. 06/30/241-0366.
SZENT Teréz szakorvosi magánrendelő 

proktológia, pszichológia, fül-orr-gége, reumatoló-
gia, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, belgyógyászat, 
kineziológia, üzemorvos, urológia, neurológia, sze-
mészet, allergológia. Bejelentkezés: 203-6797. XI., 
Fegyvernek u. 52. 

PICHLERNÉ Bujdosó Mária klinikai szakpszi-
chológus megkezdte rendelését. 203-6797.

GYERMEK- és felnőtt ortopédiai magánrende-
lés. XI., Bartók B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328, 
dr. Kiss Sándor.

BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai magánrende-
lés, általános- és gyermekgyógyászat. XI., Bartók 
B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328. dr. Bánfalvi 
Teodóra. 

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.

NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM vásárol 1945 előt-
ti könyveket, könyvtárat, hagyatékot. T.: 340-8016.

KITÜNTETÉSEK, jelvények, papír- és fémpén-
zek, képeslapok, bizsuk, porcelánok adásvétele. 
Veres Érmebolt, Bp. VII., Izabella u. 37. 
Tel.: 322-4799.

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).

ÉPÍTŐIPARI cég ezermestert keres javítási 
munkákra. Lehet nyugdíjas, illetve vállalkozó is. 
06/20/230-3016.

KERESEK nemdohányzó, megbízható, rend-
szerető, környékbeli – akár nyugdíjas – személyi 
asszisztenst Bartók Béla úti irodába egész napra, 
hosszú távra, jogosítvánnyal, internet-ismerettel. 
Tennivalók: iroda rendben tartása, hirdetések 
feladása, ügyintézés építési, céges, ingatlan, bolti 
ügyekben, levelezések lebonyolítása. 
Tel./fax: 382-0000, 06/20/944-4900,
theactivelight@yahoo.com.

GONDOZÁS
SZÍVESEN vigyáznék gyerekekre egész nap is. 

Felnőtt gyermekeim vannak. 
Tel.: 06/20/413-4581.

FRISS nyugdíjas vagyok, gyermekfelügyelő 
asszisztens. Beteg gyerek vagy idős gondozását 
vállalom. Leinformálható, 787-8388, reggel, este 
hívható.

VEGYES
KANÁRI-SZIGETEKEN vállalkozásindítás, 

bérleti jogok ügyintézése. 00/34/6634-23799.
NE dobja ki! Lomtalanítás előtt megvásárolom 

felesleges lomjait, tárgyait. 
Hívjon: 06/20/804-1084, Magyar.

KUNG-FU, csikung magánoktatás: önvédelem, 
harcművészet, energetika, minden korosztálynak. 
06/20/920-3624.

FARKASRÉTI (55-65 éves) sportos hölgyek és 
urak baráti társaságát férfi partnerekkel bővíte-
nénk. 06/30/747-6920.

KÖZLEMÉNY
KÖSZÖNJÜK mindazok felajánlását, akik 

személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Bükköny 
Alapítványt támogatták. A befizetett 667 429 Ft-ot 
a Bükköny Óvoda gyermekeinek fejlesztését szol-
gáló eszközökre fordítjuk. A Bükköny Alapítvány 
kuratóriuma.

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

ÚJ HIRDETÉS-FELVÉTELI IDŐPONTJAINK:
 hétfőn 9-18 óráig, keddtől csütörtökig  9-15.30 óráig

www.siktak.hu

MÉG 
MINDIG

KIEMELT KAMATOK
A SIKLÓS TAKARÉKNÁL!

   3 hónapra 7,25%
   6 hónapra 8,00%
 12 hónapra 8,25%   

Ezen felül PRÉMIUM lehetőség  
+ 0,25% és 0,50%

SIKLÓS ÉS VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET

1119 Bp. Fehérvári út 89-95.
Telefon: 382 1600 – 1605-ig

1052 Bp. Váci u. 22.
Telefon: 483 2820 – 2825-ig

 – 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

???Miért fizetne a 
szükségesnél többet
autója biztosításáért.

Mi 
INGYEN 

segítünk Önnek
az optimális szerződés 

kiválasztásában.
Hívjon, jöjjön.

Tel.: 06-1-555-16-27
06-20-661-40-58

Cím: XI., Nádorliget u. 7/b.
Sz.M.Biztosítási Alkusz Kft.

!!!

BRITANNICA
ANGOLNYELVŰ NEMZETKÖZI

GIMNÁZIUM
Nyílt nap:  2006. november 24. 8.30-11.30 

Angolnyelvű és -tantervű, nemzetközi, 8 évfolyamos gim-
náziumunk szeretettel várja az érdeklődőket nyílt óráinkra.

Telefonon történő jelentkezést kérünk:
Tel.: 466-9794

Budapest, XI., Aga utca 10.
www.britannicaschool.hu

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:
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A barátság ereje diadalt arat a csalás és az árulás felett 

Gombóc Artúr és a többiek
A Csepp–Csoda Meseszínház Csukás 
István Pom Pom meséi című alkotását 
tűzte műsorára az Aranyszamár Báb-
színház előadásában október 28-én a 
Fővárosi Művelődési Házban. 

Reneszánszukat élik manapság a 60-as, 
70-es évek kedves gyerektörténeteinek 
újbóli kiadásai, legyen szó könyvről, dia-
f i lmről vag y 
DVD-ről, hogy 
azért mégis ha-
ladjunk a korral. 
A könyvesboltok 
polcain újra ott 
sorakoznak gye-
rekkorom ked-
venc mesehőse-
inek, Mazsolá-
nak és Tádénak, 
Br u mina k,  a 
Kisvakondnak 
megunhatatlan 
történetei, hogy 
csak a számom-
ra legkedveseb-
beket említsem, 
lehetőséget te-
remt ve a rra , 
hogy azok a gye-
rekek is megis-
merkedhessenek 

ezekkel a szeretnivaló figurákkal, akiknek 
még a szülei sem éltek, amikor kitalálójuk 
papírra vetette őket. Valami hasonlóra 
vállalkozott az Aranyszamár Bábszínház 
is Pom Pom meséi előadásával.
 Ahogy elnézem a nézőteret lassanként 
megtöltő apróságok szüleit, ismét meg kell 
állapítanom, hogy koruknál fogva úgy-
szintén nemigen emlékezhetnek az annak 

Felolvasóest és kiállítás-megnyitó Gazdagréten

A szabadság üzenete
Október 18-án nyílt meg Krepsz Ági 
olajfestmény-kiállítása a Gazdagréti 
Közösségi Házban. Az eseményen 
Szőke László önkormányzati képviselő 
mondott köszöntőt.

Munkáimmal szeretném elhitetni, hogy van 
kiút a nehézségekből, van értelme az életnek, 
a holnapnak és együtt, közösen tehetünk 
egy szebb, tisztességesebb és boldogabb vi-
lágért – fogalmazza meg művészi hitvallását 
az alkotó. Krepsz Ági az elnyomás elleni 
harc szószólójaként jelenik meg mind olaj-

festményeiben, mind verseiben. Az Értelem 
ismeretterjesztő, művészeti és kulturális 
alapítvány munkájával iskoláskorúakhoz 
igyekszik a szabadság üzenetét elvinni és az 
ENSZ emberjogi nyilatkozatát megismer-
tetni a fiatalokkal. Első verseskötetei 2002-
ben jelentek meg Szabad lelkeket akarok a 
Földön és Patkány-program? – Versekkel 
az emberi jogokért címmel. A Művészképző 
Kiadó vezetőjeként 2003-ban indította útjá-
ra a Szabadság antológiasorozatot, melynek 
eddig megjelent kötetei – Az erők játékai, A 
Szerelem, A Drogok – ugyanezt a gondolat-

idején az Esti Mesében is feltűnő huncut 
kis figurára, aki mindig ott terem, ahol 
szükség van rá, és a problémák varázslatos 
módon megoldódnak körülötte. 
 Egyszerűek, könnyen variálhatóak és 
ötletesek a kirakós játékokra emlékeztető 
díszletek: a textilbevonatú kockák mind-
egyik oldalára más-más jelenetrészletet 
festettek, hogy a helyszínváltásoknak meg-
felelően néhány mozdulattal könnyedén 
átrendezhető legyen a színpad. Az egyszer-
re bábos- és élőszereplős előadást sok-sok 
betétdal színesíti, a kicsik legnagyobb örö-
mére. A különálló történetek laza füzérét a 
szereplők, elsősorban a főszereplő szemé-
lye köti össze egységes egésszé. Az alakját 
és helyét könnyedén változtató, örökmoz-
gó Pom Pom mellett sorban megjelen-
nek barátai: Órarugógerincű Felpattanó, 
Festéktüsszentő Hapci Benő, Madárvédő 
Gólyakapkodó, Radírpók, Lesbőltámadó 
Ruhaszárítókötél, s végül, de nem utol-
sósorban a gyengeségével együtt is sze-
retetreméltó, kerekded Gombóc Artúr.  
A kalandokban és humorban egyaránt 
bővelkedődő történet természetesen nem 
végződhet másként, mint hogy a Jó, ami 
valójában nem más, mint a barátság ereje, 
minden fronton diadalt arat a csalás és az 
árulás felett, és még a „Főgonoszról” is ki-
derül, hogy nem is igazán rossz ő, csak egy 
kis szeretetre és odafigyelésre vágyik… 
 Reméljük, még sok hasonlóan kedves 
és tanulságos régi-új történettel örvendez-
tet meg minket a jövőben az Aranyszamár 
Bábszínház társulata.

Szalay Judit

A fővárosi lakosok közül a legtöbben a II. kerület-
ben szeretnének lakni, e kerületet követi XI., ahová 
ugyancsak szívesen költöznének a lakást vásárlók. 
Ide elsősorban azért jönnének, mert kevés lakás-
számú társasházi, zöldövezetbe vágyakozik a fő-
városiak jelentős része. Őket az sem zavarja, ha a 
belvárosinál rosszabbak a közlekedési feltételek, a 
zöldövezet, a csend számukra többet ér – derül ki a 
tízmilliárd forint beruházással lakóparkot építő GTC 
– összehasonlító elemzéséből.
 Többek között a Sasad Resort és a River Loft 
beruházójaként ismert GTC ingatlanpiaci fogyasz-
tási szokásokat vizsgáló megfigyelései szerint, a 
fővárosi lakosok legnagyobb hányadánál döntési 
szempont, hogy mekkora zöldfelület veszi körül a 
lakást. Dömötör Mónika, a Sasad Resort értékesítési 
vezetője szerint: ugyan ez a szempont nem az első 
helyen áll, de szinte biztos, hogy bent van az első 
öt szempont között, ha lakásvásárlásról van szó. A 
potenciális vásárlók továbbra is az ár és a helyszín 
alapján próbálják eldönteni, hol is vásároljanak ma-
guknak lakást, ám két egyformán jó projekt közül 
azt fogják választani, ahol megfelelő zöldöveze-
tet találnak – mondta Dömötör Mónika, a Sasad 
Resort értékesítési vezetője.
 A Sasad Resort beruházójának megfigyelései 
megegyeznek más kutatók eredményeivel is. A 
Studio Metropolitana 2006 nyarán, ezer fős repre-
zentatív mintán végzett kutatása szerint a főváro-
siak számára a lakóhely megválasztásakor a tömeg-
közlekedésnél és a lakossági ellátásnál is fontosabb 
szempont a csendes, nyugodt, zöldövezeti környe-
zet. Lakástípust tekintve a családi ház mellett a kis 
lakásszámú kertes társasház kapott jelentősebb 
számú szavazatot a felmérésben. Ugyanezen ta-
nulmány egy másik eredménye pedig azt mutatja, 
hogy a XI. kerületet csak a II. kerület előzi meg, mint 
a leginkább vágyott lakóhelyi célpont Budapesten. 
A XI. kerület egyre növekvő népszerűségét kihasz-
nálva kezdett beruházásba a GTC is, amely tízmilli-
árd forint beruházással építi fel a Sasad Resort laká-
sait – nyilatkozta Dömötör Mónika, a GTC marketing 
és értékesítési igazgatója. 
 A Sasad Resort értékesítőjének, azaz az Ott-
hon Centrumnak a megfigyelései szerint az embe-
rek jelentős része ma már a tömeges lakásépítés 
helyett a nívós, emberi léptékű lakóingatlan-fej-
lesztéseket preferálja. A cég elemzési divíziójá-
nak adatai alapján mindez nem meglepő – mivel 
a városközponthoz legközelebbi Gellérthegyen 
már nincs összefüggő, nagy, beépíthető terület 
– éppen ezért az ingatlanfejlesztők a jelenleg leg-
nagyobb potenciált rejtő sasadi és madárhegyi 
területek felé nyitnak. A beruházások közül a leg-
nagyobb zöldfelületű projekt, a GTC építkezése, 
amely 60 hektáron terül majd el.

A kutatások azt bizonyítják, hogy a 
fővárosiak nem szeretik a túlzsúfoltságot

Ingatlanpiaci tényező lett a csend

Szokatlan, de hatásos technikával él az Aranyszamár Bábszínház

kört járják körül. A megnyitón az antológia 
szerzői közül Stancsics Erzsébet, Juanita 
DosSantos, Szántai Sándor és a kiállító 
Krepsz Ági olvasták fel verseiket. Egy érték-
vesztett világgal szemben a szabadság szige-
tének keresése jelenik meg munkáikban. 
 A kiállítást Szőke László képviselő a 
következő szavakkal nyitotta meg: Mű-
vészetét életigenlés, a szépség, az élet- és 
szerelem harmóniájának keresése mellett 
a földtől való elszakadás vágya vezérli. 
Alapszínei a harmóniát sugalló kék és 
zöldek, elkomorult világát sötétbe játszó 
árnyalatok jelzik. 
 A képek – melyek a kiállítás ideje alatt 
a helyszínen megvásárolhatók – novem-
ber 9-ig hétköznap 10-20 óra között te-
kinthetők meg a Rét Galériában. 

 Angeli Adrienn

„Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem”

Rómeó és Júlia felpörgetve
A budakeszi székhelyű Komédium 
Színházi Társulat mindig is a színházi 
kísérletezés fészke volt, és nem volt ez 
másként akkor sem, amikor a világ leg-
ismertebb szerelmi történetét, Shakes-
peare Rómeó és Júliáját állították szín-
padra Lukács László rendezésében. A 
budapesti bemutatót október végén 
tartották a Szkéné Színházban, és 
november végén ismét műsoron lesz.

Hantos Násfa mintha sose lett volna más, 
mint Júlia, igaz, a klasszikus alakhoz ké-
pest jóval hebrencsebb, szertelenebb. A 
Rómeót alakító Kristóf Zoltán inkább 
a széplelkű szépfiút hozza, mint a sze-
relmes ifjút, de sebaj, mert a 
Mercutióként feltűnő Mózes 
Zoltán kommentárjai, olykor 
beledumálása helyre teszi a 
dolgokat. A szövegnek amúgy 
visszafogott része van az elő-
adásban, sokszor csak halan-
dzsanyelven szólalnak meg a 
szereplők, hiszen úgyis egyér-
telmű, miről van szó. Ezeken 
a pontokon a gesztusok és a 
hangsúlyozás bír jelentőséggel. 
 A színpadképet végig a kö-
zépen felállított rámpa uralja, 
hol lankás domboldalra, hol a 
kriptához vezető lépcsőre emlé-
keztetve. A magasság is megje-
lenik általa, a másik szint, talán 
az erkélyjelenet helyett. 
 A Rómeó és Júlia igazi szí-
nes-szagos előadás lett, a per-
gő-forgó-daloló dajkák (Mayer 
Zita, Szalay Henrietta és Ke-
mény Rozália) időközben be is 
füstölik a Szkéné nem túl nagy 
terét, és a néző mindinkább 
úgy érezheti, részese az esemé-
nyeknek, már ott született és 
ott él közöttük, talán Capuleték 
cselédjeként, talán Tybalt isme-
rőseként... Por száll, köveket dobálnak, 
pereg a dob, a szereplők rohannak végze-
tük felé. „Mi lesz velem, mi lesz, ha elvész 
ép eszem szorongat rémségek gyűrűjében, 
ha ősök vázát csörgetem bomolva” – kérdi 
Júlia, kevéssel a tragikus végkifejlet előtt, 
majd fejét egy vízzel teli hordóba nyomja, 

hogy a fulladás határán rántsa csak ki on-
nan. De ekkor már késő...
 A Komédium Társulattól nem idegen, 
hogy a különböző kultúrák zenei és tán-
cos hagyományait használják fel előadá-
saikban, ezért lehetséges, hogy a több száz 
év előtti Veronában magyar népdalok, 
szláv és balkáni dallamok csendülnek fel, 
a báli jelenetben a szereplők szilaj táncot 
ropnak, a Kusturica-filmekre jellemző 
hangulatot teremtve. 
 Néha igazán ráfér a klasszikusok-
ra is, hogy (ahelyett, hogy élvezhetetlen 
rockmusicalt farigcsálnak belőle, sport-
csarnokra alkalmazva) egy lendületes, 
friss, fiatalokból álló csapat újragondolja, 

felpörgesse, „áthangszerelje”. Akár nagy-
bőgőre, akár gitárra. Az erősen kultesélyes 
kísérőzenekar tagjai: Maros Zsófia, Vincze 
Fekete Vera, Bede Sarolta, Somló Dániel, 
Ratkóczy Huba, Heppes Miklós és Lukács 
László. Még sok ilyet. 

R. M.

A gesztusok és a hangsúlyozás az előadás erősségei

SASAD RESORT
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Nemzetközi tollaslabda bajnokság

Orosz éremeső a Gabányiban
Október 26–29. között a tollaslabdáé 
volt a főszerep a Gabányi-sportcsar-
nokban: ekkor rendezték meg a 31. 
nemzetközi bajnokságot.

Akik még nem láttak profi tollaslabda-
mérkőzést, és a strandokon folyó „pötyö-
gésből” indulnak ki, el sem tudják képzel-
ni, milyen lendületes, pörgős, látványos 
sportágról van szó. Az igazi tollaslabda 
lenyűgöző világába nyerhettek bepillan-
tást azok, akik október utolsó hétvégéjén 
kilátogattak a MAFC Gabányi László 
sportcsarnokba. A sportág legjobb műve-
lői idén is eljöttek hozzánk, és bemutatták 
az ősi játék minden szépségét. 
 Már a selejtezőkön nagy csatákat lát-
hattak a nézők. Ravasz megoldásokban, 
emelésekben, lecsapásokban a későbbiek-
ben sem volt hiány. A vasárnapi döntők 
az oroszokról szóltak: a női párost és a ve-
gyes párost is megnyerték. Érdekes, hogy 
mindkét esetben skót ellenfeleket gyűrtek 
le. A svédek is remekül szerepeltek: férfi 
egyesben és párosban egyaránt diadal-
maskodtak. A női egyest egy japán hölgy 
nyerte meg, miután simán legyőzte szem-
revaló, ám sokat hibázó izlandi ellenfelét.
 Közel kétszáz sportoló a világ harminc 
országából – ez a két adat egyértelműen bi-
zonyítja, hogy a budapesti nemzetközi tol-
laslabda bajnokságnak nagy a presztízse. 
Számunkra külön öröm, hogy immáron 

évek óta kerületünk adhat otthont ennek a 
rangos versenynek. A Magyar Tollaslabda 
Szövetség elnöke, a torna versenyigazgató-
ja, Englert István kérdésünkre elmondta, 
hogy a szövetségnek nem áll szándékában 
változtatni a helyszínen, mert elégedettek a 
csarnokkal. Az első nemzetközi bajnoksá-
got 1974-ben rendezték meg Magyarorszá-
gon. A budapesti verseny ma már szerves 
része a tollaslabdavilág életének, Európá-
ban pedig kiemelt jelentősséggel bír, hiszen 
egy körverseny állomása. A tollaslabda vi-
lágmezőnye sokrétű, privilégiumok nin-
csenek, az ázsiaiak és az oroszok azonban 
mindenhol favoritnak számítanak. 
 Ami a mieinket illeti: érmet sajnos 
nem sikerült szerezni. A 33 fős magyar 
csapat ennek ellenére sem vallott szégyent: 
férfi egyesben Tóth Henrik, női egyesben 
Varga Sarolta hősies küzdelemben beju-
tott a legjobb 16 közé. Női párosunknak 
sem kell szégyenkeznie: Bánhegyi Zita és 
Horváth Zsófia a legjobb nyolc közé jutá-
sért a későbbi aranyérmes orosz párostól 
kapott ki. Englert István meglátása sze-
rint Tóth Henrik lehet a jövő sportolója. 
A szövetség azon dolgozik, hogy legyen 
magyar tollaslabdázó a pekingi olimpi-
án. Ehhez egy 12 hónapos sorozaton kell 
kiemelkedőt alkotni. Tóth Henriknek, a 
Debrecen versenyzőjének erre reális esé-
lye van – mondta a versenyigazgató.

Dergán Ádám

Szakmailag Kína a legnagyobb élmény

Zwickl Dániel jól érzi magát a Fraknó utcában
Kevés olyan tradíciókban gazdag 
sportág van, mint az asztalitenisz. 
Már a múlt század elején magyar 
világklasszisok nőttek fel, s a folyamat 
folytatódott a II. világháborút követő 
évtizedekben is. Néhány név a sorból: 
Barna Viktor, Sidó Ferenc, Kóczián 
József, Berczik Zoltán, Földy László, 
Klampár Tibor, Jónyer István, Gergely 
Gábor. Bizony, a hetvenes években 
még világbajnokaink voltak...

Berczik Zoltánnál külön is időzzünk el 
egy pillanatra, hiszen ő a kerületünk ősla-
kosai közé tartozik. A 
hatszoros Európa-baj-
noknak azért kellett 
kétszer is beérnie vb 
ezüstéremmel, mert 
éppen az ő pályafu-
tását keresztezték az  
ötvenes évek végén 
a színen megjelenő 
kínai sportemberek, 
akik az utóbbi fél év-
században gyakorla-
tilag külön kategóriát 
képviselnek az asz-
taliteniszezők népes 
táborában. 
     1988 óta olimpiai 
sportág , de a magyar 
eredmények nem túl 
fényesek. Legutóbb Sydney-ben szerzett 
egy negyedik helyet a Bátorfi Csilla – Tóth 
Krisztina páros, a férfiaknál viszont tart 
a csipkerózsika-álom. Talán majd most, 
mondják a lelkesebbek: a Lombard-
BVSC-ben ugyanis két fiatal bontogatja 
szárnyait: a húsz éves Jakab János és a nála 
két évvel idősebb Zwickl Dániel. 
     Zwickl 1999-ben tűnt fel a serdülők 
Európa-bajnokságán, ahol harminc-
nyolc meccset nyert megszakítás nélkül, 
s egy aranyérmet szerzett. A szüleivel 
gyermekkora óta a Fraknó utcában lakó 
Dániel hullámzó évek és eredmények 
után ismét felfelé tart. A tendencia bi-
zonyságaként a napokban már másod-
szor nyerte meg a legjelentősebb hazai 
egyéni versenynek tartott TOP12 küzde-
lemsorozatát.  
 – Örülök az újabb elsőségnek, bár 

meg kell vallanom: nem játszottam iga-
zán jól. A győzelemhez nem volt szük-
ség a maximumra, hiszen a nagy küzdő, 
mindenkire veszélyes Pázsy Ferenc légi-
ósként nem tudott hazajönni, barátom és 
klubtársam, Jakab János pedig váratlanul 
korán kiesett. 

 A döntőben egy kevésbé ismert riválissal 
találta szemben magát.

A 26 éves, Ausztriában játszó Muskó Péter 
veszélyes ellenfél, de a teljesítménye inga-
dozó. Most a jobbik arcát mutatta, s a dön-
tőben ellenem is nyerésre állt. 

 Önre elsősorban az 1999-es, serdülő 
Európa-bajnokság  miatt emlékeznek.  

Ennek már hét éve, s kétségtelen, hogy 
nem olyan meredeken mentem felfelé, 
mint ahogyan azt sokan remélték. Három 
és fél évet játszottam Németországban, 
majd Ausztriában is profiskodtam, de 
ekkor már itthonról jártam ki az ottani 
csapattalálkozókra. Szerencsére az utóbbi 
hónapokban megint jobban megy a játék.

 Van ennek a javulásnak különös oka?

A válogatott keretben edzek, ahol nemcsak 
a hangulat jó, hanem a szakmai munka is. 
A szövetségi kapitány, Harczi Zsolt fiatal, 
modern felfogásban oktat, változatosak és 
jók az edzések, az elvégzett munka önbi-
zalmat ad valamennyiünknek. Nem vé-
letlenül mozdult meg felfelé a férfi szakág 
az utóbbi időben.  

 Mire számíthatnak a sportág barátai a kö-
zeljövőben Zwickl Dánieltől?

Szeretnék ebben a szezonban néhány 
nemzetközi sikert is elérni, s bekerülni a 
világranglistán az első száz közé. S nem 
csak egyesben, hiszen barátommal, Jakab 
Janival bíztató párost alkotunk.

 Hol lesz erre lehetőség?

Szerencsére sok versennnyel számolha-
tunk. Egymást érik a Pro Tour tornák, 
közben edzőtáborban is készülünk a Ro-
mánia elleni Eb csapat-selejtezőre, amely 
november 21-én Ózdon lesz.

 Ez a sorozat rosszul kez-
dődött, hiszen a négyes 
csoport első fordulójá-
ban mindhárom ellen-
féltől kikapott a magyar 
válogatott. Ezt követte 
az első, a lengyelek elleni 
visszavágó, idegenben.

Nagyon fontos győzelmet 
sikerült kiharcolnunk, 
ami reményt ad a folyta-
tásra is. Meggyőződésem, 
hogy jó úton haladunk, 
ráadásul van néhány na-
gyon tehetséges fiatal já-
tékosunk is. Ilyen például 
a tizennyolc éves, pécsi 
Zombori Dávid, a nála 

egy évvel fiatalabb klubtársam, Nagy Krisz-
tián és a mindössze tizenöt esztendős, a 
Malévban játszó Schaffer Krisztián, akik va-
lamennyien komoly ígéretei a sportágnak.   

 Huszonkét éves korára körülutazta a vilá-
got. Mely városok tetszettek különösen?

Más a verseny és más a turisztika. Hiába 
jártam Kínában, Katarban, Brazíliában 
vagy éppen Japánban, ha az országból 
nem túl sokat láthattam. Ha majd egyszer 
az utazás lesz az elsődleges célom, akkor 
az európai országokat fogom előnyben 
részesíteni. Szakmailag vitán felül Kína 
jelenti a legnagyobb élményt. Ott hihetet-
lenül sokan játszanak igen magas szinten. 
Kínában mindenki tud pingpongozni, így 
óriási a választék, és legalább ekkora a ri-
valizálás is.

Kép és szöveg: Jocha Károly

A játék öröme ennyi év gyakorlás, edzés után is megmaradt

A két skót páros látványos bemutatót tartott
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