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A karikaturistaGyermekotthon

interjúnk az 5. oldalon

Ha külön-külön halljuk e ösz-
szetett szó elemeit, mindkettő 
kellemes hatású, melegséget 
sugárzó.

cikkünk a 4. oldalon

A legrangosabb budapesti 
elismerést, díszpolgári címet 
kapott Sajdik Ferenc grafikus-
művész.

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 44. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Az egri bábszinház Bartók Béla 
Gyermekeknek című dalgyűjte-
ményét dolgozta fel FMH-beli 
előadásában.

cikkünk a 11. oldalon

Harlekin

111 111 forintot kaptak az önkormány-
zattól a Kerület Napján, november 11-
én világra jött újszülöttek, az Újbuda 
babák. Az előzetes hírek szerint akár 
tizenegy gyermek is megérkezhetett 
volna ezen a napon, végül öten szület-
tek meg éjfél előtt, az első baba 0 óra 
25 perckor, az utolsó 23.55-kor. 

Az újszülötteket és édesanyjukat múlt 
hét elején Molnár Gyula polgármester 
köszöntötte, aki elmondta, minden no-

vember 11-én itt született babának jár 
az ajándék, nem fontos, hogy a család a 
kerületben él-e. Néhány éve hagyomány, 
hogy az Újbuda babáknak kedveskedik 
az önkormányzat a „számmisztika je-
gyében” a 111 111 forintos támogatással. 
Igaz, ez a pénzösszeg csak egyszeri, de a 
polgármester ígéretet tett arra, hogy a 
jövőben is figyelemmel fogják követni a 
gyerekek sorsát. 
 Úgy tűnik, aggódni nem kell majd 
miattuk, mind az öten (születési sorrend-

ben: Luca, Viktória, Anna, Fanni és Krisz-
tián) olyan nyugodtan viselték a szülészet 
folyosóján tartott kis összejövetelt, hogy 
mire a kerület első embere megérkezett, 
már el is szundítottak… majd a közös 
fotózkodás ellen sem tiltakozott egyik 
csöppség sem.
 Az idei Újbuda babák közül kettőnek 
a szülei élnek a XI. kerületben, a többi 
édesanya Szigethalomról, Biatorbágyról, 
illetve Budaörsről érkezett a Szent Imre 
Kórházba, hogy világra hozza gyermekét. 

Öt Újbuda baba született a Szent Imre Kórházban

A novemberi fogászati hónap kereté-
ben a gazdagréti gyermekfogászati 
rendelőben jártunk, ahol dr. Donauer 
Éva gyermekfogorvos válaszolt a kerü-
leti gyermekek fogászati ellátására 
vonatkozó, valamint a fogápolási szo-
kásokról szóló kérdéseinkre. 

Milyen gyakran járnak a kerületi gyerekek fogá-
szatra? 
Az iskola szervezésében félévente jönnek 
hozzánk, de természetesen sok szülő ezen 
kívül is fontosnak tartja gyermeke fogai-
nak állapotát. Délelőttönként az iskolás 
csoportokat, délutánonként a lakhely sze-
rint ide tartozókat fogadjuk, de bármilyen 
gyereket szívesen látunk. 

Csak iskolás korú gyerekek jönnek?

Nem, természetesen óvodások is, viszont a 
rendszeres ellenőrzés céljából az óvodák-
ba mi magunk megyünk ki, s ott helyben 
vizsgáljuk meg a kicsiket. Ha egy óvodás 
fogai kezelésre szorulnak, akkor értesítést 
küldünk a szüleinek, hogy gyermekével 
együtt jelenjen meg a rendelőben, ahol 
szakszerűen el tudjuk látni. 

Hány gyermekfogorvos jut a kerületi gyermekek 

ellátására, és hány gyermek lép át a rendelő ajta-
ján egy év leforgása alatt?

Elvileg nyolc orvos jutna, de jelenleg csak 
hét látja el ezt a feladatot a kerületben. 
Csak a mi rendelőnkben évente kb. 3000 
gyermek fordul meg az egészen kicsi két-
évesektől a tizennyolc éves korosztályig. 

Melyek a leggyakoribb problémák?

A fogak leggyakoribb megbetegedése a 
fogszuvasodás és a fogágybetegség. Mind-
kettőért a fogakon képződő, és azokhoz 
erősen tapadó lepedék felelős leginkább. A 
lepedék savat képez, amely elmészteleníti 
az emberi test legkeményebb szövetét, 
a fogzománcot. A sorozatos savhatások 
után a fog kilyukad. A lepedék nem kíméli 
az ínyt sem, aminek gyulladás, ínyvérzés 
lesz a következménye. Problémát jelenthet 
még a fogkőképződés is. 

Az óvodásoknál, gondolom, ritkább betegség a 
fogszuvasodás. Náluk milyen fogbetegségeket 
észlelnek? 

A fogszuvasodás sajnos a tejfogak-
nál is gondot okoz, éppúgy, mint az 
ínygyulladás. 

Rendszeres ellenőrzés, 
szülői példamutatás

Látogatás a gazdagréti gyermekfogászati rendelőben

 Az éjfél előtt 5 perccel született Levius 
Krisztián édesanyja, Leviusné Vukovics 
Zseraldina számára meglepetés volt, hogy 
kisfia (aki az első gyermeke) Újbuda ba-
ba lett, hiszen csak későbbre, decemberre 
várta a gyermek érkezését. A kis Krisztián 
azonban már a 31. hétben világra jött, 57 
centiméterrel és 3350 grammal. A kisfiú 
és édesanyja is egészséges, és Zseraldina 
– bár nem hallott róla korábban – nagyon 
örült az önkormányzat ajándékának. 

R. M.

Puskás Ferenc 
1927 – 2006

Sajtótájékoztatóra és egyben ügy-
nöki bemutatóra invitálta november 
16-án délelőttre a sajtó képviselőit a 
GVA Hungary, Újbuda legnagyobb 
ingatlanberuházója, az Office Garden 
építtetője.

A csaknem négyhektáros alapterületű 
irodapark a Hengermalom és a Szerémi 
út sarkán több ütemben épül majd fel, s 
amint a neve is mutatja, nagy zöld terüle-
tekkel, belső parkokkal és tetőteraszokkal 
igyekszik majd ideális munkakörülmé-
nyeket teremteni az itt dolgozóknak. 
 A beruházás részleteit Tilki Róbert, a 
GVA Hungary igazgatója, Szalma Péter, a 
GVA Hungary tanácsadója, valamint Tor-
ma Ignác, az Office Garden beruházója és 
építtetője ismertette a sajtó képviselőivel. 
 Az Office Garden területén mintegy 
75 000 – 80 000 m2 „A” kategóriás iroda 
épül fel az elkövetkező években. Az első 
ütem befejezése várhatóan 2007 nyara. 
A kialakításnál maximálisan igyekeztek 
figyelembe venni a leendő bérlők igénye-
it, így számos építészeti megoldással (ál-
padló, nyitható ablakok, nagy belmagas-
ság stb.) és szolgáltatással (350 férőhelyes 
mélygarázs, kerékpártároló, autómosó, ét-
terem és kávézó, kártyás beléptető-rend-
szer stb.) igyekeznek majd minél kényel-
mesebbé tenni mindennapjaikat.

Molnár Gyula polgármester beszédében 
rámutatott, hogy míg a pesti oldalon a XIII. 
kerületben látszik kialakulni irodai negyed, 
addig Budán minden bizonnyal kerüle-
tünkben fognak koncentrálódni a hasonló 
beruházások. Előnyként említette az iroda-
park kedvező fekvését, ahonnan a Belvá-
ros, a repülőtér és az autópályák egyaránt 
viszonylag gyorsan megközelíthetőek. 
 Schreffel János, a kerület főépítésze a 
tervezett infrastrukturális fejlesztéseket 

vázolta az újságíróknak. Hangsúlyozta, 
hogy az irodaház megközelíthetősége 
szempontjából elengedhetetlen a Szerémi 
út 2x2 sávosra bővítése, az 1-es villamos 
átvezetése a Lágymányosi hídon. Az épülő 
4-es metró is nagymértékben javítani fog-
ja az irodapark elérhetőségét, míg az egyes 
megállók előreláthatóan új városközpon-
tok kialakulását vonják majd maguk után, 
pl. a Skála és környékén és Kelenföldön. 

- szalay -

Zöldterületek, belső parkok, tetőteraszok
Exkluzív irodapark épül a Hengermalom és a Szerémi út sarkán
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folytatás a 2. oldalon

Újbuda képviselő-testülete november 
16-án, csütörtökön 14 órától tartotta 
első rendes ülését a Polgármesteri 
Hivatal földszinti nagytermében. 
A testület a nyílt ülésen 14, a zárt 
ülésen három témát vitatott meg. A 
képviselők többek között döntöttek a 
panelpályázatokkal kapcsolatos elő-
zetes kötelezettségvállalásról, a fűtési 
támogatás növeléséről, a Gyógyír Kht. 
rendkívüli finanszírozási igényéről.

Ezúttal még nem állt fel az alpolgármesteri 
kar, és nem alakultak meg a bizottságok. 
Molnár Gyula polgármesternek az ülés 
vezetésében – ábécérend alapján – Kupper 
András, a Fidesz frakcióvezetője segített. 
A képviselőket új ültetési rend fogadta a 
tanácsteremben. Az eddigi, téglalap alakú 
asztalsor helyett mostantól az első V alakú 
asztalsornál a pulpitussal szemben a frak-
cióvezetők ülnek. Balról jobbra: Wieszt 
János (MSZP), Lakos Imre (SZDSZ), az 
MDF képviselői közül Szőke László, jobb 
oldalon a Fidesz frakcióvezetője, majd 
Mészáros József (KDNP) és a MIÉP képvi-
selője, Fenyvessy Zoltán. A frakcióvezetők 
mögött bal oldalon az MSZP és az SZDSZ, 
jobb oldalon a Fidesz, a KDNP és az MDF 
kéviselői foglalnak helyet.
 A testületi ülés elején vehette át man-
dátumát dr. Kupper András, aki az ünne-
pi alakuló ülésen nem tudott jelen lenni: 
most tette le a képviselői esküjét is. Na-
pirend előtt Balás Piri László (Fidesz) az 
1956-os forradalomra és szabadságharcra 
emlékezett. Javasolta, hogy a jövőben a 
hősök neveiről kapjanak elnevezést az új 
utcák. Beszéde végén a testület egyperces 
néma tisztelgéssel emlékezett a hősökre. 
Fenyvessy Zoltán (MIÉP) ugyancsak na-
pirend előtt azt fejtegette, hogy a 19:19-es 
helyzet a konfrontálódás helyett a meg-
egyezés kényszerét üzeni a testületnek. 

folytatás a 3. oldalon

Folytatódik a 
panelpályázat

Mentőövet dobtak a 
szakrendelésnek – Nő a 
fűtési támogatás
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AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI
Az MSZP választókerületi irodáinak 
nyitvatartási rendje. 15. választóke-
rület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat 
a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; 
csütörtökön 16-18 óráig. Az MSZP 
kerületi irodája és a 16. választókerület 
választási irodája: 1119 Mérnök u. 40. 
Tel.: 204-2806, 204-2805; hétfőtől csü-
törtökig 10-17.30, pénteken 10-14 órá-
ig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő 
u. 8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtö-
kön 16-19 óráig.

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

A 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. 
November 22-én, szerdán 18 órakor 
Közéleti Est. Vendég: dr. Petz Ernő 
címzetes egyetemi tanár, téma: az 
energiaellátás problémái és jövőké-
pe. Házigazda: Deák András ország-
gyűlési képviselő, a 15. vk. elnöke. 
Budai Klub-Galéria: december 11-ig 
Madarassy István ötvös-szobrászmű-
vész kiállítása.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, be-
csületkasszával működő kávézó, kon-
zervatív hetilapok, a Demokrata új-
ság 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 kedden 18 és 20 óra 
között fogadóórát tart, az MDF kerületi 
székházában (XI. Bartók Béla út 61.).
Az IDF helyi szervezete magyar nyel-
vű térképeket és földrajzi, történelmi 
atlaszokat gyűjt, melyeket Kárpátaljai 
iskoláknak szán. Adományaikat a 
Bartók Béla úti székházba várjuk min-
den hétköznap 15 és 19 óra között.
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 in-
gyen elvihetők. Független 60-asoknak 
páratlan szombatokon 15 órától zenés 
teadélutánok. Jelentkezés a 203-4200-
ás  számon.

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 hon-
lapon lehet feliratkozni.   

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

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

  

Hírek
FOGADÓÓRA
MOLNÁR GYULA polgármester minden 
hó utolsó szerdáján 9-től 10 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban tartja fo-
gadóóráját. Előzetes bejelentkezés 
Dömötör Lászlónénál a 372-4577-es 
telefonszámon. 
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, a 17. választókerület 
országgyűlési képviselője november 23-
án, csütörtökön 17 órakor fogadóórát 
tart a Kaptárkő u. 8. alatti helyiségben.
WIESZT JÁNOS fogadóórája december 
6-án, szerdán 18-19 óra között lesz a 
Budai Sportiskolában (XI., Bikszádi 
út 11.) Az önkormányzati és fővárosi 
közgyűlési képviselő elérhető a wieszt.
janos@ujbuda.hu e-mail címen is.

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. 

Helytörténeti anyagokat, információkat kérünk
Az Újbuda Baráti Kör helytörténeti anyaggyűjtést kezdeményez. Célunk, hogy 
felderítsük Újbuda egyes városrészeinek múltját és jelenét, az itt valaha élt, illetve 
jelenleg is alkotó hírességeket, művészeket, tudósokat, továbbá, hogy színesen és 
érdekesen bemutassuk a kerület természeti, épített és szellemi örökségét.
 A kerületnek nincs egységes, jól hozzáférhető, részletes helytörténeti adat-
bázisa, ennek létrehozásához kérjük a segítségüket. Az adatokat egyrészt egy ké-
szülő kiadványhoz, másrészt a hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő 
„Régiók vetélkedő”-jéhez is fel szeretnénk használni. 
 Információkat, történeteteket, dokumentumokat várunk bármilyen formá-
ban (személyes megkeresés, írott anyag, fénykép) egyes városrészekről, utcákról, 
nagy múltú kerületi gyárakról, cégekről, iskolákról és egyéb intézményekről, sze-
mélyekről, vagy akármilyen más, kerületi vonatkozású eseményekről. 
Elérhetőségeink: 463-8671, 463-8623, baratikor@ujbuda.hu, Szabó Bernadett 
vagy Geszti Zsófia 1115 Budapest, Bogyó utca 8. 

Újbuda Baráti Kör

Rendszeres ellenőrzés, 
szülői példamutatás

Látogatás a gazdagréti gyermekfogászati rendelőben

Havonta találkoznak az újbudai társas-
házak közös képviselői a Polgármes-
teri Hivatal Zsombolyai utcai épüle-
tében. A november 13-i klub témája 
a lakóépületek műszaki állapotának 
megállapítása és az ott elvégzendő 
munkák ütemezése volt. 

A Közös Képviselők Klubja első vendége 
Kocsis Attila, a Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft. műszaki igazgatója volt, aki előadásá-
ban felhívta a figyelmet arra, hogy 2005-
ben 507 kémény volt életveszélyes állapot-
ban Újbudán, továbbá több száz kilométer 
kéményseprőjárda hiányzik, ami jelentő-
sen megnehezíti a kéményseprők munká-
ját, olykor kockáztatja az életüket is. Egy 
másik probléma, hogy a kéményseprők 
gyakran a másodszori értesítés után sem 
tudják ellenőrizni a fűtési szezon kezde-
te előtt a kéményeket, mert egyszerűen 
nem jutnak be a lakásokba. Sajnos ami-
óta a lakónyilvántartások megszűntek, a 
kéményseprők nem tudnak névre szóló 
értesítőket küldeni. Ezért jó lenne, ha a 
lakók telefonon egyeztetnének a kerü-
leti kéményseprőkkel, akik egy közösen 
megbeszélt időpontban elvégezhetnék 
munkájukat. Kocsis Attila figyelmeztette 
a képviselőket arra is, hogy bármiféle gáz-
korszerűsítéshez szakvélemény kikérésére 
van szükség, még akkor is, ha a lakó csu-

pán egy újabb modellre szeretné lecserélni 
elöregedett gázbojlerét. 
 A közös képviselők ezután a kémény-
bélelési technológiákról érdeklődtek. A 
műszaki igazgató, miután emlékeztetett 
arra, hogy a kéményseprők 1989 óta nem 
foglalkoznak kéménybéleléssel, válaszolt 
a kérdésekre, hozzátéve, nagyon fontos, 
hogy a tetőre minden esetben ki tudjon 
jutni a szakember, legyen akár kémény-
seprő, akár tűzoltó, sőt napjainkban még 
az Európai Unió szabványaihoz is igazod-
nia kell az esetleges átépítések során. Ez 
azt jelenti, hogy a szakembereknek bár-
mely épület esetében közös használatú tér-
ből kell elérni a tetőhéjazatot, nem pedig 
magánlakásból. Egy kérdésre a műszaki 
igazgató kitért az egyre növekvő számú 
szénmonoxid-mérgezésekre is. Elmondta, 
ilyen esetekben az elhalálozások 60%-a 
azért következik be, mert a lakók helytele-
nül cserélték ki a nyílászárókat. A fokozott 
légzárású ablakokkal ugyan fűtésköltséget 
spórolhatunk, viszont a szuperbiztos szi-
geteléssel megszűnik a levegőellátás, és nő 
a mérgezés veszélye. A levegőáramlás hiá-
nya gyakran okozhat asztmát, allergiát és 
különféle gyulladásos megbetegedéseket, 
továbbá „kellemes környezetet biztosít” a 
poratkák és egyéb élősködők számára. 
 A rendezvény második előadója Eper-
jesi László, a Fővárosi Gázművek Zrt. osz-

tályvezetője volt, aki jogszabályváltozások-
ról, az éppen érvényben lévő gáztörvényről 
és egyéb aktualitásokról tájékoztatta az 
egybegyűlteket. A gázművek budai szol-
gáltatási osztályát immár egy éve a Buda-
foki út 54. alatt érhetjük el, emlékeztetett 
az előadó. – A lakóházakban bekövetkező 
felújításokkor, cserékkor feltétlenül min-
dent dokumentálni kell, különben a kö-
zös képviselő könnyen a vádlottak padján 
találhatja magát az esetleges mulasztások 
miatt – mondta Eperjesi László, aki arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a gázvezeték- és 
kéményfelújításokat az önkormányzat visz-
sza nem térítendő támogatásokkal segíti. 
 Az utóbbi pár évben jó néhány gázel-
zárás történt a kerületben. Eperjesi Lász-
ló szerint a gázműveknek ez nem érdeke, 
mert költségkieséssel jár, azonban köteles-
sége megtenni a balesetveszély elkerülése 
érdekében, ha egy házban szivárgást ész-
lelnek. A szivárgások leggyakoribb oka a 
műszaki elöregedés. Gond akkor van, ha 
a szivárgást a fűtési szezonban észlelik. Az 
előző évben is éppen december 21-én kel-
lett szivárgás miatt elzárni a gázt az egyik 
kerületi épületben. – A megelőzés ezért 
közös érdek  –  figyelmeztetett az osztály-
vezető –, mert így mindenféle kényelmet-
lenség nélkül elkerülhetőek a balesetek és 
a vagyonban keletkező károk. 

F. A.

Mindent dokumentálni kell
Vissza nem térítendő támogatás gázvezeték- és kéményfelújításokra

A gyermekfogásznak pszichológusnak is kell lennie
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folytatás az 1. oldalról

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkor-
mányzata képviselő-testülete
2006. december 7-én (csütörtök) 
17.00 órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melynek helyszíne: a Polgármesteri Hi-
vatal földszinti nagyterme (XI. kerület, Zsom-
bolyai 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., Ele-
ven Center) kihelyezett gyűjtőládákba, illet-
ve a  pmtitkarsag@ujbuda.hu  e-mail címre.

Örökletes alapon vagy rossz szo-
kások következtében, mint pl. :  
a cumizás, azonban különféle fogaza-
ti rendellenességek alakulhatnak ki. A 
szabálytalan fogazat veszélyes, mert za-
varhatja a rágást, növelheti a szuvasodás 
és ínygyulladás kockázatát, beszédhiba 
forrása is lehet, továbbá esztétikailag sem 
előnyös. 

Itt a gazdagréti rendelőben fogszabályozást is 
végeznek?

Nem, a kerületi gyermek-fogszabályozás a 
Karinthy Frigyes úti és a Bartók Béla úti 
rendelőkben történik. 

Milyen megelőző eszközök, lehetőségek vannak a 
fogorvosok kezében?

Nagy hangsúlyt fektetünk a prevenci-
óra. Előadásokat, szűrővizsgálatokat 
szoktunk szervezni. Bizonyos iskolák-
ban vannak úgynevezett egészségnapok, 
amelyeken oktatást, fogmosási gyakorla-
tokat tartunk, de ezek természetesen nem 
helyettesíthetik a félévenkénti szűrővizs-
gálatokat. Mindehhez azonban éppúgy 
hozzátartozik a szülői példamutatás és 
a helyes táplálkozás, mint a rendelőben 
alkalmazott olyan megelőző kezelések, 
amilyen a barázdazárás. 

Mit jelent a barázdazárás?

A fogak mély, szövevényes barázdarend-
szerét és gödröcskéit fogkefével nem le-
het minden esetben tökéletesen tisztítani, 
ezért javasoljuk az egyes fogak barázda-
záró anyaggal való lefedését. Ezzel a keze-
léssel a fogfelszín kevésbé lesz fogékony a 
szuvasodásra. Öt-hat éves kortól a már át-
tört első maradandó őrlőfogakon érdemes 
barázdazárást végezni. 

Milyen táplálkozási tanácsokat javasolnak?

Elsősorban a kevesebb cukorfogyasztást. 
Az édességek, ha lehet, inkább a főétkezé-
sek után jussanak a szervezetükbe. Manap-
ság már a szülők és a gyerekek is megértik 

a sok cukor káros hatását, viszont létezik 
egy másik, kevésbé tudatosult veszélyfor-
rás, a szénsavas italok. Az üdítőkben és 
ásványvizekben található szénsav oldja a 
fogakban található kalciumot, amely szer-
ves része a fogzománcnak. Ha a kalcium 
elvész, a fogak egyre sérülékenyebbé vál-
nak a lepedék okozta savakkal szemben. 

Ezért mi azt javasoljuk a gyermekeknek 
és szüleiknek, hogy kerüljék a szénsavas 
italokat. A gyermekek fogápolásához hoz-
zátartozik a megfelelő mennyiségű rágás, 
amelyet a nyers zöldségek, és gyümölcsök 
fogyasztása biztosít. A szájhigiéné alap-
vető része a jó minőségű fogkefe, amelyet 
3-4 havonta érdemes lecserélni, valamint 
a fluorid tartalmú fogkrém. A fluoridok a 
szervezetünkben lévő csontok és fogak nél-
külözhetetlen építőelemei. A fogzománcba 
beépülve ellenállóbbá teszik azt a szuvaso-
dással szemben, így fogvédő hatásúak. 

A fogkrém- és fogkefegyártó cégek is kiveszik a 
részüket a prevencióból? 

Egy cég konkrétan minden évben küld 
az összes első osztályosnak egy fogápolási 
csomagot, fogkefével, fogkrémmel és po-
hárral. Ezenkívül pici fogkrémeket, mat-
ricákat és egyéb „kedvcsináló” termékeket 
is szoktak adni. 

Az előbb vizsgált kisfiút megjutalmazták egy lu-
fival és egy kis tubus fogkrémmel. Ezek szerint a 
gyermekfogászat egyben pszichológia is?

A gyermekfogásznak nemcsak orvosként, 
hanem pszichológusként is fel kell lépnie. 
Nagyon fontos megalapozni a kicsiknél, 
hogy később ne féljen, ha belép a rendelőbe. 

Egy esetleges gyermekkori élmény az egész 
életre kihat, hiszen mindig az első benyo-
mást visszük magunkkal. A vizsgálattól 
nem félő gyermek nemcsak akkor tér majd 
be a rendelőbe, amikor már sürgős ellátásra 
szorul, hanem akkor is eljön, ha meg szeret-
ne győződni fogai épségéről. A rendszeres, 
legalább félévenkénti fogorvosi ellenőrzés 
elősegíti a bizalmas orvos-beteg kapcsolat 
kialakulását, és lehetővé teszi a megelőző 
módszerek alkalmazását. Szerencsére egy-
re több szülő és gyermek gondolja így. 

Farkas Annamária
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A Kerület Napja alkalmából díszok-
leveleket adtak át november 11-én 
délután a Flamenco Hotelben azon 
pedagógusok részére, akik 50, 60, 65 
vagy éppen 70 évvel ezelőtt vették át 
diplomájukat. 

Összesen 88-an kapták meg az elismerést 
és egy szál virágot Molnár Gyula polgár-
mestertől, aki köszöntőjében elmondta, 
ők azok a pedagógusok, akik annak idején 
azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ta-
pasztalati és erkölcsi tudásukat átadják az 
utánuk jövő nemzedékeknek. Az újbudai 
önkormányzat nevében a polgármester 
háláját és köszönetét fejezte ki az idős ta-
nároknak, tanítóknak.
 Egy híján ötvenen voltak, akik arany-
oklevelet kaptak, ők azok, akik egy fél 
évszázaddal ezelőtt kezdték pályájukat. 
A hatvan éve végzetteknek (ők tizenki-
lencen voltak) gyémánt-, míg a 65 éve 
diplomázottaknak (a kerületben 14-en 
vannak) vasdiploma járt. Hetven év után 
jár a legmagasabb rangú elismerés, a ru-
bindiploma.
 Dr. Idrányi Zoltánné 1936-ban kez-
dett tanítani egy budapesti magángim-
náziumban. Később gyors- és gépírói 
iskolákban nevelte a fiatalokat, majd 
Keszthelyen lett egy ilyen szakközépis-
kola igazgatónője. Ezt követte a Márvány 
utcai gyors- és gépírói szakközépiskola. 
Dr. Idrányi Zoltánné még nyugdíjazása 
után is sokáig, huszonkét évig tanított, 
csak 1992-ben vonult nyugalomba, akkor 
is csak azért, mert megromlott a látása. A 
családban ő az egyedüli pedagógus, gyer-

mekei, unokái és dédunokái más területek 
iránt érdeklődtek, érdeklődnek. A tanár-
nő azt mondta: „nagyon boldoggá tett ez 
a megható ünnepség”, és hozzátette, hogy 
különösen jó érzés volt visszagondolni az 
iskolákban eltöltött évtizedekre.

 Dr. Szabó Miklós szintén rubindiplomát 
vehetett át. Ő az ötvenes évekig különböző 
középiskolákban tanított, utána több egye-
temen oktatta a fiatalságot. Egy kétéves, 
szovjetunióbeli ösztöndíjat követően azon-
ban már nem tanítással, hanem kutatással 
foglalkozott, a neveléstörténet (elsősorban 
az orosz neveléstörténet) a szakterülete. Az 
előző rendszernek nem volt megfelelő az 
ideológiai hozzáállása, így publikációi elő-
ször csak a rendszerváltás idején jelenhettek 
meg. Szabó Miklós ma sem pihen, szeretné 
befejezni legújabb könyvét.
 Az ünnepélyes alkalom nemcsak az 
idős, de a fiatal pedagógusok köszöntését 
is szolgálta. A polgármestertől emléklapot 
vehetett át az a 24 ifjú óvónő, tanító, tanár 
és gyógypedagógus, akik pályakezdőként 
most helyezkedtek el valamelyik XI. kerü-
leti oktatási intézménynél. 
 Az ünnepségen a Weiner Leó Zene-
iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 
csellistái és furulyakvartettje, valamint a 
Gesztenyéskert Óvoda gyermekcsoportja 
kedveskedett előadásával a jelenlévőknek. 
Az egyik kitüntetettnek, a gyémántdiplo-
más dr. Sztopa Gyulánénak (Magdi néni-
nek) pedig az jelentett külön meglepetést, 
hogy egy hajdani tanítványának ma már 
felnőtt lánya zongorázott.

R. M.

Díszoklevelet kaptak az 
idős pedagógusok

Hosszú évtizedek a katedrán

kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ 
munkatársa, prof. dr. Petur L. Krasznai igaz-
gató, egyetemi tanár, az Osteuropainstitut 
képviselője és Farkas Márton, a Saxlehner 
Egyesület elnöke voltak. 
 A diák és felnőtt kategória nyerte-
seinek a díjakat Bács Márton önkor-
mányzati képviselő adta át. A diák kate-
gória győztese Herczeg Dóra, a felnőtté  
Galgóczi Péter lett.      

November 11-én, a Kerület Napján a Fonóban hagyományteremtő szándékkal megrendezték 
a Budai Zeneház és a Civil Rádió közös születésnapi fesztiválját 11+11 Civil a Fonóban címmel, 
mivel mindkét intézmény éppen 11 éve kezdte meg működését. Ám a kapcsolatuk ennél a vélet-
len egybeesésnél jóval szorosabb, hiszen 2005-ben a Civil Rádió áttette székhelyét a Fonóba, 
így lehetőség nyílt arra, hogy egy-egy koncertet élőben közvetítsenek. A nagy sikerű születés-
napi bulin a Fonó koncerttermében igen rangos előadók működtek közre, így fellépett a Bacsó 
Kristóf Quartet, a Dresh Quartet, a Hetedhét zenekar, a Makám, a Téka, a Vujicsics együttes, 
valamint Ruttkai Bori és barátai.

Közös születésnap a Fonóban

A díszdiplomásokat többek között a Weiner Leó Zeneiskola csellistái szórakoztatták

Ahogy valamennyi fővárosi kerület-
ben, így Újbudán is van önkormány-
zati állatorvos, aki többek között az 
állattartással és az állatkínzással kap-
csolatos ügyekben jár el. A leggyako-
ribb problémákról kérdeztük dr. Csek 
Tamást, aki egyébként már huszonhat 
éve tölti be ezt a posztot, alaposan 
ismeri tehát a kerület „állati” helyzetét. 

A különleges, vagy veszélyes állatok (pél-
dául hóbagoly vagy mérges kígyó) tartása 
engedélyhez kötött, s mivel az önkor-
mányzat nem adott ki engedélyt, így az 
állatorvos tudomása szerint az újbudai 
lakásokban nem élnek ilyen házi kedven-
cek, ahogyan pitbull, vagyis harci kutya 
sem. A kerületben több mint kilencezer 
ebet tartanak nyilván. Ez az adat – a kerü-
leti lakosok számát tekintve – nem számít 
kiugróan magasnak. A dr. Csek Tamás elé 
kerülő ügyek túlnyomó része kutyákkal 
kapcsolatos.
 Ahogy az állatorvos elmondja, egy 
eb tulajdonosának két fő feladata van: 
egyfelől be kell jelentenie a kerületi 
ebnyilvántartónak (Dávid Ferenc u. 11.) 
a kedvencével kapcsolatos adatok válto-
zását (a négylábú elvesztését, elajándé-
kozását, elhalálozását, vagy azt, ha elköl-
töznek), másfelől évente be kell oltatnia 
a „barátját” veszettség ellen valamelyik, 
erre engedéllyel rendelkező állatorvosnál. 
Ez utóbbi egyben állampolgári köteles-
ség, s a tapasztalatok szerint az újbudaiak 
túlnyomó többsége eleget is tesz ennek. 
– A macskákat nem kötelező beoltatni, de 
ajánlott, főleg, ha a cirmos sokat csavarog 
– teszi hozzá, majd visszatér a kutyatar-
tással kapcsolatos helyzetre. 
 Meglátása szerint aggályos, hogy a 
gazdák gyakran nem megengedett helyen 
– parkokban, játszótereken, közterületen 
– engedik el a „blökit”, hogy szabadon 
rohangásszon, holott csak a kijelölt, elke-
rített kutyafuttatókon belül lenne szabad. 
– Újbudán három ilyen létesítmény ta-

lálható: a Bikás-dombon, a Major utcá-
ban, és a Nagyszeben téren – mondja. A 
másik komoly probléma: a közterületen 
hagyott kutyaürülék. A gazdának köte-
lessége lenne összetakarítani a négylábú 
által hátrahagyott „rakományt”. Aki nem 
így tesz, szabálysértést követ el, s a közte-
rület-felügyelők pénzbírsággal sújthatják. 
– Az önkormányzat nyolcvan darab ku-
tyaürülék-gyűjtő edényt helyezett ki a ke-
rületben, s hetente kétszer ürítik azokat. A 
tartályok mellett ürülékgyűjtő zacskókat 
is talál a gazda.
 S hogy mi a teendő, ha valakit meg-
harap egy kutya? Az illető haladéktalanul 
forduljon orvoshoz, aki – szükség szerint 
– tetanuszt ad neki, s elhárítja a sebfertő-
zés veszélyét. Utána a sérülést jelentse be 
az ÁNTSZ-nek. Ennek nyomán dr. Csek 
Tamás felszólítja a sérülést okozó állat 
gazdáját, hogy a négylábút mutassa be, 
majd kéthetes megfigyelés alá helyezi, fi-
gyelve, mutat-e vesztettségre utaló jeleket? 
Mindezt persze csak akkor lehet 
megtenni, ha a kutya be van 
jelentve, illetve a gazdája 
beazonosítható. Más a 
helyzet a lakótelepeken 
és az erdőkben portyázó, 
gyakran falkába verődött 
kóbor kutyákkal, melyek 
túlnyomó része oltatlan, 
és a gazdájuk sem azono-
sítható, így nincs kinek 
oltási felszólítást kül-
deni. – A kóbor 
ebek befogásáról 
és elszállításá-
ról a Fővárosi 

Önkormányzatnak kell intézkednie; de 
a kérdés nemcsak a fővárosban, hanem 
országosan is érzékeny területet érint 
– mondja dr. Csek Tamás.
 A hatósági állatorvosnak még egy 
feladata van: informálja a lakosságot, 
hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium mikor hirdeti meg a 
rókák immunizálását. Ezek az állatok 
ugyanis egyre gyakrabban merészkednek 
be a kerület erdőségekkel határos széle-
ire, kukákat borogatva, élelmet keresve; 
s nem lehet kizárni a lehetőségét, hogy 
megharapják, vagy megfertőzik az em-
bert. Szerencsére évtizedek óta nem for-
dult elő, hogy róka csakugyan megmart 
volna valakit, s veszettségben elpusztult 
rókatetemet sem találtak, a hatóságok 
mégis szükségesnek tartják, hogy a vörös 
bundájú „ravaszdiakat” védetté tegyék a 
veszettséggel szemben. Ezért évente két-
szer – tavasszal és ősszel – immunizáló 
anyagot tartalmazó élelmiszert helyeznek 

ki az erdőkben a megfelelő helyekre. 
Erre az időre ebzárlatot hirdet-

nek, ami azt jelenti, hogy kutyát 
még pórázon sem szabad az 
erdőbe vinni, nemhogy ott el-
engedni – ez utóbbi egyébként 
az év fennmaradó részében is 
szigorúan tilos!

Regényi Huba

A legtöbb gond a kutyákkal van
Különleges vagy veszélyes állatok nincsenek az újbudai lakásokban
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folytatás az első oldalról
Példaként Bush elnököt említette, aki az 
időközi választások nyomán a kongresz-
szusban és a szenátusban is kisebbségbe 
kerülve azonnal leült az ellenzék vezetőjé-
vel tárgyalni.
 Napirend előtt két interpelláció hang-
zott el a polgármesterhez intézve. Schneller 
Domonkos (Fidesz) „Miért kell a forra-
dalomból politikát csinálni?” címmel az 
ünnepi megemlékezés és az aktuálpolitika 
kapcsolódásáról; Sölch Gellért (Fidesz) 
„Gyerekek és fiatalok az ékszeresláda  

legalján” címmel egy hatmillió forintos if-
júsági pályázati lehetőség elmulasztásáról 
érdeklődött. Molnár Gyula első válaszát 
– ahogy a Fidesz elnökének joga van aktu-
alitásokat beleszőni ünnepi beszédébe, úgy 
egy polgármesternek is –, a másodikhoz 
hasonlóan – 2003 óta 700 pályázaton 1,3 
milliárd forintot nyert Újbuda –  az inter-
pellálók nem, a testület elfogadta.
 Napirendi vita után 14 nyílt, három 
zárt ülést kívánó témát vitattak meg a 
képviselők. Elfogadták a 2006. évi költ-
ségvetés III. negyedévi módosítását, vala-

mint ugyancsak az idei költségvetés első 
háromnegyed évi végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 Előzetes kötelezettségvállalásról 
döntöttek a képviselők a panelfelújítási 
program kapcsán. Mint ismeretes, a kor-
mány, az önkormányzat és a tulajdonosok 
egyenlő arányú tehervállalásával korsze-
rűsíthetik a panelépületeket. A pályázatra 
annyian jelentkeztek, hogy a szükséges 
önkormányzati rész ötven millióval a mil-
liárdot is meghaladta. Most a következő 
három évre összesen 300 millió forintra 
vállalt kötelezettséget egyhangú szavazás-
sal a testület. A további 700 millió forint-
ról februárban születhet döntés.
 A Gyógyír Kht. jelezte, hogy a járóbeteg 
szakellátást érintő jogszabályi változások 
finanszírozási gondot eredményeztek. A 
képviselő-testület 53 millió forintot átcso-
portosított, azzal, hogy alapos vizsgálat és 
elemzés szükséges a nullszaldós működés 
ismételt eléréséhez.
 A harmadik nagy vitát kiváltó téma a 
fűtési támogatás volt. A napirendek több-
ségétől eltérően ezt nem a polgármester, 
hanem a négy ellenzéki párt képviselői 
jegyezték. A vita nem arról szólt, hogy 
kell-e támogatni a nyugdíjasokat, nagy-
családosokat, valamint a gyereküket egye-
dül nevelőket a közműdíjak emelkedése 
miatt, hanem az előterjesztés kidolgozat-
lanságáról. Itt első ízben állt a napirend 
visszavonásának javaslata után 19:19, 
azaz döntetlen az eredményjelző táblán. 
A vita újabb fordulatait követően 37 igen 
szavazattal fogadták el a fűtési szezon hat 
hónapjára vonatkozó kiegészítő támoga-
tást úgy, hogy az egy négyzetméterre eső 
elismert lakás-fenntartási költségátalány 
összege 800 forintra változzon.
 A vitás kérdések között szerepelt az a 
javaslat, hogy a 4-es metró virágpiaci vég-
állomásának nyomatékosítása a Fővárosi 
Közgyűlésben történjen meg.
 Pályázat kiírásról határoztak a kép-
viselők, mert 2007. július 31-én hat-hat 
óvoda és iskola, valamint a Logopédiai In-
tézet vezetőinek lejár a megbízatása. Arról 
is döntöttek, hogy december 27. és január 
2. között az óvodák zárva lesznek öt ügye-
letes óvoda kivételével. (A testületi ülés 
témáit későbbi számunkban részletesebben 
tárgyaljuk.)

Halász Lajos

Folytatódik a panelpályázat
Mentőövet dobtak a szakrendelésnek – Nő a fűtési támogatás

Fent: A levezető elnök, Kupper András, a polgármester, és Hőrich Szilvia pénzügyi igazgató.
Lent: A képviselő-testület új ülésrendje. Elöl a frakcióvezetők, mögöttük a bal oldalon az MSZP-
SZDSZ, a jobb oldalon az MDF, a Fidesz, a KDNP és a MIÉP képviselői.

TESTÜLETI ÜLÉS

A Bocskai-felkelést lezáró béke négyszá-
zadik évfordulóján Veretes magyar nyelv 
címmel szépolvasási versenyt rendeztek 
a Gazdagréti Közösségi Házban a Csíki-
hegyek úti Általános Iskola magyar mun-
kaközössége és a Magyar-Osztrák-Bajor 
Társaság szervezésében. 
 A zsűri Jenei Ilona, a Gazdagréti Közös-
ségi Ház igazgatója, dr. Kreczinger István, a 
Bocskai Egyesület elnöke, Tóth Anna, a XI. 

Szépolvasási verseny a zsitvatoroki béke évfordulójára 
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Részletek
1956-ban a XI. ker., Kőérberki út 37/c. 
szám alatt lévő, a repülőtérhez tartozó nőt-
len tiszti lakásban laktunk, mivel férjem 
az ott lévő Vasvári iskolában nevelőtiszt 
volt. Jómagam pedig Zuglóban a Mexikói 
út 60. szám alatt lévő Nyomorék Gyerekek 
Intézetében, mint képesítés nélküli nevelő 
az internátusi részen. 160 bentlakó moz-
gáskorlátozott gyermek lakott akkor ott. 
(Nagyon messze volt.)
 Kislányunk hol a bölcsödében, hol a 
nagyszülőknél, hol velem az intézetben. 
Ez utóbbi elkísérte az érettségiig. Mivel 
már kiskorában beleivódott a másság 
elfogadása, így nem volt probléma 
a pályaválasztás. Ő is gyógy-
pedagógus lett. „Előttem az 
utódom”…
 … Április 4. – még 
egy dolog fűződik szá-
momra hozzá. Mivel 
akkor még hagyo-
mány volt az április 
4-i díszfelvonulás, 
férjem, aki a honvéd-
ségnél dolgozott vitte a 
növendékeit a felvonu-
lásra. Ezen a napon láttam 
őt utoljára, nagyon szép dísz 
tiszti egyenruhában, tőrrel az 
oldalán…
 …Én azon a napon szabadnapos vol-
tam, férjemmel gyermekünk meglátoga-
tása után, aki a X. kerületi MÁV telepen, 
nagyszülőknél volt. Utána az Uránia film-
színház 19 órás előadására mentünk. Bu-
daörsről beérve a körtérre, már észleltük 
a sokaságot, majd a körúton még jobban 
észleltük, de nem figyeltünk oda, mentünk 
az Urániába. Sajnos az élet egy epizódja, 
fintora következett, a film címe, amire je-
gyet vettünk, a „Hannibál tanár úr” volt. 
A film első jelenete pedig az volt, hogy egy 
rikkancs kiabálva kínálja az újságot, hogy 
„tüntetnek az egyetemisták az utcán”.
 Mi, mint mindenki más, nyugodtan 
ültünk a helyünkön, nem gondolván, 
hogy az akkor a valóságban is így volt. A 
filmet végig vetítették, majd 21 órakor, 
mikor kijöttünk a moziból, észleltük a 
Rákóczi úton, hogy valami nem stimmel. 
Tűzoltóautókat láttunk nagy tömlőkkel 
a Rákóczi úton, emberek aránylag ke-
vesen voltak, de lövéseket hallottunk az 
Uránia háta mögül, ahol a Rádió épülete 
volt. Nem volt közlekedés az utcákon, mi 
faltól falig osonva leértünk a Duna-part-
ra, majd sikerült elvergődnünk a Móricz 
Zsigmond körtérre, ahol is elértük az 
utolsó buszjáratot, ami hazavitt bennün-
ket a Budaörsi reptérre, ahol laktunk. A 

tiszti lakásban, a laktanyában érződött a 
feszültség, de mindenhol nyugalom volt, 
mindenki fegyelmezetten a helyén volt 
egészen november 4-ig. Akkor szétszéled-
tek a tisztiiskolán lévő kiskatonák, akkor 
állt meg azon a részen az élet.
 Visszatérve az október 23-a utáni 
napra, 24-én, mint kötelességtudó ál-
lampolgárok, férjemmel dolgozni sze-
rettünk volna menni, de akkor már 
a HÉV sem járt, a busz sem járt. Így 
sajnos otthon maradtunk. Igen ám,  
de pár óra múlva bennem kitört az anya, 
plusz pedagógus szeretete és aggodalma a 

saját és az intézetben 
m a r a d t 

160 

mozgás-
sérült gyermek 

iránt. Kiszámolva a beosztásokat rájöt-
tem, hogy az internátusvezetőn kívül 
senki sincs a gyermekekkel, Tudniillik a 
délutános nevelő még haza tudott menni, 
de az éjszakás és a másnapra beosztott ne-
velők már nem tudtak bemenni…
 … Érkezésemkor nagy volt az öröm 
és a meglepetés, én meg nagy lelkiisme-
ret-megnyugvást éreztem, hogy valóban 
szükség volt rám. Sejtésem beigazoló-
dott, mert a 160 mozgáskorlátozott gyer-
mekkel csak az internátusvezető, aki 
bent lakott és a gondnokék tartózkodtak 
az épületben…
 … A gyerekeket átköltöztettük az 
udvar felőli épületrészbe. Matracokat 
raktunk le a parkettára, azon aludtunk. 
Sajnos elég sűrűre sikeredett. Kény-
szermegoldás volt. Tanulóink javarészt 
itt tartózkodtak, mivel az udvarra nem 
mehettünk ki, csak az étkezésnél vonul-
tunk át az ebédlőbe. Persze ez sem ment 
könnyen, mert akinek nem volt járógépe, 
mankója, azok a földön csúszva jutottak 
el az ebédlőig, a kisebbeket ölbe vittük át 
naponta háromszor. Tolókocsink pedig 
csak 1-2 db volt. Nagyon rossz volt a fel-
szereltségünk, ami nem is csoda, hiszen 
1955 őszén, 1956 tavaszán költöztünk át 
véglegesen a szomszédban található or-

topéd kórház tetőteréből. Az 1956/57-es 
tanév volt az első igazi, ott kezdett évünk. 
 Folytatom a gyerekek áthelyezésével. 
A fekhelyek sűrűsége miatt és a nem min-
dig elégséges tisztálkodás miatt lányaink 
eltetvesedtek. Nem volt semmi irtósze-
rünk, így a raktáron lévő petróleumhoz 
folyamodtunk. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy akinek bekentük e fejét, an-
nak a tetvei elpusztultak, de kisebesedett 
a fejbőre, utána azt kellett ápolgatni. Vé-
gül örültünk, hogy a bezártságot, a min-
dennapi tisztálkodás hiányát, a ruhák, az 
ágyneműk váltásának nélkülözését meg-

úsztuk tetvesedéssel. Szerencsénkre 
nem történt fertőzés, nem tört ki 

semmilyen járvány.
 Nagyon nagy prob-

lémánk volt, hogy nem 
volt főzőkonyhánk, csak 
egy kis melegítő, mi-
vel az események előtt 
egy egyetemi menzá-
ról (Közraktár utca) 
hozták a főtt ételt. Így 
most azt is nélkülöz-

nünk kellett. Az élel-
miszerraktárban lévő 

csekélyke kis tartalékból 
próbáltuk megoldani az ét-

keztetést. Amit lehetett, a me-
legítőkonyhában megfőztünk, amit 

nem, azt nyersen ettük meg.
 Közben mesélgettünk, játszottunk 
és féltünk. A kicsiket vigasztaltuk, a na-
gyobbak, ki hogy tudott, segített. Ara-
nyosak voltak. 
 Egyszer ijedtünkre valaki becsenge-
tett a kapun, az egyik szomszéd volt, aki 
közölte, hogy megnyílt, üzemel a Száza-
dos úti kenyérgyár. Nagy öröm volt.
 A raktárból fehér párnahuzatot vet-
tünk elő, úttörőnyakkendőből vöröske-
resztet raktunk rá, majd pár jobban moz-
gó nagyfiúval, hátunkon a párnahuzattal 
elindultunk cikkcakkban a mellékutcá-
kon a Százados útra a kenyérgyárba. Em-
lékszem, anno mindig pocsék kenyerünk 
volt, de nekünk akkor az volt a legfino-
mabb, legdrágább ajándék. Ezt a „kirán-
dulásunkat” többször megismételtük, sőt 
később bátorságunkon felbuzdulva már 
másfelé is elmerészkedtünk beszerzési 
körútra. Így a rossz mellé minden nap ju-
tott valami öröm is, ami megkönnyítette 
munkánkat és a gyerekek életét. 
 Október végére, november elejére 
kezdett helyreállni a közlekedés. A gyere-
kekkel saját kezű levelet írattunk a szüle-
iknek, megnyugtatni őket, hogy jól van-
nak. Az első adandó alkalommal postára 
adtuk azokat.

Mosolyt minden gyermekarcra
Kárpáti Ferencné – A „Visszaemlékezések” kategória egyik III. díjazott pályamunkája

133 évvel ezelőtt november 17-én 
Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget 
egyesítésével született Budapest, ma 
pedig már hagyomány, hogy ezen a 
napon – a Főváros Napján – kitünte-
téseket adnak át azon személyeknek 
a Fővárosi Közgyűlés ünnepi ülésén, 
akik kiemelkedően szolgálták Buda-
pestet, öregbítették hírnevét. A díja-
kat Demszky Gábor főpolgármester-
től vehették át a kitüntetettek,  
akik között három újbudai is volt.

A legrangosabb elismerést, díszpolgári cí-
met kapott Sajdik Ferenc grafikusművész, 
karikaturista nagysikerű rajzfilmjeiért, 
a karikatúra eszközével megfogalmazott 
humanista gondolataiért, valamint a Bu-
dapestet ábrázoló, a főváros szeretetét su-
gárzó képeiért. „Nagyon szeretem ezt a 
várost, talán furcsán hangzik, de a VIII. 
kerület nagyon a szívemhez nőtt, hiszen 
sokáig oda kötött az iskola, a munka, de 
már évtizedek óta Budán élünk, 10 éve 
Újbudán” – árulta el Sajdik Ferenc, a nagy 
ho-ho-ho-horgász és Pom Pom megalko-
tója. Kicsit faggatom, nincs-e készülőben 
valami új rajzfilm. „Régen a Magyar Te-
levízió felkérésére születtek meg ezek a 
karakterek, de ma már nincs erre pénz, 
így mostanában nem készítek rajzfilmet. 
Helyette jól érzem magam az íróasztal 
mellett rajzolva is, de a budai Várról is sze-
retnék rajzolni. És az is gyakran előfordul, 
hogy amíg a feleségem bevásárol, addig én 
ott, a Skálában készítek skicceket…”
 Szirtes Tamás rendező, színigazgató 
részére Pro Urbe Budapest Díjat adott át 
a főpolgármester a zenés színházi műfaj 
magyarországi meghonosításáért, vala-
mint Budapest kulturális és művészeti 
életét gazdagító több évtizedes rendezői 
tevékenységéért. Szirtes ma a Madách 
Színház igazgatója, és épp egy közös ren-
dezvényre, egy Kurt Weil koncertre készül 
a Művészetek Palotájával. Ahogy mondta, 

ez egy „nagyon fontos színházi esemény 
lesz, sok mondanivalóval, a nagy zene-
szerző szellemében. A Madáchban pedig 
december 21-én lesz az az ünnepi koncert, 
amely az elmúlt 45 év legjobb magyar 
musical előadásainak részleteit villantja 
fel.” Természetesen Szirtes Tamásnak is 
megvannak a kedvencei: „a Popfesztivált 
nagyon szerettem, ahogy az Egy szere-
lem három éjszakáját is, és nagyon sokat 
jelentett nekem a Valahol Európában. Én 
ma is határozottan próbálom inspirálni 
az alkotókat, hogy szülessenek jó magyar 
zenés darabok. A Pro Urbe Díjat nagyon 
fontosnak tartom, mint elismerést. Úgy 
érzem, ezt nem csak én kaptam, hiszen a 
színház mindig csapatmunka, és ahhoz, 
hogy valaki sikereket érjen el, sok ember 

tanácsaira, barátságára, szeretetére és tü-
relmére van szüksége.”
 Budapestért Díjban részesült Sat-
tupathu Vaidyanatha Mani, a fővárosi 
egészségügy, oktatás, valamint gyermek-
sport területén betöltött széles körű támo-
gató tevékenységéért. Az indiai Mani úr 
a TATA Consultancy Services Ltd. kelet-
európai ügyvezető igazgatója. A cég ma-
gyarországi fióktelepe a Science Parkban 
található. A vállalat a legnagyobb ázsiai, 
információs technológiával foglalkozó cég 
75 ezer alkalmazottal. A magyarországi 
telephelyen jelenleg 350-en dolgoznak, de a 
cégvezetés tervezi, hogy néhány éven belül 
újabb 700 munkahelyet létesítenek hazánk-
ban. Mani úr 2000 óta él Budapesten a csa-
ládjával, és azt mondja, ilyen jól még sehol 

sem érezte magát, pedig már 47 országban 
fordult meg. „Magyarországon nagyon 
intelligens munkatársaim vannak, sok jó 
üzleti lehetőséget találok” – sorolja – „és 
bármerre járok az országban, nagyon szép 
a táj és kedvesek az emberek. Az is nagyon 
tetszik, hogy ilyen kulturálisan gazdag 
országba kerültem. Bár nem beszélek ma-
gyarul, a családommal együtt sikerült jól 
beilleszkednem. A feleségem indiai prog-
ramokat szervez, a lányom énekel (Edvin 
Martonnal is készült közös felvétele), én 
pedig a cégen keresztül igyekszem segíteni 
azokat az intézményeket és szervezeteket, 
amelyeket fontosnak tartok: kórházak-
nak nyújtottunk támogatást, gyermek 
hokicsapatot szponzorálunk.” 

Rózsa Melinda

Kitüntetések a Főváros Napján
Sajdik, Szirtes és Sattupathu Vaidyanatha Mani is elismerésben részesült

A HÁROM ÚJBUDAI KITÜNTETETT: Szirtes Tamás, Sattupathu Vaidyanatha Mani és Sajdik Ferenc

Megint lomtalanítunk
KÉPES HÍREK

Amikor jó néhány éve elkezdődött a szervezett lomtalanítási akció Budapesten, azt gondoltuk, 
hogy aki akar, gyorsan megszabadul a fölösleges holmijaitól, aztán csak a hagyatékot teszik 
majd ki az örökösök az utcára. Nem így történt. Megállíthatatlan mennyiségben ömlik a szek-
rény, ruha, papír, ágy, heverő, mosógép a járdára, sőt lecsordul az úttestre. Szervezett csapatok 
őrzik, válogatják, szállítják folyamatosan a számukra még értékeset. Nagy üzlet lett ez!

Rövid hírek
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS TANÁCSADÁS
A Lágymányosiak Egyesülete tanács-
adással egybekötött, ingyenes vérnyo-
más-, vércukor- és koleszterinszint-
mérést szervez november 22-én, szer-
dán 15-től 18 óráig a Kőrösy József u. 
17. fszt. 5. szám alatt.

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
Népművészeti bemutató és kirakodó-
vásár lesz november 25-én, szombaton 
8-14 óráig az FMH-ban (Fehérvári út 
47.). A karácsonyi készülődés jegyé-
ben fafaragók, népi fajátékok készítői, 
kosárfonók, nemezelők, gyertyakészí-
tők, fazekasok, bábokat, babákat ké-
szítők stb. mutatják be termékeiket. 

VERS ÉS DAL
Az Irodalmi estek a Szent Imre 
Házban (XI., Himfy u. 9.) sorozat 
keretében november 28-án, kedden 
19.30 órakor Károli Gáspár Vizsolyi 
bibliája címmel Csernus Mariann 
színművész estjét tartják meg. 

AMT HANGVERSENY
Őszi kamarazenei hangversenyt ad 
az Alkotó Muzsikusok Társasága a 
Karinthy Szalonban (XI., Karinthy F. 
út 22.) november 23-án, csütörtökön 
18 órai kezdettel. 

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
A Magyar Vöröskereszt XI. Kerületi 
Szervezete november 24-én, pén-
teken családi egészségnapot ren-
dez a Fővárosi Művelődési Házban 
(Fehérvári út 47.). 10 órától vérnyo-
más- és vércukorszint-méréssel, hal-
lásvizsgálattal, számítógépes talpdiag-
nosztikával, 14 órától koleszterinszint-
méréssel várják az érdeklődőket. 
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valakinek születésnapja, névnapja van, 
amit ebben a kis közösségben ünnepelnek 
meg. Ilyenkor maguk készítette ajándék-
kal kedveskednek egymásnak, van torta 
is, meg olyan ajándék, amit az otthontól 
kap az ünnepelt.
 A gyerekek beinvitálnak a hálószo-
bába. A kisebbek ágyán baba, plüssmaci, 
a falakon rajzok. Az egyik kislány éppen 
rendet rak a fiókban: a pulóvereit hajto-
gatja. Itt a tárgyak, a játékok a sajátjaik, 
hiszen amikor ajándékot kapnak az inté-
zettől, akkor ők dönthetik el, mit is szeret-
nének. Éppen ezért egy kicsit fájt, hogy a 
polcokon nemigen láttam könyvet. De ez 
nem egyedi, hanem sajnos jellemző a mai 
gyerekek jó részére. Már nem olyan nép-
szerű az olvasás, mint régebben volt. 

Dóka Ritához fordulok ismét.

 Miként zajlik itt a közös élet? 

Igyekszünk, hogy minden hasonlóan 
történjék, mint egy normális családban, 
miközben a közösségi élet is zajlik. Van 
diákönkormányzatunk, havonta ott-
hon-, negyedévente házgyűlést tartunk, 
amelyeken minden felnőtt és gyerek 
részt vesz, de ott van a gyermekjogi kép-
viselő is. Nagyon vigyázunk a gyerekek 
jogainak betartására. Ugyan rendszert 
viszünk az életükbe, de ügyelünk arra, 
hogy meglegyen a kellő szabadságuk is. 
Még a ruháikat is maguk választják ki: 
együtt megyünk bevásárolni.  

 Milyen okok miatt van ez a közel száz fiú és 
lány az otthonban? 

Öt százalékuk tartós nevelésre szorul. 
Ők árvák, félárvák vagy börtönben van 
valamelyik szülőjük – esetleg mindkettő. 
A többiek anyagi vagy szociális gondok, 
esetleg magatartás-zavarok miatt szorul-
nak állami gondoskodásra. A családgon-
dozóink, pszichológusaink, logopédusa-
ink mindent megtesznek azért, hogy csak 
átmenetileg legyenek ezek a gyerekek 
nálunk.

 Látogatják őket a szüleik?

Van, akit igen, van, akit nem. Van, akit 
hazavárnak karácsonyra, van, akit akkor 
sem. Például a gyerekek kétharmada egész 
nyáron itt volt. Hozzáteszem, borzasz-
tó látni, amikor egy 14-17 éves kamasz 
egyszerűen nem akar hazamenni, mint 
ahogy nincs annál szívszorítóbb, mint 
amikor egy új gyerek érkezik hozzánk a 
kis motyójával.

 Említette, hogy minden tíz gyerekkel öt-öt 
felnőtt foglalkozik. Bizonyára vannak köztük 
családosak, meg fiatal, független emberek is. 
Mi a tapasztalata, melyik korosztály tud job-
ban bánni a rá bízott kicsikkel?

Az idősebbeknek és a fiatalabbaknak is 
megvannak a maguk előnyei. De a fia-
taloknak gyakran mondom – és ebben 
nagyon hiszek –, hogy akkor lesz belőled 
igazi nevelő, amikor már érezted a saját 
gyermeked illatát.

Körmendi Zsuzsa

Gyermekotthon… Ha külön-külön 
halljuk az összetett szó elemeit, mind-
kettő kellemes hatású, melegséget 
sugárzó. Ám együtt már képes arra, 
hogy egészen másfajta gondolatokat 
ébresszen. S nemcsak azért, mert az 
emberben óhatatlanul fölmerül, hogy 
ilyen helyen olyan gyerekek élnek, 
akik nem családban, szüleik óvó szere-
tete mellett nevelkednek. 

Ebben eddig még semmi kivetni való 
nincs. Ám abban annál inkább, hogy 
sokan rossznéven veszik, ha a lakásuk 
közelében gyermekotthon van. Előíté-
lettel viseltetnek a gyerekekkel szemben 
– némelyik egyenesen bűnözőpalántát lát 
bennük, és ki sem engedné őket a négy fal 
közül. Pedig ők csak család után vágyó, 
szeretetre éhes gyerekek, akiknek neve-
léséről egy állami intézet gondoskodik. 
Megkapnak mindent, ami emberileg le-
hetséges – csak éppen olyan apát és anyát 
nem, akinek ők a legfontosabbak: édes-
apát, édesanyát – akiről titkon álmodnak.
A Menyecske utcai Kossuth Lajos Gyer-
mekotthon és Általános Iskola hatalmas 
kertjével jól illeszkedik az Őrmezői lakó-
telep képébe. Aki idegen errefelé, nem is 
gondolná, hogy falai között 95, különböző 
korú gyerek nevelkedik, 3 évestől 18 esz-
tendősig, de van köztük idősebb is, hiszen 
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24 éves korukig az otthonban maradhat-
nak, és ha nappali egyetemre járnak, ak-
kor akár még egy évvel tovább. Erre 2003 
óta van lehetőség, ugyanis ekkor kapta 
meg az intézmény az engedélyt az utógon-
dozásra. Az a törekvés, hogy a gyerekek-
nek legyen valamilyen szakmájuk.
 Dóka Rita, az otthon és iskola igazga-
tója – maga is édesanya – nagy szeretettel 
beszél az itt gondozott kicsinyekről és na-
gyobbakról. Elöljáróban rögtön leszögezi, 
hogy ez nem javító-nevelő intézet.

 Miért tartotta fontosnak, hogy ezt rögtön, a 
beszélgetésünk elején megjegyezze?

Amikor ideköltöztünk, nem örültek 
nekünk az utcai lakói. Ők ebbe az épü-
letbe idősek otthonát szerettek volna. 
Ám az öregek helyett gyerekek jöttek. 
A környékbeliek nem tudták, mit takar 
az, hogy speciális szükségletű gyerekek, 
meg mi is a belső iskola. Nagy volt az 
ellenérzés, mert az elején voltak a gon-
dozottjaink között bűnelkövetők, akik 
aztán előzetes letartóztatásba kerültek és 
elvitte őket a rendőrség. Aztán az volt a 
baj, hogy miért nem zárjuk a kaput, miért 
engedjük, hogy a srácaink kimenjenek az 
intézményből. Tavaly májusban lakossági 
fórumot tartottunk a közösségi házban. 
Mit mondjak? Minden voltam, csak nem 
úrinő. Finoman fogalmazva, nem szeret-
tek bennünket. Aztán látták az emberek, 
hogy a gyerekek nem szökdösnek, nem 
növekszik a környéken a bűnözés. Meg 
aztán nem vagyunk egyformák: azért 
bőven akadtak olyanok is, akik kezdettől 
kedvesek voltak velünk. 

 Ezek szerint változott a helyzet?

Igen. Kapcsolatot létesítettünk a közössé-
gi házzal, a közeli iskolával és óvodával. 
Mondhatnám úgy is, hogy beépültünk 
az életükbe. Gondozottjaink közül 33-an 
kinti általános- és középiskolában, vagy 
valamilyen szakmát nyújtó tanfolyamon 
tanulnak. Részt veszünk a lakótelepi ren-
dezvényeken is. Számos díjat nyertünk 
például a rajzversenyeken. Tavaly kará-
csonykor meghívtuk az ünnepségünkre 
a helyi katolikus és református lelkészt is. 
Ma már ott tartunk, hogy a környéken 
lakó idős nénik bejárnak hozzánk, a lakó-

telepi gyerekek együtt játszanak a mieink-
kel, és a fiúk közösen fociznak. Mi befo-
gadóak vagyunk, és azt hiszem, a legjobb 
úton haladunk, hogy az itteni közösség 
elfogadjon bennünket. Már nem érzek el-
utasítottságot. A magam részéről minden 
apró lépést, közeledést szívesen fogadok, 
és örülök, ha megkeresnek. Az a célom, 
hogy mindkét oldal jól érezze magát.

 Az előbb említette, hogy a gyerekek jó része 
nem az otthon falai között lévő iskolába jár. 
Mitől függ, hogy ki hol tanul?

A belső iskolában csak olyanokkal foglal-
kozunk, akiknek – például magatartásza-
var miatt – speciális oktatásra van szüksé-
gük. Ezekben az osztályokban legföljebb 
15-en vannak. Ahhoz, hogy egy gyerek 
itt legyen diák, szakértői véleményre van 
szükség. Az az elvünk, hogy akinek nincs 
szüksége arra, hogy kis létszámú osztályba 
járjon, az menjen rendes állami iskolába. 
Egyébként az iskolánkat az ilyen képzést 
igénylő lakótelepiek is látogathatják. 

 Hogyan élnek itt a gyerekek?

Szívesen mesélek róla, de azt ajánlom, 
hogy menjünk, nézzük meg együtt! A 
srácok a házon belül két otthonban lak-
nak. Mi ezeket toronynak hívjuk. Egy-egy 
toronyban négy lakás van, lakásonként 
heterogén, tíztagú csoportokkal – tehát 

fiúk, lányok, kicsik, nagyok vegyesen. 
Egy-egy „családdal” öt felnőtt foglalkozik. 
Az intézménynek mindene megvan, ami 
a srácok képzéséhez, fejlődéséhez szük-
séges. Van könyvtárunk, tornatermünk, 
számítástechnikai laborunk. Számos 
közös programot szervezünk, de mód 
van arra is, hogy a kis közösségek külön 
programokat állítsanak össze maguknak. 
Nyaranta táborozunk: Agárdon, a Velen-
cei-tónál, Tahitótfalun, sőt voltunk Eger 
mellett is, egy lovastáborban. Igyekszünk 
úgy megadni a gyerekeknek mindent, 
mintha egy kiegyensúlyozott, tisztes anya-
gi körülmények között lévő családban  
élnének.

 Állami intézmény lévén, Önöket is érintik a 
megszorítások?

A Fővárosi Önkormányzathoz tartozunk. 
Eddig még nem éreztük, hogy rajtunk is ta-
karékoskodni akarnának, és ezt nem győz-
zük eléggé köszönni a fenntartónknak. 

Közben már a második lakás-otthonba 
kopogunk be. Mindegyik másképp van 
berendezve, az ott élők elképzelései, ízlése 
szerint. Különböznek a bútorok, a függö-
nyök, a terítők, az apró dísztárgyak. Van 
egy nagy nappali televízióval, számító-
géppel, és egy asztal, amit körülülhetnek, 
afféle családi beszélgetésekkor, vagy ha 

Csak a szülők hiányoznak

Dóka Rita igazgatónő
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Orvoslás és alkotás, kéz a kézben – ez 
a frappáns mottója a CMS Művészeti 
Szalon vándorkiállításának, amelyet 
most a Scheffer Galériában láthatunk. 

Az orvoslás, mint ahogy gyakorta ta-
pasztaljuk, már-már művészet. Azt 
pedig régóta tudjuk, hogy a művészet 
– akár befogadjuk, akár valamelyik ágát 
műveljük – gyógyító erővel bír, alkal-
mas a fájdalom feloldására. Sokan azt 
is mondják, hogy nagyon sok skizofré-
niában szenvedő zseniális művészt az 
alkotás mentett meg a korai haláltól. 
Két egymástól nem is olyan távol álló 
szakma és hivatás, melyek az élet teljessé 

tételére törekszenek, egy rendhagyó kiállí-
táson mutatkozik most be. 
 A vándorkiállítás ötlete a Novartis 
Hungária Kft.-től ered, amely félévenként 
más-más művészeti ágban hirdeti meg a 
CMS Művészeti Szalon nevű pályázatot, 
melyre orvosok nyújthatják be pályamű-
veiket a fájdalom témakörében. A mosta-
ni vándorkiállításon a második fordulóra 
beküldött legjobb képzőművészeti alko-
tások tekinthetők meg. A pályázatok el-
bírálását öttagú szakmai zsűri végezte. A 
kiállító orvosok alkotásai mögött komoly 
művészi előélet és tevékenység látszik.  
 Az első díjas dr. Nagypál Györgyi házi-
orvos A végtelen kapujában vagy az Aggó-

dás című festménye a kilátástalanság és 
a bizakodás közötti vergődést ábrázolta 
magas művészi fokon. A második díjas 
dr. Szabó Marianne gyermekkardioló-
gus háromdimenziós mozaikplaszti-
kája több nyelven beszél: színes, rajzos, 
játszik a fénnyel. A harmadik díjas dr. 
Szombati Mária háziorvos Miért? című 
festménye sajátos látószögből szól az élet 
szeretetéről és az örömről. A zsűri kü-
löndíjban részesítette dr. Kosztyukovics 
Szergej fogszakorvost, valamint dr. 
Géczy Miklós fogszakorvost, akik érde-
kes, egyéni kivitelezésű térplasztikáik-
kal mutatkoztak be.

Deák Attila 

Orvoslás és művészet
Vándorkiállítás a Scheffer Galériában 

Különleges zenei csemege várt a jazz-
muzsika kedvelőire, akik a West and 
East duó és az Eichinger-kvartett kon-
certjére ellátogattak a Fonóba. 

A West and East duó koncertjéből azonban 
végül is már csak az East, Eichinger Tibor 
fellépése maradt, mert Stefan Vargának, a 
duó német tagjának haza kellett utazni. Így 
a közönséget Eichinger Tibor köszöntötte a 
tőle megszokott fantasztikus gitárjátékkal. 
 A műsorváltozásnak köszönhetően a 
tervezettnél hamarabb lépett színpadra a 
magyar gitáros nevével fémjelzett kvartett 
is, amúgy ők csak a West and East után 
csaptak volna a húrokba. Így azonban több 
idejük maradt széles zenei repertoárjuk be-

mutatására. Megtudhattuk tőlük, hogyan 
is szól az Abszintivók dala, és a dallamoktól 
megrészegedve jólesett a Magaslati leve-
gő is. Az első rész a Blues for Ferus című 
szerzeménnyel zárult, amelynek címzettje 
Mustafov Ferus bolgár szaxofonos volt. 
 A szünet után az Eichinger-kvartett 
dobosa, Gavallér Csaba ejtette ámulatba 
a hallgatóságot parádés játékával, majd 
szépen, lassan beszállingóztak a színpad-
ra a többiek is, Tóth Sándor szaxofonjával, 
Nagy Péter nagybőgőjével tette teljessé az 
együttest. Az est vendége Váci Dániel volt, 
aki szaxofonjátékával járult hozzá az iga-
zán változatos, fülbemászó dallamokban 
nem szűkölködő csütörtök estéhez.

K. A. 

Egy és egy fél együttes 
Az Abszintivók dalától a Magaslati levegőig
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8.00 Népművészeti bemutató és kirakodóvásár, 
14.00 kosárfonó tanfolyam. NOVEMBER 26. 
15.00 Erzsébet- és Katalin-napi bál a Nosztalgia 
klubbal. Játszik a Tyeplik zenekar.

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 25. 10.00 Róka rege róka. Báb-
előadás, 14.00 A sztyeppei harcmodor a közép-
kori Magyarországon. Hidán Csaba előadása.

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. PÉNTEK 18.00 Happy 
Bike Team bringás club. NOVEMBER 25. 13.00 
Egészség nap. 

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

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. 
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport és Jóga. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad - Őrmezei 
Nyugdíjas Színpad, 16.00 Hip-Hop, 17.15 
Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00  
haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 
Callanetics. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpong 
Klub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 17.00 
Női torna. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. MINDEN VASÁRNAP Goldance 
tánciskola, 11.00 szuper haladó, 13.30 haladó, 
15.00 versenytánc előkészítő, 16.30 kezdő. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
NOVEMBER 28. 18.00 Őrmezei Művészetbarátok 
Klubja, 20.00 Újbudai Dzsessz Kedd: Bálint 
Rezső szerkesztő-műsorvezető beszélgető part-
nere Jávor Tamás, a Hot Jazz Band menedzsere, 
a fellépő együttes meglepetés.

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

MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombász Kör. MINDEN 
SZERDA 18.00 Ásvány Szakkör. MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Törpenyúl Klub. Kiállítás: 
NOVEMBER 30-IG. Öveges József emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
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.
NOVEMBER 23. 18.00 Közgyűlés.

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

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

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.

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, 18.30 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, 
15.30 Baba-mama torna, 10.00 Yan Xin 
Csikung, 19.00 Picasso festőszakkör felnőt-
teknek. SZERDA, PÉNTEK 20.00 Capoeira. 
CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub, 16.45 Játékos 
torna 3-4 éveseknek, 17.00 Gyógytorna, 
17.30 Játékos torna 5-7 éveseknek, 18.00 
Középhaladó ír sztepptánc klub. PÉNTEK 9.30,  
10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás, 15.00 
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 
éveseknek. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby 
Klub, 15.00 Nosztalgia klub. NOVEMBER 24. 
10.00 Családi Egészségnap, 14.30 Tájak, korok, 
múzeumok klub, 18.00 Karaoke, 19.00 Balkáni 
táncház a Falkafolk együttessel. NOVEMBER 25. 

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 
asztalosiparának története. Időszaki kiállítás: 
az Albertfalvi római tábor emlékei fényké-
peken. 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. NOVEMBER 28. 13.00 Benda 
Iván fotóművész Jeruzsálem című kiállításá-
nak megnyitója.

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

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. DECEMBER 9-IG Restyánszki Attila 
szobrászművész Új ikonok című kiállítása. 
Megtekinthető hétköznap 14.00-18.00 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
DECEMBER 11-IG Madarassy István ötvös-
szobrászművész kiállítása. Megtekinthető 
naponta 10.00–18.00 óráig.

BMK GALÉRIA: 
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
NOVEMBER 23. – DECEMBER 13-IG Vizuális 
Művészeti Hónap: festmények, szobrok.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
NOVEMBER 28-IG Euro Dreams. Kortárs 

November 20. – Nov. 29.

ÚJBUDA TV  XI., Csíkihegyek utca 13. 
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412  

ujbudatv@ujbudatv.hu  
www.ujbudatv.hu

NOVEMBER 20.    HÉTFŐ

18.00  Újbuda Magazin
18.40  Endoszkóp
18.50  Egyenlítő. Beszélgetés Kopátsy   
  Sándor közgazdásszal
19.40  Budai Babszem Gyermektánc   
  Együttes
20.10  Hit és élet (katolikus percek)
20.15  Égető kérdések (református 5 perc)

NOVEMBER 22.    SZERDA
 20.20  A 9STV műsora

NOVEMBER 27.     HÉTFŐ
18.00  Újbuda Magazin
18.40  Dance Station együttes műsora
19.10  Hit és élet (katolikus magazin)
19.15  Életközelben (evangélikus 5 perc

NOVEMBER 29.    SZERDA
 19.20  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. 

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 (gyakorlati útmutató 
segítőknek és segítséget elfogadóknak).
KEDDEN 18.45-20.15 Haladás a mahájána 
úton (tanítás, beszélgetés a buddhizmus 
együttérzést és bölcsességet hirdető útjáról). 
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 
gyermek istentisztelet.  SZERDA 9.00, PÉNTEK 
9.30 Baba-mama klub.  PÉNTEK 17.00 Ifjúsági 
bibliaóra 12-18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD 
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjas házban 
(Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjasklub a 
templomban. Hittanórák a Csíkihegyek és a 
Törökugrató utcai iskolákban.

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

MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 
Kismamaklub. 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 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia Köre. 
Hittanórák a Bethlen Gábor, a Keveháza utcai 
és a Teleki Blanka általános iskolákban.

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

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

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

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

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

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

SZENT IMRE HÁZ
XI., Himfy u. 9. 

NOVEMBER 28. 19.30 A Vers és dal irodalmi 
estek sorozat keretében: Károli Gáspár Vizsolyi 
bibliája, Csernus Mariann színművész estje.  

SZÍNHÁZAK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 22. 19.00 Lope de Vega: A 
furfangos menyasszony. 
NOVEMBER 26. 19.00 Mary Chase: 
Barátom, Harvey! NOVEMBER 29. 10.00, 
14.30 A Szabad Ötletek Színháza vendég-
játéka: Aladdin és a csodalámpa. 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 24. 19.00 Acélmagnóliák (Nők 
búra alatt). NOVEMBER 25. 19.00 Tanár 
úr, kérem! NOVEMBER 26. 10.30 Dr. Bubó 
házassága. A Fogi Színház gyerekelőadása, 
19.00 Örült nász (Esküvő a lokálban). 

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 23. 20.00 Temps d’Images 
Fesztivál 2006. Ziemowit Maj, Piotr 
Kowalski (Pl): The (inter)action space. 
Virtuális tér – valódi idő. A Baltazár 
Színház közreműködésével, 21.00 Nagy 
Andrea: Éneklő ízületek. NOVEMBER 24. 
20.00 Kaukázus koncert. NOVEMBER 25. 
20.00 GyőrFree Est, Mezei Szilárd Trió.
NOVEMBER 28., 29. 20.00 Triplex. Egy este, 
három előadás. Juhos István (Putto): 
Fratres, bemutató; Szász Dániel: Függő; 
Nagy Zoltán: Mit csinálsz, ha innen felállsz.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
NOVEMBER 23., 24.19.00 Tótferi. Budakeszi 
Kompánia. NOVEMBER 25., 26. 19.00 
Rómeó és Júlia. Budakeszi Kompánia.
Az előtéri Puttó galériában Katkó Tamás 
fotókiállítása.

román képzőművészeti kiállítás.
A kávézóban Egyed László grafikái.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
NOVEMBER 30-IG Dr. Holló Dénes fotográfus 
kiállítása. 

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
XI., Kaposvár utca 13-15. 
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10.00-16.00 óráig. Csoportokat is szívesen 
látnak előzetes bejelentkezés alapján.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
NOVEMBER 29-IG Kárpáti István fotókiállítása.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
DECEMBER 6-IG Gáspárdy Tibor, Babos Ági és 
Kovács Gombos Gábor, a Soproni Egyetem 
tanárainak kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
NOVEMBER 22-IG Bártfai István festményei. 
NOVEMBER 24. 18.00 Séday Éva festőművész 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
DECEMBER 13-IG 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.

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

Az OMIKK filmklubja: NOVEMBER 23. 17.00 
Milos Forman: Tűz van, babám!

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 foglalko-
zás gyerekeknek. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyug-
díjasklub. NOVEMBER 24. Őszi szabadegyetem 
a demokráciáról 6. előadás. 17.00 1848-49 és 
a nemzetközi előzmények, 18.30 A nemzeti 
művészet születése. NOVEMBER 29. 18.00 
Művészet közelről, előadás- és beszélgetéssoro-
zat. A nő képe a XX. század művészetében I-II.

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

MINDEN CSÜTÖRTÖK 9.30 Ringató, zenepe-
dagógiai foglalkozások. NOVEMBER 22. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Csík zenekar 
koncert és táncház. NOVEMBER 23. 20.00 Jay 
Myerson és a Cosmic Jazz Defenders jazzkon-
certje. NOVEMBER 24. 20.00 Sebő együttes sze-
nior koncert és táncház. NOVEMBER 25. 20.00 
Verőfény, a búzai Eszterlánc zenekar koncertje; 
utána mezőségi táncház. NOVEMBER 27. 19.00 
Budai tangó, tánctanítás Budai Lászlóval.
NOVEMBER 28. 17.30 Isten tenyerén, a kará-
csony ünnep holdudvarához tartozó novemberi 
ünnepek: Szent Erzsébet rózsaparazsa. Halmy 
György filmje. NOVEMBER 29. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Magyarpalatkai banda, 
erdélyi zenék klubja.

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ

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

NOVEMBER 23. 21.00 Egy Kiss Erzsi Zene, lemez-
bemutató, DJ Erik Sumo. 
NOVEMBER 24. 22.00 Chi pres. Faculty Lesson 
4, The Electro Experience, Cooler Live, Fine Cut 
Bodies. NOVEMBER 25. 22.00 Koop Live (S), 
Infragandhi, Cyborg Templar. NOVEMBER 26. 
14.00 ABC tehetségkutató. 
NOVEMBER 28. 20.00 Count Basic (USA/A). 
A38 a Katona József Színházban: NOVEMBER 
22. 19.00 Emil. RuleZ!: Koncert, ahogy mindig 
is szerettétek volna. Pótnap: NOVEMBER 23. 
NOVEMBER 24. 19.00 Quimby: a Katonában. 
Pótnap: NOVEMBER 24. NOVEMBER 26. 
19.00 Kispál és a Borz: Csendes-ülős. Pótnap: 
NOVEMBER 27. Intro Fesztivál. NOVEMBER 29. 
20.00 Vasvári Pál Group.

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. NOVEMBER 
22. 16.00 Zenés teadélután. Az AKH Opera és 
Dalstúdiójának Bartók és Mozart koncertje.

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 HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 
Szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért.
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
NOVEMBER 26. 10.15 Missa tertia, Liszt: Pater 
noster, Salve Regina motetták a Szent Imre 
Kórus előadásában, 19.00 A Kodály misét, 
Bárdos és más magyar szerzők műveit a Szent 
Alberik kórus énekli. 

TÚRAAJÁNLATOK

BUDAI ARBORÉTUM 
XI., Villányi út 35-43. Tel.: 372-6270

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 óráig 
külön engedély nélkül, hétvégén szervezett 
csoportokban, előzetes bejelentkezés után. 

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER. 
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig 
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak 
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel lehet 
belépni.  

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 7.20-
KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a hétvégi 
Budai-hegység túrákra ugyanebben az időben 
és helyszínen van a találkozó). A hétvégi vona-
tos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni. 
A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére tart) 
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson, 
egyébként 7.15-KOR az Árpád híd pesti 
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál. 
Túravezető: Kremser Ferenc. NOVEMBER 25. 
Pilis. Csillaghegy – Nagy-Kevély – Kevély-
nyereg – Teve-szikla – Bécsi út. Táv: 16 km. 
NOVEMBER 26. Budai-hegység. Nagykovácsi 
– Fehér út – Meszes-hegy – Éleskő – Ilona-lak 
– Anna-vh. – Nagykovácsi. Táv: 18 km. Szint: 
450 m. Túravezető: Kremser Ferenc.
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Hülyeségem története 
November 10-én 12.30 és 13.00 óra kö-
zött két nő csengetett be hozzánk – An-
dor u. 18/b IV. emelet –, majd az emelet 
minden lakásába, és később az alsóbb 
szinteket is végigjárták, mint kiderült. 
A T-Com üzletkötőinek mondták ma-
gukat, és azzal az ajánlattal jöttek, hogy 
november 13-tól a vezetékes telefon 
alapdíját is le lehet beszélni. Mindenütt 
kérdezték, hogy van-e vezetékes telefon 
– volt. Az emeleten három lakásban tar-
tózkodtak otthon, az egyikben közölték 
velük, hogy ők már telefonon rendezték 
az ügyet, így onnan elmentek. Nálam és 
a szomszédomnál kérték az utolsó havi 
kifizetett számlát, valamint az édesanya 
nevét, mivel ez kell a szerződéshez. Ezt 
bemutatva, illetve bemondva egy két 
lapból álló, gemkapoccsal összefogott, 
valószínűleg fénymásolt papírlapot írat-
tak alá velünk. Én is és a szomszédom 
is elolvasás nélkül szignáltuk. Kértem 
tőlük a másolatot, mire azt mondták, 
hogy utólag postán megküldik. Elfogad-
tuk válaszukat, sajnos ez még nem volt 
gyanús számunkra. A két nő – T-Com-
os mappákkal felszerelve – 30-40 év kö-
zöttiek, 165-170 cm magasak lehettek, az 
egyik, az alacsonyab enyhén kreol bőrű 
(valószínűleg nem roma), ovális arcú, 
hullámos barna hajú volt, a másik fehér-
bőrű, szőkésvörös festett hajú, amit hátul 
összefogva viselt. 
 Kb. 15 perc múlva vásárolni indul-
tam, és az utca másik oldaláról vissza-
fordulva – ekkor már ébredezett a gyanú 
bennem – megláttam őket. A lépcsőház-
ból jöttek ki, odamentem hozzájuk, és 
kértem, hogy igazolják magukat. Erre 
az a nő, aki a szerződést aláíratta velünk, 
azonnal leírta egy papírra a nevét és mo-
bilja számát, erre valószínűleg számított. 
(Egyébként is, ezek a nők nagyon jól fel-
készültek voltak, azt mondták, amit az 

OLVASÓNK ÍRTA

emberek hallani akartak, és ami hihető. 
Ha bármi kétely merült fel, azonnal kap-
csoltak, és úgy válaszoltak, hogy a kétke-
dőt leszereljék.) A számot sajnos nem el-
lenőriztem azonnal, megcsörgetve a mo-
bilját, amikor pedig később felhívtam, 
az valótlannak bizonyult. Este a házban 
lakó egyik fiatal, akinek internete van, 
próbálta a szám, illetve név lapján meg-
keresni, de egyik sem létezett. 
 Ekkor már tudtam, hogy átvertek, s 
ezt a szomszéddal is közöltem. Másnap, 
11-én reggel elmentem a kerületi kapi-
tányságra és jegyzőkönyvbe mondtam a 
problémámat. 
 Még 10-én este felhívtam a 1212-t, 
előbb két nővel, majd egy férfivel (fölír-
tam a nevüket) beszéltem. Utóbbi kö-
zölte, hogy ha valódi üzletkötők voltak, 
a papírok hétfő reggel érkeznek be, és 
kerülnek feldolgozásra. Kértem őt, hogy 
jegyezze fel, a jelenlegi szerződésen nem 
változtatok, mivel minden csalással tör-
tént. Ezt ő meg is ígérte. Megemlítettem 
neki azt is, hogy szerintem a T-Comnak 
is feljelentést kellene tennie, mivel a csa-
lók jó hírnevükkel visszaélve házalnak, 
és csapnak be embereket. Egyébként 
megjegyzem, hogy a rendőrségen nem 
mutattak nekem képeket csalókról, hátha 
felismerem valamelyiket, holott az emlé-
kek gyorsan elmosódnak, később egyre 
nehezebb jó személyleírást adni, ráadá-
sul a fent megtörtént ügylet a homályos 
folyosón, a lakásajtók előtt zajlott. 
 Az újságjukban számos rászedéses 
esetet közöltek már, és én voltam az, aki 
az áldozatokat kárhoztattam azelőtt, s 
tessék, most velem is megtörtént, én is 
így jártam. Az ügynek sajnos még kelle-
metlenebb következményei is lehetnek, 
mivel nem tudom, mit írtam alá, a szig-
nált lapon akár kölcsönfelvételről, lakás-
eladásról vagy egyéb pénzügyletekről is 
szó lehet. 

Vámos Sándor

és 1200 eurót vett át tőle. A férje közben 
megérkezett a térre, s rájött, semmiféle ka-
pitányság sincs ott, megint átverték őket. 
 Az ügyben a rendőrség egy 35-40 év 
körüli, fehér bőrű, 170 centiméter magas, 
zömök testalkatú férfi után nyomoz. Kék 
színű baseballsapka és szürke-kék sportka-
bát volt rajta, amikor a pénzért jött. Az idős 
házaspár úgy emlékezett, hogy ő járt náluk 
október 11-én is. A kerületi rendőrkapi-
tányság ismételten kéri, ha bárki hamis 
pénzzel kapcsolatos hívást kap, azonnal 
értesítse a 381-4300-as telefonszámot.

Telefontársasági kedvezmény
Pórul járt viszont egy másik trükkös tolvaj 
november 8-án délután. Egy szőkésbarna, 
tüske hajú, 20-25 év körüli férfi csengetett 
az egyik Bartók Béla úti lakás ajtaján, és 
elmondta, egy telefontársaság nevében jár-
ja a lakásokat, s kedvezményes előfizetési 
akciójukhoz keres ügyfeleket. Felmutatott 
egy plasztik kártyát is, hogy „igazolja” ma-
gát. A lakás tulajdonosa, egy 83 éves férfi 
azonban nem nyitott ajtót – az igazolványt 
is az üvegen át nézte meg –, gyanús lett 
neki, hogy még sohasem hallotta a telefon-
társaság nevét, és hogy ekkora kedvezmé-
nyekkel keresik meg. Azonnal értesítette a 
rendőrséget, de mire a rendőrök kiérkez-
tek, az ügynök elpárolgott.

Új módszer a felmosónős trükk
Egy új módszerrel próbálkoztak a trük-
kös tolvajok november 8-án a Rátz Lász-
ló utcában, sajnos sikerrel. Két asszony 
csengetett be az egyik lakás ajtaján, ahol 
egy 65 éves, mozgássérült hölgy lakik. (El-
gondolkodtató körülmény, hogy egyértel-
műen címre mentek, máshova nem csön-
gettek be a házban.) Az egyik nő 170 centi 
magas, 30-40 év közötti, nagyon kövér, 
fekete vállig érő haja van. Fekete nadrágot 
és kabátot viselt. Társa 30 év körüli, ő 165 
centiméter magas, hosszú, vörösre festett 
haja van. Azt mondták a lakás tulajdono-
sának, hogy fel kell mosniuk a lépcsőházát 
– valóban egy-egy felmosószettet tartot-

RENDŐRSÉGI HÍREK

Hogyan fékezzünk helyesen?
Egy furgon kanyarodott be a Vállalko-
zók Parkja parkolójába november 7-én 
kora délután. Kanyarodás közben a 
jármű vezetőjének erőteljesen fékeznie 
kellett, mert az előtte levő autó is „rá-
fékezett”. A furgon 190 centi magas, 30 
év körüli sofőrje ezen úgy feldühödött, 
hogy a leparkolás után odament a má-
sik kocsi vezetőjéhez, durva szavakkal 
számon kérte a hirtelen fékezését, majd 
a válaszától haragra gerjedve betörte az 
autó bal első üvegét, és távozott. 

Határtalan hiszékenység
Már többször beszámoltunk a trükkös 
tolvajok „hamis pénzes” módszerének 
különféle eseteiről, azonban mind közül 
a legutóbbi a legmegdöbbentőbb. Októ-
ber 11-én ismeretlenek azzal hívtak fel 
telefonon egy idős házaspárt Fadrusz 
utcai lakásukon, hogy minden bizony-
nyal hamis pénz van a tulajdonukban. 
A 81 éves férjjel beszéltek, akivel közöl-
ték, egy „nyomozó” mindjárt elmegy a 
gyanús bankókért. Nem sokkal később 
valóban csengetett is a lakás ajtaján egy 
férfi, akinek az idős úr át is adta otthon 
levő 750 ezer forintjukat. Az ismeretlen 
ellenőrzés címén átvette az összeget, az-
tán végleg eltűnt. Erről az esetről az idős 
házaspár bejelentést tett a rendőrségen 
még október 11-én. 
 November 7-én újra megcsörrent 
náluk a telefon, a férj vette föl ezúttal 
is. Egy „nyomozó” jelentkezett a „De-
ák téri kapitányságról” – ahol már évek 
óta nincs kapitányság –, és elmondta, 
az Interpol segítségével sikerült elfogni 
az október 11-i lopás tettesét, megvan 
a pénz is, azonban csak akkor veheti 
át, ha befizet 350 ezer forintot a Deák 
téren, mert „az Interpol nem dolgozik 
ingyen”. Az ismeretlen hang megkérte, 
mielőtt elindul, adja át a feleségének a 
telefont. Míg a férj a Deák térre indult, a 
telefonáló az idős asszonyra is ráküldött 
egy „nyomozót”, aki 480 ezer forintot 

Migráns Gyereknap volt október 12-
én a Fővárosi Művelődési Házban. Az 
egész napos rendezvényen számos 
program várta a menekült gyerme-
keket, családjaikat és minden érdek-
lődőt. Az esemény alcíme – Nézd! 
Milyen színes a világ! – kifejezte a 
rendezők szándékát: megismertetni a 
hazánkban élő külföldi gyerekekkel a 
magyar, s a magyar gyerekekkel az itt 
élő más nemzetek kultúráját. 

Délelőtt tíz órától lassan szálingóztak az 
emberek a rendezvény helyszínére. Az elő-
térben felállított asztalokon rajzlap és cu-
korka várta a gyerekeket, 11 órától pedig 
a nagyterem tárta ki kapuját a közönség 
előtt. A miskolci Csodamalom Bábszínház 
előadása hatalmas érdeklődést keltett, az 
izgatott apróságok alig bírtak egyhelyben 
ülni a kezdésig. Az énekelt mese, „Álom–
álom, kitalálom”, Palya Bea művésznő 
azonos című lemeze nyomán készült. 
Gyönyörű énekek, látványos színpadkép 
jellemezte a darabot, ám a legkisebbek fi-
gyelmét kevéssé kötötte le. Ennek ellenére 
az egyórás műsor végén tapsvihar jutal-
mazta a színészeket. Ezt követően a Sültü 
csángó gyermek táncház várta az érdeklő-
dőket az emeleten. Népdalokat és táncokat 
tanulhattak az apróságok, s lelkesedésben 
itt sem volt hiány. Akinek nem fűlt a foga 
az ugráláshoz, kézműves tárgyak készíté-

Egykori megasztár a Migráns Gyereknapon

Nézd! Milyen színes a világ!
sében tehette próbára ügyességét. Égethe-
tő gyurmafigurák, textilmanócskák, szá-
razvirág-csokrok láttak napvilágot a szor-
gos kezecskék nyomán, a kisebbek előre 

megrajzolt képeket színezhettek, az igazán 
ügyesek pedig szalvéta-montázs gyártásá-
ban jeleskedhettek. 
 Brazil táncbemutató következett, 
mely inkább emlékeztetett egy focimeccs 
félidejében előadott brazil szurkolói öröm-
táncra, ám ez mit sem vont le a nézők lel-
kesedéséből, s a csapat népszerűségéből. A 
szünet lehetőséget adott az Afrikáért Ala-
pítvány kongói missziós útjáról készült 
fényképek és a gyermekrajz és -fotó pályá-
zat alkotásainak megtekintésére, akinek 
pedig valami megtetszett, vásárolhatott 
magyar népi tárgyakat és fajátékokat, 
vagy afrikai ékszereket és maszkokat.
 Délután a Helidonaki Görög Hagyo-
mányőrző Gyermek- és Ifjúsági Tánc-
együttes bemutatója következett. A tán-
cosok hagyományos görög népviseletben 
kápráztatták el a közönséget, több bátor 
gyerek be is állhatott a táncba. Közben 
megérkezett a hajfonás mestere is, aki-
nek népszerűsége hamar az égig szökött, 
és folyamatosan kerültek ki kezei alól a 
különböző fonott frizurák. Több lány 
készíttetett henna-festést a kezére, vagy 
pedig a maga tetszése szerint csinosította 
magát. Miután a görög blokk véget ért, 

Afrika vette át a főszerepet. Négy-öt do-
bos szolgáltatta a talpalávalót, miközben 
három fiatal lány táncolt a kör közepén. 
Néha-néha egy fiatalember is csatlako-

zott hozzájuk, és közösen jártak el egy-
egy törzsi táncot. A bemutató végén itt is 
szívesen várták a vállalkozó kedvűeket, és 
így igazi mulatság vette kezdetét. 
 Vetítés keretein belül nyerhettünk  
betekintést az alapítvány utolsó útjairól, 
iskolaalapításairól, segélyprogramjairól. 
Akit megérintettek a látottak, szimboli-
kus téglajegy-vásárlással járulhatott hoz-
zá az iskolaépítések folytatásához.  
 Az est meglepetése Kandech Evelyne 
volt, aki rövid koncertet adott. Decem-
berben megjelenő, gyerekeknek szóló 
albumáról halhattunk dalokat, a szerző, 
Szigeti Edit kísérte Evelyne-t szólógitá-
ron. Az már az album megjelenése előtt 
is elmondható, hogy egy nagyon színes, 
változatos zenei világba vezeti be a volt 
megasztár a gyerekeket. Volt itt hip-hop, 
pop, rock, minden, ami kell. A koncert 
után lassan szállingózni kezdtek a gyere-
kek, hiszen hétfőn mindenkit várt az is-
kolapad. Az árusok pakolásztak, a hajfonó 
lány az utolsó tincseknél járt, de ha vala-
kiben mégis maradt még szufla, a Mező 
együttes koncerttel egybekötött táncházá-
ban rophatta késő estig.    

Karlócai Regina – Kovács Anna

Hagyományosan novemberben ren-
dezi a Mozgássérültek Budapesti Egye-
sülete Budai Információs Központja 
klubtagjainak kézműves kiállítását, 
mely a Keveháza utca 19-21. szám alatt 
tekinthető meg. 

Rácz Teréz a hosszú téli estéket kézimun-
kázással tölti és néha varr is a családnak, 
unokáknak. „Fájós a lábam, sokáig nem 
tudok állni, pihenésképpen én is kézi-
munkával és olvasással foglalom el ma-
gam” – meséli az özvegyasszonyként 
egyedül élő Halász Józsefné. Karácsonyi 
mintás és kalocsai terítői lettek kiállítva az 
egyesület folyosóján rendezett bemutatón. 

Mozgáskorlátozottak kiállítása
– „Már elláttam abroszokkal, terítőkkel, 
párnákkal az egész családot.” 
 A kézimunkák mellett Oláh László pil-
lanatképeit tekinthetik meg az érdeklődők, 
mely a mozgáskorlátozottak életébe, öröm-
teli pillanataiba nyújt betekintést. Novem-
ber 8-án az egyesület klubtermében Tóthné 
Vécsey Éva képviselő a XI. kerület önkor-
mányzat háromezer forintos pályázati 
támogatását és emléklapot adott át a 16 ki-
állítónak. Az esemény vendége volt Ruzsa 
Viktor, a Civil Rádió munkatársa. Pogácsa, 
aprósütemény, üdítő mellett Sugár Anna 
és Csillag Andrea jeltánc-művésznők rövid 
előadását élvezhette a közönség.    

- angeli -

A kicsik ügyessége időnként a szülőket is meglepte

Oláh László pillanatképei

KULTÚRA

Csatlós Jánosné aprólékos hímzett virágmintás terítőivel

tak a kezükben –, amihez vízre lenne 
szükségük. És már nyomakodtak is be a 
nyitott ajtón, maguk előtt terelve a für-
dőszobába a lakás tulajdonosát, ahon-
nan az egyikük nem engedte ki, míg a 
társa a lakást kutatta át. Amikor végre 
mégis kijutott, meglátta, hogy egy har-
madik asszony is besurrant időközben a 
lakásba, ő éppen akkor távozott. Végül a 
másik kettő is eltűnt, a lakás tulajdonosa 
pedig kétségbeesetten fedezte föl, hogy 
körülbelül 300 ezer forintnyi arany ék-
szernek kélt lába. A rendőrség kéri, aki 
gyanús „felmosó brigádot” lát abban a 
házban, ahol lakik, értesítse a rendőrsé-
get 381-4300-as telefonszámon.         

Feltörték a gyógyvízkutakat
November 8-án bejelentés érkezett a ka-
pitányságra, amely szerint betörtek a Hu-
nyadi János keserűvíztelep 26 hektáros 
területére, ahol 32 gyógyvízkút található. 
Ismeretlen tettesek a 32 kútból hetet fel-
törtek, lefeszítve a kutak lakattal lezárt 
fém tetejét, s elvittek körülbelül 250 mé-
ternyi földkábelt és egy elektromos szi-
vattyút. A kár több mint 300 ezer forint. A 
rendőrség vizsgálatot folytat az ügyben. 

Részegen randalíroztak
November 9-én hajnali fél kettőkor két 
ittas férfi dobozos süteményt akart vá-
sárolni az egyik kerületi benzinkútnál. 
Mivel nem volt elég pénzük, az eladó-
nő nem adta oda nekik. Ekkor az egyik 
részeg kiabálni kezdett vele, többször 
leköpte, s a tárlóról lekapkodott csoko-
ládékkal megdobálta. A hölgy közölte 
a részegekkel, hogy hívja a rendőrséget, 
erre az egyik megfenyegette, hogy meg-
öli. Végül mégis kimentek az üzletből, 
ám egyikük visszarohant, minden ok 
nélkül lefejelt egy taxisofőrt, aki az ese-
mények alatt mindvégig a pultnál állt, 
majd magához vett egy tábla csokoládét, 
egy üveg sört, és távozott. A rendőrség 
vizsgálatot indított az ügyben.

S. F.

Így készül a híres „afro-frizura”

Na, képzeld, az ő háza után mekkora lesz az ingatlanadó!
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Tóth Árpád: Elkoptam…
A költeményből idézünk két sort.
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (Ő, L, N, 
P). 13. Hiteget. 14. Nógat. 15. Fizimiska. 16. 
Meteor, régies szóval. 18. … mail, légiposta. 
19. Meteorológiai holdak infravörös spekt-
rométere, röv. (IRIS) 20. Részben eltrafál! 
21. Arcrész. 22. Nagyszülő öröme. 23. Utca 
közepe! 25. Vértanúk városa. 27. Dohány. 
29. Értelem. 31. Egyszerű válasz. 33. Nap-
szak, röv. 34. Hogy, oroszul. 36. Versíró. 38. 
Háztartási eszköz. 41. Lovas eleje! 42. Fás 
terület. 43. Súlypát; báriumszulfát tartal-
mú ásvány. 44. Retten. 46. Etűd egynemű 
betűi. 47. Jól öltözött. 49. Fiatal költőnk 
(Dániel). 50. A hét vezér egyike. 52. Oda-
vissza: motorfajta. 53. Kitalált történet. 
55. Rövid angol férfinév. 57. Neheztel. 60. 
Egykori regénytár. 62. A kiütés jele. 63. Ál-
dásos. 65. Adófajta, röv. 67. Némán negáló! 
69. Matematikai fogalom. 70. Fluor és tan-
tál vegyjele. 71. Jó jegyet rosszabbra cserél. 
73. Borókapálinka. 74. Tömeg elé járuló. 
76. Angol filmsorozat volt. 
FÜGGŐLEGES: 1. Becézett férfinév. 2. Szí-
nésznőnk (Éva). 3. Hangtalan. 4. Vicc. 5. 
Szuvas páratlan betűi. 6. Cink vegyjele. 7. 
München folyója. 8. Magányos szikla. 9. 
Koszorúdarab! 10. Létezik. 11. Művészeti 
stílus. 12. Férfinév. 17. Minisztérium. 19. 
Jód és nátrium vegyjele. 21. Rajong érte. 
22. Ritka férfinév. 23. Az idézet második 
sora (F, Ö, A, A). 24. Tehéncsapat. 26. Cse-
kély értékű római pénz. 28. Információ. 
30. Beszéd fele! 32. Macska fegyvere. 35. 
Legendás gót király. 37. Tőcsavar kezdete! 
39. Bibliai hadvezér. 40. Időegység. 43. Vér-
pad. 45. Pusztít. 48. Szerencse, latinul. 49. 

Francia ifjúsági író (Jules). 51. Meg lehet 
számlálni a bordáit. 54. Súlyarány, röv. 56. 
Jelen pillanatban. 58. Régi hosszmérték. 59. 
Szemmel érzékelés. 61. Köszméte. 64. Több 
albán folyó neve. 66. Osztrák zeneszerző 
(Leo). 68. Fa levélzete. 70. Trónörökös. 71. 
Csüng. 72. Kunmadaras belterülete! 74. 
Hozzávetőleg, röv. 75. Fél falu!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 
23. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: november 29. A 
42. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Az 
őszi napnak édes aranya elsáppad a hi-
deg hegyek felett.” A NYERTES: Szabó Ti-
bor, XI., Higany u. A november 15-i, 43. 
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

Rozmaringos ételek

Nagy András

 
A tél közeledte nagy változást hozhat 
életébe, ami jelenthet elköltözést, esetleg 
munkahely-változtatást is. Egyelőre azon-
ban még csak az előjeleit érzékeli a várha-
tó eseményeknek, viszonylag nyugodtan 
telnek tehát a napjai. Ám az nem árt, ha 
időközben lelkileg felkészül a bekövetke-
ző mozgalmasabb időszakra. A változá-
sok érinteni fogják az anyagi helyzetét is, 
de most csak annyit tehet, hogy felméri 
a helyzetét és a lehetőségeit e téren, és ha 
szükséges, megteszi a megfelelő lépéseket. 

Kellemetlen helyzetbe hozza egy közeli 
barátja ismerősei körében, mert kifecsegi 
az egyik titkát. Miután az az ügy már ré-
gen lezárult, kellemetlen következményei 
nem lesznek a pletykálkodásnak, ám ket-
tejük viszonya annyira megromlik, hogy 
az sem kizárt, végleg eltávolodnak egy-
mástól. Ennél azonban ne menjen tovább, 
semmiképpen se akarjon utólag bosszút 
állni a sérelemért. Ügyeljen jobban az idő-
járásnak megfelelő öltözködésre.

I

Családi konfliktusok sora adódhat egy 
tárgy megvásárlásból, miután a szükséges-
ségéről erősen megoszlanak a vélemények. 
Nem lenne jó, ha elmérgesedne a helyzet 
emiatt, inkább engedjen álláspontjából, 
még akkor is, ha meg van győződve róla, 
hogy igaza van. Mindenképpen akadá-
lyozza meg, hogy a rokonság is beleavat-
kozzon a vitába. Ez az eset jelezheti azt is, 
hogy mélyebben meghúzódó problémák is 
léteznek otthon, nem ártana tehát időt sza-
kítani egy tisztázó beszélgetésre. 

Kellemetlen napok várnak önre és csa-
ládjára, miután a munkahelyén több ku-
darcélmény is éri, és az ebből fakadó rossz 
hangulatát otthon vezeti le. Ez nemcsak 
méltánytalan a szeretteivel szemben, rá-
adásul a konfliktusát sem oldja meg. Ne-
hezen gyógyítható sebeket okoz azoknak, 
akik erre rá sem szolgáltak. Ennek a tük-
rében gondolja át viselkedését, és vegye 
elejét a bonyodalmaknak. Gondolkodjon 
el, nem kellene-e új munkahelyet keresni.   

A munkájával kapcsolatos ügyei lassan 
megoldódni látszanak, legalább is nagy-
vonalakban, mert maradt még számtalan 
tisztázatlan helyzet, és nem sikerült még 
minden alattomban elhelyezett aknát ha-

Néha nem árt egy jót veszekedni, a sok 
felhalmozott sérelem kicsapódik ilyenkor, 
ám megvan a veszélye annak, hogy utána 
még sokáig tartják a haragot. Egy ideig ta-
karékoskodjon komolyan, csak a legszük-
ségesebbekre költse a pénzét. 

 
Mozgalmasnak ígérkezik a hete, egy ro-
konlátogatással, ezzel összefüggésben egy 
vidéki úttal, és néhány családi vacsorával. 
A munkahelyén egy új kolléga belépése te-
remt időnként feszült helyzetet, ám ennél 
is nagyobb gondot okoz, hogy egyik mun-
katársával kezd túlságosan is elmélyül-
ni a kapcsolata. Ezt a helyzetet mielőbb 
tisztáznia kell, először persze önmagában, 
aztán pedig együtt kell megbeszélniük a 
viszonyukat egymáshoz. 

 
Ez az időszak bővelkedni fog az örömteli 
eseményekben. A párkapcsolatában min-
den a legnagyobb rendben lesz, régóta nem 
volt kettőjük között ennyire harmonikus 
a viszony. Hosszú idő után felbukkan egy 
rég nem látott barátja, aki ráadásul igen 
kedvező pénzügyi ajánlatot is tesz önnek. 
A munkahelyén is esedékessé válik az elő-
léptetése, viszont fizetésemelésre idén már 
ne számítson. És bár a mondás azt tartja, 
mindennek eljön a böjtje, ezúttal egy ideig 
még megmaradnak a kellemes napok. 

 
A párkapcsolatban élő Vízöntők konflik-
tusos napok elé néznek, melyek szeren-
csére hamar elmúlnak, az egyedülállókra 
viszont egy tartósnak ígérkező kapcsolat 
lehetősége vár. Ez utóbbinak beteljesedé-
se ráadásul senki máson nem múlik, ha 
elrontja, azért csak önmagát okolhatja. A 
hétvége mindenki számára kellemes meg-
lepetést ígér, ezúttal ráadásul a szerencse is 
a közelben marad. Ezen a héten különösen 
kedvező befektetési lehetőséget ajánlanak 
önnek, ha van pénze, éljen vele. 

 
Az elkövetkezendő napokban kifejezetten 
korlátozottnak érzi a mozgásterét, és sze-
retne egy kicsit nagyobb szabadságot ki-
vívni magának otthon és a munkahelyén 
is. Ez a törekvése egyfelől érthető, azon-
ban számoljon a várható konfliktusokkal, 
hiszen a létező határokat mindig is nehéz 
felülírni. Ha egy kicsit meghízott az utób-
bi időben, próbáljon meg megszabadulni 
a felesleges kilóktól, különben hamarosan 
az egészsége látja kárát. A hétvégére ne 
szervezzen szabadtéri programot.

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.

Rozmaringos olívaleves    
HOZZÁVALÓK: 80 ml extra szűz olívaolaj, 1 
póréhagyma vékony karikára vágva, 400 g 
paszternák 1 cm kockára vágva, 4 gerezd 
tisztított fokhagyma, 2 ek friss rozmaring-
levél, 800 ml zöldségleves alaplé, 1/2 pohár 
magozott, apróra vágott olívabogyó, 125 
g feta sajt, tengeri só. ELKÉSZÍTÉSE: 5 percig 
olívaolajon üvegesítsük a póréhagymát. 
Tegyük hozzá a paszternákot, és addig pi-
rítsuk kissé nagyobb lángon, míg puhulni 
kezd, akkor adjuk hozzá a fokhagymát és 
a rozmaringot. Egy percig folytonos keve-
rés mellett magas lángon pirítsuk. Öntsük 
hozzá a zöldség alaplevet, forraljuk fel, 
majd fedjük le, és főzzük puhára a paszter-
nákot. Adjuk hozzá az olívabogyókat, és 
még egy pár percig főzzük. Tálakba szed-
ve, fetával megszórva tálaljuk. Még mele-
gen fogyasszuk.

Rozmaringos krumpli   
HOZZÁVALÓK: 12 burgonya, 3 ek. olívaolaj, 1 
teáskanálnyi apróra vágott petrezselyem, 1 
gerezd fokhagyma aprítva, 1 teáskanál só, 
1/3 teáskanál bors, 6-8 friss, arasznyi roz-
maringhajtás. ELKÉSZÍTÉSE: Pucoljuk meg 
a krumplit. A hozzávalókat (a rozmaring 
kivételével) összekeverhetjük egy nagy 
tálban is, de ha spórolni akarunk a mo-
sogatáskor, akkor a krumplit rögtön egy 
kizsírozott tepsibe vagy jénaiba is rakos-
gathatjuk. A krumplit a gyorsabb puhulás 
érdekében érdemes felszeletelnünk. A friss 
rozmaringot akár ollóval is a burgonya-
szirmok tetejére vághatjuk. 200 fokon há-
romnegyed óra alatt elkészül. Miközben 
sül, forgassuk meg néhányszor a szelete-
ket. A méretesebb rozmaringágacskákat 
tálalás előtt távolítsuk el. Báránysült vagy 
marhafelsál mellé fenséges.

A vetési varjak (Corvus frugilegus) hatal-
mas tömegei érkeznek telente a fővárosba. 
Hagyományos éjszakázó helyük a rákos-
palotai Újköztemető melletti erdősáv. 
Nappal szétszélednek a parkokban a vá-
ros egész területén, hogy a hosszú, hideg 
éjszakára elegendő táplálékot keressenek. 
Újbudát is felkeresik a hegyes csőrű, bíbo-
rosan csillogó, fekete tollú madarak. 
 A Zsombor utca csendes szakaszán 
megyek november elején délelőtt, mikor 
egy koppanást 
hallok hátulról. 
Visszafordu-
lok, egy dió gu-
rul az úttesten, 
de diófa nincs 
a közelben, vi-
szont egy veté-
si varjú landol 
a dió mellett. 
Magasról ej-
tette le az okos 
madár, nem 
véletlenül, és a 
csonthéjas ter-
més bizonyára 
megrepedt a 
becsapódás-
tól. Így már 
könnyebben 
jut a magbél-
hez. A madár 
csőrébe kapja 
a termést, és 
a legközelebbi lámpa tetejére emelkedik. 
Lábával leszorítja, és hatalmas, hegyes 
csőre már kopog is dión. Hamarosan egy 
héjdarab pottyan le, a varjú pedig már a 
dióbelet nyeli.
 Kicsivel később a Fehérvári úti piac 
emeletén látom, hogy a szomszédos lapos 
tetőn egy varjú nagy kenyérszeleten keresi 
a fogást, és már viszi is kiadós falatot. Má-

ra már biztosítva van a túlélése a hosszú, 
fagyos éjszakában.
 A fekete madársereg csak téli vendég 
Újbudán. Távoli síkságokon még létező 
kolóniáiról Frieder Sauer ornitológus ta-
lálóan írja: „Ezek jelentik az utolsó nagy 
természeti színjátékot a szántók környé-
kén.” Fészektelepeik néhány tucattól akár 
ezer darabból is állhatnak. Védettséget a 
telepeken varjúfészkeket elfoglaló és fo-
kozottan veszélyeztetett kékvércsék (vé-

delmi értéke  
1 000 000 Ft!) 
miatt is kap-
tak. A varja-
kat néhány 
évtizede még 
mérgezett to-
jásokkal, fé-
szekkilövéssel 
irtották. Pedig 
ahol megszű-
nik a varjúte-
lep, oda a kék-
vércsék sem 
térnek vissza. 
A több száz 
va r jú fész ek 
zajos lakóival 
biz tonságot 
jelent a köz-
tük megbújó 
kékvércsének, 
b a g o l y n a k , 
csókának.

 A varjak etetésével tehát nem csak az ő 
túlélésüket segítjük elő. Néhány centimé-
teres faggyúdarabokkal vagy zsiradékkal 
megöntözött száraz kenyérrel táplálhatjuk 
őket a park védett sarkában. Az ilyen da-
rabosabb eleséget a mohó galambok nehe-
zebben tudják elkapkodni a fekete gatyás, 
megfontolt madarak elől.

Morandini Pál

A rozmaring az egyik legismertebb 
gyógy- és fűszernövény. A VIII. század 
végén császári rendelet írta elő ter-
mesztését a kolostorkerteknek. Népies 
neve: antósfű, rozmarin, szagos roz-
maring. A szimbolikában a hűség, az 
emlékezés, a tisztaság jelképe. 

Régen a menyasszony ruháját, fejdíszét 
apró rozmaringvirággal ékesítették utalva 
ezzel szűz mivoltukra. Szívesen tettek roz-
maringágat a füstölőkbe esküvők és teme-
tések alkalmával jellegzetes illata miatt. 
 A rozmaring az ajakosvirágúak csa-
ládjába tartozik, illatos félcserje. Mediter-
rán növény, a Földközi-tenger környékén 
vadon él. Hazánkban cserépben nevel-
hető, mivel fagyérzékeny. Tavasz végétől 
nyár elejéig hozza élénk színű kék virágait. 
A napsütést jól tűri, ezért erkélyünket is 
színesíthetjük jelenlétével. A növény il-
lóolajakat, diterpéneket, cseranyagokat, 
flavonoidokat, triterpénsavakat tartal-
maz, ezeknek köszönheti gyógyító erejét.  
 A középkortól rozmaringból előál-
lított szeszt köszvényes betegek kezelé-
sére használták, emellett reumaellenes 
és fájdalomcsillapító hatású bedörzsölő 
szerként, illetve hajhullás elleni szerként 
tartották számon. A magyar népi orvoslás 
szívre ható gyógyszerként alkalmazta, mi-
vel úgy tapasztalták, hogy borban áztatva 
a szívasztma jó ellenszere. Egy liter borhoz 
az üveg aljába 3-4 cm-es rozmaringágat 
tettek, majd naponta egy deciliternyit fo-
gyasztottak belőle. A szív- és érrendszerre 
gyakorolt előnyös hatásai miatt a rozma-
ringot napjainkban is gyakran teszik tea-
keverékekbe, mivel az ereket tágítja, a vér-
keringést javítja, helyreállítja az alacsony 
vérnyomást, növeli a szív teljesítőképes-
ségét. Fűszerként a rozmaring aromája az 
olaszos konyha ízeivel harmonizál, jól illik 
a bárány- és a vadhúsokhoz, de burgonyá-
hoz, zöldség- és gombaételekhez is finom. 

Bánhídi János    

A rozmaring
Megérkezett a fekete sereg

TERMÉSZET

2006. november 22. – november 29.
HOROSZKÓP

tástalanítania. Ellentmondásosabb maradt 
a magánélete, ahol túljutott az egyik ko-
moly konfliktuson, ám maradt még bőven 
elrendezni való dolog. Nem ártana elgon-
dolkodnia, ilyen módon kell-e folytatnia 
életvitelét. Fölös energiáit testmozgással 
vezesse le, ami jót tesz az idegeinek is.

 
A közeljövőben, talán már a héten, igen 
kedvező fordulat áll be anyagi helyzeté-
ben, nem kis részben a véletlennek vagy 
a szerencsének köszönhetően. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy mértéktelenül szór-
hatja majd ezután a pénzét, de átmene-
tileg mindenképpen fellélegezhet, és el-
kezdhet gondolkodni nagyobb pénzügyi 
befektetéseken is. Az is természetes ilyen-
kor, hogy meglepi a családját és önmagát 
valami különlegességgel.

Kellemetlenség éri egyik közeli ismerőse 
vagy rokona részéről. Ne legyen harag-
tartó, bocsássa meg neki mihamarabb a 
meggondolatlanságát, és közben ne feledje 
el azt sem, volt már ön is hasonló helyzet-
ben, amikor például egy ártatlannak tűnő 
megjegyzésével bántott meg másokat. Egy 
váratlan, nagyobb összegű befizetés miatt 
átmenetileg pénzügyi zavarba kerülhet, 
főképpen, ha nincsenek tartalékai. Ügyel-
jen jobban az étkezésére, különösen akkor, 
ha hízásnak indult az utóbbi időben. 

 
Ezen a héten elkerülhetetlennek látszik 
valami családi veszekedés kirobbanása. 
Jelentéktelen ügyön kapnak össze, ám ha 
nem tudnak időben gátat vetni indulata-
iknak, alaposan elmérgesedhet a helyzet. 
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 SÉDAY ÉVA     
Az Ecsed utcai Tető Galériában november 24-én 
18 órakor nyílik meg Séday Éva festménykiállítása. 
A művésznő a Duna pArt Galéria tagja. Erőteljes 
színekkel festett 
képein a vi lág 
egy-egy kisebb 
részletét jeleníti 
meg folthatásokra 
törekvő, a motí-
vumok és a kép 
szerkezetét ki-
emelő kompozíci-
óval.  Munkái bel- 
és külföldön, köz- és rangos magángyűjtemények 
megbecsült darabjai. Mostani kiállítása december 
13-ig tekinthető meg.

 KISVILÁG CSALÁDI DÉLUTÁN     
Régi fonók hangulatát idéző családi délutánnal 
várják az érdeklődőket november 25-én 15.30-tól 
18 óráig a Budai Zeneházba az ünnepekre való 
készülődés jegyében. A Figurina Animációs Kis-
színpad az Eszti álma című bábjátékot adja elő –, 
a mintegy ötven perces előadás után családi játszó-
ház várja a gyerekeket, majd a programot a Kolom-
pos együttes táncháza zárja játékkal, mesével és 
sok-sok zenével, tánccal.

 GYŐRFREE EST & MEZEI SZILÁRD TRIÓ     
Kettős koncert lesz november 25-én 20 órától a MU 
Színházban. Az első részben a 20 éves GyőrFree 
Műhely mutatkozik be, mely szervező, műhelyte-
remtő, hangversenyrendező és lemezkiadói tevé-
kenységével az új zene bábáskodója kíván lenni. A 
koncert második részében az újvidéki Mezei Szi-
lárd Trió Lép föl. A hét éve működő zenekar reper-
toárja Mezei Szilárd szerzeményeiből áll, amelyek 
elsősorban a magyar népzenén alapulnak, de szo-
rosan kötődnek a jazzhez és a kortárs komolyzene 
egyes irányzataihoz is, valamint az improvizáció-
hoz, mely nagymértékben jellemző a trió zenéjére.

 KINONO     
Az Egy Kiss Erzsi Ze-
ne tart lemezbemuta-
tó koncertet novem-
ber 13-án este 9-től 
az A38 Hajón, megis-
mertetve a közönség-
gel negyedik, Kinono 
című, közelmúltban 
megjelent CD-jük 
anyagát. Hasonlóan 

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
korábbi felvételeikhez, a folktól a drum and basson 
át a napsugaras francia sanzonok világáig széles 
ívet jár be a korong, ismét egyedülálló zenei él-
ményt nyújtva hallgatóinak. Az este fellép a K. E. 
(azaz Kiss Erzsi) Panchan is. Az ütős-énekegyüttes 
az énekesnő a capelláit adja elő.

 BUDAKESZI KOMPÁNIA     
A Budakeszi Kompánia Színházi Társulat vendégsze-
repel ismét a Szkénében, ezúttal négy estén át: 23-án 
és 24-én a Tótferi, 25-én és 26-án a Rómeó és Júlia cí-
mű előadásukat mutatják be 19 órai kezdettel. Kárpá-
ti Péter drámaíró darabja, az Ámi Lajos mesemondó 
meséi nyomán készült Tótferi mitikus világba viszi el 
a nézőt, ahol az istenek a világot járják, hogy ráakad-
nak-e még olyan jó emberekre, akik miatt megment-
hetőnek ítélik a világot. A másik előadás létrejöttében 
litván, lengyel, szlovák társulatok is részt vettek: a Bu-
dakeszi Kompánia négy éve dolgozik együtt külföldi 
csoportokkal, e munka gyümölcse a Zsámbékon lét-
rehozott Rómeó és Júlia előadás.

 JAY MYERSON     
A neves amerikai gitárművész és jazzoktató, Jay 
Myerson, valamint amerikai-magyar együttese, 

a Cosmic Jazz 
Defenders ad kon-
certet november 
23-án este 8-kor 
a Fonóban. A ze-
nekar tagjai Ker-
tész Erika, ének 
és Somogyi Már-
ton, bi l lentyűs 
hangszerek. Jay 
Myerson 16 éve-
sen kezdte zenei karrierjét, egész életét a színpadon, 
stúdióban és zeneiskolai tantermekben töltötte. 
Mostani koncertjükön azt igyekszik zenésztárasa-
ival bebizonyítani, hogy egyszerre lehetséges a jazz 
tradicionális és modern stílusú tolmácsolása.

 A SZTYEPPEI HARCMODOR     
Hidán Csaba László régész, egyetemi oktató tart 
előadást november 25-én 14 órakor  a Gazdagréti 
Közösségi Házban A sztyeppei harcmodor a kö-
zépkori Magyarországon címmel. A látványos, 
korabeli ruhákban tartott bemutatóiról ismert tör-
ténész a sztyeppei harcmodor kialakulását, jellegét, 
valamint az államalapítás utáni továbbélését elem-
zi. Az előadás után fegyveres bemutató következik, 
illetve lehetőség lesz a különböző haditechnikák 
elsajátítására is.

Minden művészettel foglalkozó ember 
számára fontos – űzze azt „csak” 
kedvtelésből, vagy légyen az a kenyér-
kereső foglalkozása – a bemutatkozás 
és a megmérettetés lehetősége. Ezt 
a missziót vállalta fel a Budapesti 
Művelődési Központ a fővárosban élő 
amatőr alkotóknak szóló művészeti 
pályázatok kiírásával, és a sorrendben 
XXII. alkalommal meghirdetett Vizuá-
lis Művészeti Hónap elnevezésű kiállí-
tás-sorozattal.

Az évről évre nagy érdeklődés mellett zaj-
ló kortárs amatőr művészeti seregszemle 
a hagyományok szerint most is a fotósok 
tárlatával vette kezdetét november 2-án. 
Az ember és környezete, illetve a kötetlen 
témában kiírt fotós versengésre ezúttal 
hetvenkét alkotó mintegy háromszáz-
ötven felvételt nyújtott be. A háromtagú 

– Horváth Dávid és Zátonyi Tibor fotómű-
vészek, valamint Bálványos Huba grafi-
kusművész, főiskolai tanár alkotta – zsűri 
végül ötvennyolc pályázó kilencvenhárom 
fotóját érdemesítette a kiállításra. 
 A legjobb pályaművekből rendezett 
bemutatót Horváth Dávid ajánlotta az 
egybegyűlt pályázók és az érdeklődők 
alkotta közönség figyelmébe. A fotómű-
vész szíves szóval méltatta a kollekcióból a 

számára legkedvesebb, ellesett vagy meg-
komponált felvételek erényeit, szépségeit. 
Az alkotók közül sokan éltek a fekete-fehér 
képekben rejlő változatos lehetőségekkel, 
szerepelnek a tárlaton úgynevezett bar-
nított fényképek, és természetesen színes 
fotók kavalkádjában is gyönyörködhetnek 
a művészeti ág kedvelői.    
 A megnyitóünnepségen adták át ezúttal 
is a versengés elismeréseit. Az ember és kör-
nyezete kategóriában az első díjat a Látoga-
tás című fotóért Sarmasági Andreának ítélte 
a szakmai testület. Díjazott lett Kosztyu Ka-
talin Ébredezés, reggel, illetve Santl János A 
szépített környezett (vésztői szeméttelep) n4 
című munkája. A kötetlen témájú felvételek 
közül Dezső T. Tamás Igazolt jelenlét című 
felvételét minősítette a legjobbnak a zsű-
ri. Germán Péter Ólomablak, Ruisz László 
Zápor után című fotójáért részesült díjban. 
Az elsődíjasok jutalma önálló kiállítás, a dí-

jazottak páros bemutatókon szerepelhetnek  
munkáikkal a jövő esztendőben a közmű-
velődési intézményben.   
 A XXII. Vizuális művészeti hónap 
rendezvényfüzére festmény- és szoborki-
állítással folytatódik. Azt követően az ipar-
művészet, végül a grafika és a kisplasztika 
kategóriában kiírt pályázat legjobbjainak a 
munkáiból nyílik majd tárlat.

Pataki Katalin

Megkezdődött a XXII. Vizuális Művészeti Hónap

Fotósok a BMK-ban 

Hetvenkét alkotó háromszáz művét állították ki

November 7-én nyílt meg a Karinthy 
Szalonban az Eurodreams (Euroálmok) 
című kiállítás, amelyen Dorel Gâina-
Gerendi, Carmen Vasile, Kömives 
Andor, Mira Marincas, Irina Dumitras, 
Radu Ilea, Stefan Bâdulescu, Szűcs É. 
Andrea és Kiss Adél munkáit láthatjuk. 

A tárlat-megnyitón Brândusa Armanca, 
a Román Kulturális Intézet igazgató asz-
szonya mondott köszöntőt. Euroálmok 
– elvárások, és néha – rémálmok, mind-
ez visszaköszön a kiállított műveken. Az 
igazgatónő szerint sokszor nem is igen ér-
tik Romániában sem, miért kell arról kü-
lön beszélni, hogy Európába tartunk, hi-
szen mindnyájan európaiak vagyunk. Bár 
ebbe a kérdésbe sok keserűség is szorult, 
szerencsére van más módja is az EU-csat-
lakozás kulturális megközelítésének. Az 
Eurodreams kiállítás nyugodtan és játé-
kosan fogalmazza meg, mit jelent ma a ro-
mánok és a határ túloldalán élő magyarok 
számára az Európai Unió. A művészek el-
játszanak az eddig mindig csak komolyan 
vett szimbólumokkal, felismerve azt, hogy 
egy-két gesztussal át lehet azokat változ-
tatni, értelmezni. Nemcsak a magyar, de a 
román zászló is ismert lyukas zászlóként 
is, miért ne lehetne hát a csillagos uniós 
zászló közepét is kivágni?
 És az álmok néha szertefoszlanak… 
Szűcs Andrea Made in EU című instal-
lációja egész biztosan nem marad meg 
az örökkévalóságnak, hiszen szép las-
san el fog csöpögni a kék léggömbökre 
függesztett vattacukor. Dorel Gâina-
Gerendi az Unió tizenkét csillagát színez-
te át, hol zöldre, hol pirosra, és a sorozat 
végén a szivárvány minden színére, kife-
jezve ezzel a zsúfoltsággal járó veszélye-
ket. És mi az alkotásának a címe, kérdez-

tem a művésztől, mire ő csak annyit felelt: 
de hát nem ez a fontos…
 A kolozsvári Kömives Andor 
kertitörpés plakátjain kérdéseket dob fel 
a közönségnek. Vajon eljön-e a Kánaán, 
ha Románia is EU-tag lesz? (Vagy csak a 
törpék paradicsoma?) 

 Carmen Vasile neve nem ismeretlen 
a hazai közönség előtt, igaz, elsősorban 
nem képzőművészként, hanem operaéne-
kesnőként találkozhattunk vele korábban 
(például, mint a Kalevala feldolgozásaként 
megszületett monoopera előadója). A ki-

A Karinthy Szalon kiállítása

Romániai álmok az EU-ról

A Ködszurkálók Színház társulata 
a műegyetemi R-Klubban adta elő 
november 3-án a Kutya a konyhából 
című darabot, amely Bertolt Brecht 
műve, a Dobszó az éjszakában nyo-
mán, Jékely Zoltán fordításának fel-
használásával készült.

A színházi kamaradarabnak sajátos va-
rázsa van: sokszor nem lehet eldönteni, 
hol ér véget a nézőtér és hol kezdődik a 
színpad. Mintha a nézők maguk is játsza-
nának, de legalábbis statisztálnak a da-
rabban. Külön izgalmat jelent, ha vitatott, 
ellentmondásos szerző művét értelmezi át 

a rendező.
      Brechtet a husza-
dik század legnagyobb 
német művészei között 
tartják számon. Or-
vosnak készült, de a 
költőként figyeltek fel 
rá, majd a legnagyobb 
drámaírók és színházi 
rendezők közé emelke-
dett. Élete ugyanakkor 
nem volt mentes szél-
sőségektől. A közép-
osztályból származó 
Brecht a kommuniz-
mus felé fordult, és 
írói tevékenységének  
támogatásáért cserébe 
feltétlen kiszolgálója 
lett. A nácik uralomra 
jutása elől külföldre 
menekült, Moszk-
vától Hollywoodig 
számos helyen meg-
fordult, mindenhol 
érdeklődéssel kísérték 
tevékenységét. Kol-
dusopera, Kurázsi 
mama és gyermekei, A 

kaukázusi krétakör – néhány a világszer-
te ismertté vált drámáiból. Az őt övező 
rajongás és tisztelet azonban erős kriti-
kákkal és botrányokkal párosult. Az ún. 
epikus technikákkal kívánta megújítani 
a színházat, miközben híres alkotásaihoz 
gyakran más szerzők műveit használta fel, 
amiből nem egyszer bírósági ügy lett.
 A darab rendezője Géczi Zoltán. A te-
hetséges fiatal színész az Új Színház után 
jelenleg a Stúdió K tagja. A filmvászonról 
a Török Ferenc-féle Szezonból lehet isme-
rős, a Kivégzés című kisfilm, amelyben 
szintén szerepelt, kategóriájában az idei 
Magyar Filmszemle fődíját kapta. A saját 
értékelése szerinti első „igazi” rendezé-
séhez Brecht huszonegy éves korában írt 
Dobszó az éjszakában című, Kleist-díjjal 
jutalmazott drámáját vette alapul.
 Géczi a német művészt elsősorban 
költőként tartja nagyra. Jékely Zoltán 
műfordítását azonban azért rövidítette 
le, hagyott el jelenteket, szereplőket, mert 
Brecht alkotását túlírtnak tartja. Így az 
első világháborúból hazatérő katonáról 
és környezetéről szóló darab ugyan nem 
veszítette el a szatirikus-tragikus jellegét, 
azonban mégis egy egyéni hangvételű, 
ügyes megoldásokkal tarkított színmű-
vet láthatott az R-Klub közönsége. A mi-
nimál-díszletekkel berendezett, hatásos 
megvilágítású kis teremben az egymás-
sal szemben, két párhuzamos sorban ülő 
nézők között, mögött, esetenként a fejük 
felett játszódtak az események, egy-egy 
jelenetben provokatívan bevonva őket a 
drámaiságba. A siker elérésében a ren-
dező méltó partnere volt a Ködszurkálók 
Színház hat fiatal színésze, akik meggyő-
ző, lendületes alakításukkal idézték elő az 
előadás izgalmas hangulatát.

Szamos Márton

Géczi Zoltán és a Ködszurkálók Színház az R-Klubban

Kutya a konyhából

Minimális díszlet, profi megvilágítás

November 9-én Sztélé címmel 
mutatta be legújabb produkcióját 
az Artus – Goda Gábor társulata. A 
kultúrturisztikai performansz az „élő 
emlékmű-rekonstrukció” alcímet 
viseli. A sztélé nem más, mint egy 
nagyméretű, írással vagy jelekkel 
vésett álló kőlap vagy kőtömb, melyet 
az ókorban sírhely jelölésére, vagy 
emlékműnek használtak.

Az együttes 2006 tavaszán a mexikói 
Chiapasban, a maja kultúra bölcsőjének 
helyszínén, autentikus környezetben ké-
szült fel a mostani előadásra, melynek 
témája a maja idő és árnyék. A rendező, 

Goda Gábor így vall erről: „Amikor elő-
ször jártam a romoknál, találkoztam egy 
öreg, több mint 80 éves bácsival, aki egész 
életét ott az erdőben töltötte. Mielőtt a 
romokhoz mentem volna, félrehívott és 
ellátott egy jó tanáccsal. Ezt mondta: – Ne 
hallgasd meg az idegenvezetők előadása-
it. Menj be, érintsd meg a köveket, nézz, 
szagolj, álmodozz. Hagyd, hogy a hely 
megszólítson. Te magad találd ki ennek a 
helynek a történetét. És neked az lesz az 
igaz. Azután ráérsz meghallgatni a többi 
hazugságot vagy igazságot. De ne feledd, 
a tied a legjobb. Mert végül is nem az igaz-
ság a fontos, hanem a valóság. És ez ebben 
a pillanatban tebenned van. – Megfogad-

Kultúrturisztikai performansz az Artus Stúdióban

Minden tettünknek következménye van
tam a tanácsát és ezt tapasztaltam: Kétféle 
idő van, most és nem most. A most cse-
lekvése: az emberáldozat rítusa. Vigyá-
zat! Jólneveltségnek tűnő szelídségünk 
voltaképpen nem más, mint évezredek 
alatt kialakult rituális óvatosság. Tudjuk 
és féljük, hogy minden apró tettünknek 
következménye van.”
 A hagyományos és modern szín-
padtechnika elemeit hatásosan ötvöző 
produkció valóban tág teret kínál a tör-
ténetértelmezésre: a végére egészen bizto-
san mindenkinek lesz egy saját története 
arról, hogyan jut el a darab a végkifejletig, 
vagyis az emberáldozat rítusáig.

Szalay Judit

állításra a kolozsvári kapukat bemutató 
fotó-összeállítását hozta el. A kapuk hol 
tárva-nyitva állnak, hol lakattal elzártak 
– épp olyanok, mint a románok (és ma-
gyarok), ha az Európai Unióról van szó. 
Carmen Vasile a megnyitón énekelt is, 
szaxofonon Weisz Gábor működött közre.
 A Karinthy Szalon hátsó termében 
videoprojekció, az előtérben pedig Mira 
Marincas átdolgozott pizzásdobozai te-
kinthetők meg, címével is kifejezve, hogy 
„új műfajt” teremtett: ez a Pizzart… A ki-
állítás november 28-áig látogatható, mun-
kanapokon délután kettőtől hatig. 

R. M.

Szűcs Andrea kék léggömbös vattacukra

EGZOTIKUM
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LAKÁS, INGATLAN

SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellék-
utcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, vi-
lágos lakásokat, házakat. ImmoTéka Ingatlaniroda, 
XII., Hollósy S. u. 7. 
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális ajánlata-
ink: www.immoteka.hu

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

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

BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, há-
zakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. 
www.banalp.hu, 361-4287.

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

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

SOMLÓI úton 82 m2-es, kocsibeállós, örökpa-
norámás lakás 39 700 000 irányáron eladó. 
www.banalp.hu, 06/20/364-8676.

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

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

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

FEHÉRVÁRI úti, 80 m2-es iroda irodaházban 
eladó-kiadó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

SZERETNÉ kényelmesen, időt és fáradtságot 
kímélve eladni, bérbe adni ingatlanát? Hívja a 
Príma Otthon Ingatlanirodát, amelyben korrekt, 
szakmai partnerre talál! 361-2482.

XI., MADÁRHEGYEN 688 m2-es féltelek 19 
millióért, 1225 m2-es 39 millióért eladó. 
Tel.: 249-3006.

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

MÁSFÉL, kétszobás lakást keresek Bel-Budán. 
Előnyben házon belüli parkolás. 
Tel.: 209-3247, 06/30/635-7403.

KELENFÖLDÖN kétlakásos társasházban 
garzonlakás közös kerttel eladó. Irányár: 10,5 M. 
Érdeklődés: 06/20/221-4504.

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

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó la-

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

SZÍNVONALAS irodák kiadók XI., Bartók B. 
úti irodaházban, 7 euró/m2 + rezsi. 
Tel.: 206-3842, 06/30/941-8906.

BELTERÜLETEN légkondicionált irodák 30–
450 m2-ig kiadók. www.banalp.hu, 361-4287.

KIADÓ 24 m2-es üzlethelyiség a Lágymányosi 
utcában (Budafoki út). 06/20/348-4677.

KÜLFÖLDI turistáknak a MOM-park mellett 
apartman kiadó. T.: 201-3252 (15 óra után).

SKÁLA közeli 1,5 szobás, csendes, légkondici-
onált, panorámás új lakás garázzsal 110 000-ért 
kiadó. 06/70/549-3259.

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.

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

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

ANGOLOKTATÁS hatékony, egyéni vizsgafel-
készítés a Kosztolányi térnél. 466-9494.

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, gimnazistákat, egyetemistákat! 
T.: 365-2969, 06/30/523-8631.

MATEMATIKA, fizika, kémia A-Z-ig a körtér-
nél. 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

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

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

VILLANYSZERELÉS azonnal! 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.

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.

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

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

MOSDÓK, csapok, tartályok szerelése, javítása, 
vízvezeték-szerelés visszajavítással is. 
T.: 06/30/223-4729.

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

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 tető-
munkákat: bádogost, tetőfedőt és szigetelést, vala-
mint kis javításokat is. 
T.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax.

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

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

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, rácsok, hevederzárak, galériák. 
06/30/961-3794.

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

ASZTALOS vállal ajtó-, ablakillesztést, zárszere-
lést, szigetelést, küszöbkészítést stb. 
T.: 251-9483, 06/20/381-6703.

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

GALÉRIAÉPÍTÉS 1 nap alatt. Minőségi, szárí-
tott, borovi fenyőből, garanciával. 06/70/210-3539.

CSEMPÉZÉS, aljzatlap-lerakás, -javítás, kisebb 
kőművesmunkák készítése korrekt szakmunká-
val. Tel.: 200-8897, 06/30/328-2871.

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.

BOJLER javítása, cseréje, villanyszerelés A-Z-ig. 
Gyorsan, olcsón, garanciával. T.: 06/30/223-4729.

TISZTELT Megrendelőim! Vállalom min-
den típusú mosógép, villanytűzhely javítását. 
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz 
típusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc. 
246-8324, 06/30/200-6688.

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.

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

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. 

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.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás, 
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is! 
Pianínó, páncélszekrény szállítása. 
Tel. 06/30/954-5928.

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS, kerületi székhelyű kft., 
műszaki-, jogi háttérrel. 204-0765.

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít mindenfajta 
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt. 2006-ban 10% 
kedvezmény harmonikaajtó, napellenző, mobil 
rovarháló árából. 370-4932.

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.

TAKARÍTÁS, nagytakarítás: lakások, irodák, 
társasházak részére. 201-2489, 06/70/245-7388.

ZÁRJAVÍTÁS! Gyorsszolgálat. Zárcsere 4400 
Ft-tól, normál és biztonsági zárak garanciával. 
Rossz ajtók javítása, biztonsági rácsok készítése. 
06/70/210-3539.

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

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

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

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

ÉPÍTŐIPARI költségvetések készítését vállalja 
kivitelezési gyakorlattal rendelkező társaság. 
Tel.: 06/30/930-6007.

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.

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

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

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. 

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.

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

VIRÁG Erika szakbecsüs, műgyűjtőnő magas 
áron vásárol festményeket, porcelánokat, órákat, 
ezüstöket, antik-, koloniál-, stílbútorokat, zongorá-
kat, varrógépeket, rádiókat, szőnyegeket, minden-
féle lakberendezési tárgyakat, hagyatékot kiürítés-
sel is. Díjtalan kiszállással, szakbecsléssel. 
Telefon: 281-2875, mobil: 06/30/324-4986.

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

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

TANÁRI diplomával rendelkező fiatalember 
régi bútorokat, tárgyakat vásárol. Rossz állapotú is 
érdekel. 06/20/924-4123.

ÁLLÁS
ÁLTALÁNOS iskola (Bikszádi út 61-63.) tálaló-

konyhavezetőt keres. 
Jelentkezni lehet a 205-7171-es telefonon. 

LEINFORMÁLHATÓ, jó karban lévő özvegy-
asszony házfelügyelőséget, gondnokságot vagy ál-
lás + lakásmegoldást keres. 370-4976 reggel, este.

VEGYES, 
KANÁRI-SZIGETEKEN vállalkozásindítás, bér-

leti jogok ügyintézése. 00/34/6634-23799.
PIANÍNÓK vására kedvező áron! Hangolás. 

Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.
NE dobja ki! Lomtalanítás előtt megvásárolom 

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

HITEL – biztonsággal. Jelzálog alapú lakásvá-
sárlás, felújítás, hitelkiváltás szabadfelhasználás 
céljából. Befektetések forint euró alapon. 
Tel.: 06/20/363-1308, 06/30/478-6458.

ELADÓ ipari varrógép, 4 szálas Rimoldi, sima 
Textima. 06/20/516-5064.

KÖZLEMÉNY
KÖSZÖNETET mondunk támogatóinknak 

adójuk 1%-áért, 595 909 Ft, melyet a Lágymányosi 
Általános Iskola oktatómunkájához használtunk 
föl. Egry Alapítvány.

A SZABAD Légút Közhasznú Alapítvány a 
2005. évi 1%-os adófelajánlást köszönettel veszi. 
Az átutalt 123 466 Ft-ért a betegek részére textíliát 
vásároltunk.

A BÖLCSŐDEI Kisgyermekek Ellátásáért 
Alapítvány részére felajánlott 2004. évi szja 1%-a 
748 300 Ft volt, melyet játékeszközök és felszerelé-
sek vásárlására használtunk fel. Köszönjük támo-
gatásukat! Kuratórium.

uj
bu

da
@

uj
bu

da
m

ag
az

in
.h

u

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 -              401 000

1/2 fekvő 282 x 209 -              196 000

1/4 álló 140 x 209 -              126 000

1/8 fekvő 140 x 103          68 000                 75 000

1/16 álló   68 x 103          42 000                 47 000

1/32 fekvő 68 x 50          24 000                 29 000

2/103 álló 110 x 103   83 000              104 000

3/74 fekvő                  168 x 74   63 000                 73 000

2/74 fekvő                  110 x 74   44 000                 52 000

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

A keretes hirdetések árai és méretei:

Az Újbuda hirdetési ajánlata

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

Apróhirdetések:

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

 – 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.

!!!

Az ÉLETKORONA SZOCIÁLIS  
ALAPÍTVÁNY (adószáma: 18231368-1-43) 
közzé teszi, hogy a 2004. évi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlásából 2005-ben be-
folyt támogatás 449 860 Ft, mely összeg 
az alábbiak szerint került felhasználásra:

Kamaraerdő: 
278 000 Ft értékben kerti tó építése. 
Rupp-hegy: 
87 860 Ft értékben rendezvény szerve-
zése, foglalkoztatási anyagok vásárlása. 
Bánk bán u.:  
84 000 Ft értékben stimulátor, foglalkoz-
tatási anyagok vásárlása.

Köszönjük támogatásukat, és kérjük 
további segítségüket az idős emberek 
gondozásának segítése érdekében.

Somogyi Gábor elnök

XI., Andor utcai (a Kelenföldi pu. közelében), 
nyolcszintes irodaházban 2300 m2-es, 

valamint XII., Istenhegyi úti irodaházban 
(az Istenhegyi klinika mellett), 

zöldövezetben, 300 m2-es 

Tel.: 463-5000, 224-5421.

IRODAHELYISÉGEK KIADÓK. 
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Bábelőadás Bartók zenéjére – nem csak gyermekeknek

Zenés fantáziajátékok
Az egri Harlekin Bábszínház Bartók Béla 
Gyermekeknek című dalgyűjteménye 
feldolgozását adta elő a Fővárosi Műve-
lődési Házban, tisztelegve a zeneszerző 
születésének 125. évfordulója előtt.

Sötét nagyszínpad. A sorok között nyüzs-
gő gyerekek. Egyszer csak a sötétben meg-
jelenik két kéz. Tésztát gyúr egy vájdling-
ban s letakarja piros-fehér kockás terítővel. 
Majd szemünk láttára mézeskalács huszár 
születik. Háttérnek Bartók népdalfeldol-
gozása szól. A harminc bábetűdből álló 
non-verbális darab a jelen levő 6-10 éves 
korosztálynak először kissé szokatlannak 
tűnik, ám a 45 perces előadás végére már 
együtt éneklik az előadás során ténylege-
sen el nem hangzó népdalokat.
 Nem az elhangzó dal szövegét illuszt-
rálják a zongoraciklusra készített etűdök. 
– Asszociációs fantáziajátékot játszunk 
zenei alapokon, melyek egy része direkt 
– egy az egyben érthető, más része el-

vontabb – mondja Lengyel Pál, a társulat 
igazgatója. Az előadás során különböző 
technikák váltogatják egymást. Tárgyjá-
tékként a magyar népi kultúra eszközei 
jelennek meg. Ezenkívül árny- és szilu-
ett, továbbá fekete színházi technikák 
teszik teljessé a bemutatót. Játékunkban 
a legvalószínűtlenebb dolgok történnek: 
megmozdul a népi hímzés, vagy a horgolt 
csipke figurái, virágok kelnek életre. Min-
den esetben a játék, a játékosság, a humor 
és a költészet a domináns egy-egy dal vi-
lágának megidézése során, mellyel a nép-
dalokban rejlő líraiságot és játékosságot 
igyekszünk kibontani.
 Ami a gyerekeknek először szokatlan 
lehet, az a fekete színházi megjelenítés, 
ahol feketébe öltözött, elfátyolozott ar-

A klasszikus balettől a jógáig

Tánciskolai utóképző
A MU Színházban van a MU Terminál 
nevezetű tánc- és mozgásszínházi 
műhely. Juhász Kata, Fejes Ádám és 
Hámor József vezetésével második 
évadjukat töltik. November 10-én és 
11-én a nagyszámú közönség egy MU 
Terminál Est-előadást láthatott.

Három izgalmas koreográfiát három nem 
akármilyen koreográfus: Stéfanie Batten 
Bland (New York), Sebastian Lingserius 
(Svédország), és Hámor József – aki mel-
lesleg a Terminál szakmai vezetője – neve 
fémjelezte. A három munkából nem volt 
szándékuk valami egybecsengőt alkotni. 
Hogy aztán a bemutatóra ezekből egy-
ség jött létre, az a véletlen műve. Vagy 
mégsem? Világítással, fénnyel, színekkel 
harmóniát lehet teremteni. Nem köny-
nyű kritikát írni, mert amit láttam, az épp 
annyira volt művészi előadás, mint a mű-
helymunka eredményét mutató bemutató. 
Meg azért sem, mert nehéz lenne fogást 
találnom a látottakon, maradjunk eny-
nyiben: élmény volt. Az idei évad táncosai 
– Ádám Tímea, Czédulás Eszter, Fábián 
Anikó, Göböly Bettina, Grecsó Zoltán, Il-
lés Zsuzsa, Juhász Péter, Kiss Róbert, Pelle 
Viktor, Újvári Milán – darabról darabra 
megújultak, más-más oldalukat mutatták 

meg. Fiatalok, szépek, tehetségesek, és na-
gyon jó táncosok.
 Most, hogy megvolt ez a premier, há-
rom nap pihenő után folytatódnak a kur-
zusok, következő bemutató jövő február-
ban, Horváth Csaba, Kun Attila, és Juhász 
Kata koreográfiáival, és még egy bemuta-
tó az évad végén.
  A MU Terminál nem iskola, nem 
együttes, hanem valahol a kettő között 
van. Olyan fiatal, de képzett táncoso-
kat vesznek föl egy éves posztgraduális 
képzésre, akik tudják, még nem tud-
nak mindent. Mert mikor egy táncos 
elvégzett egy iskolát, jó esetben csak 
tanulni tanult meg. Ha rögtön bekerül 
egy együttesbe, nehéz dolga van, fel kell 
vennie a tempót a kész táncosokkal. Vi-
szont a Terminálban töltött egy év alatt 
számos neves koreográfussal, rendező-
vel dolgozhat együtt, tapasztalatot sze-
rezhet, sokirányú képzésben részesülhet 
a klasszikus balettől a kortárs táncon át 
a jógáig. Mindezt azért, hogy ha kimegy 
a színpadra, akkor úgy mozduljon meg, 
mint senki más. A felvételhez két dolog 
szükséges: hihetetlen fanatizmusa és te-
hetsége legyen az illetőnek. Mert ezt a 
szakmát csak így lehet művelni.

Kertész Dániel

A kis gömböc nem pukkadt ki

Újbudai vers- és prózamondó verseny
November 12-én rendezték a kerület 
hetedik vers- és prózamondó versenyét 
iskolások számára, az eseménynek idén 
is a MU Színház adott otthont.

A versmondók három, a prózások két kor-
csoportban mérethették meg magukat. 
A nehéz döntéseket három-három tagú 
zsűri hozta, vers kategóriában Bánfalvy 
Ágnes színművész, Fodor Tamás rendező 
és Jankó István, önkormányzati képviselő. 
A prózamondók döntnöke Regős János, a 
Szkéné Színház művészeti vezetője, Geltz 
Péter színművész és Szesztay András ön-
kormányzati képviselő volt. 
 A várakozásoknak megfelelően idén 
is verset szerettek volna többen mondani. 
Bánfalvy Ágnes és Fodor Tamás értékelte 
a produkciókat. Elmondták, nem az a fon-
tos elsődlegesen, hogy a gyerekek mennyi-
re tudják a szöveget, hanem az, hogy bele 
tudjanak helyezkedni a vers mondanivaló-
jába, színeibe, hangulatába. A kategóriában 
Csonka Julianna lett első, Fejes Emese máso-
dik, Cselőtei Boglárka pedig a harmadik. A 
szakmai elismerésen kívül egy 15, egy 10, és 
egy 5 ezer forintos könyvutalványt kaptak. 

 Míg a kicsik szavaltak, a prózamondók 
is megkezdték versengésüket. A legtöbben 
idén is Karinthytól és Kosztolányitól vá-
lasztottak egy-egy részletet, de volt, aki a 
Micimackóból vagy a Tom Sawyerből idé-

cú bábszínészek mozgatják a figurákat, 
melynek során a fénybe tartott tárgyakat, 
figurákat látjuk csak. A látvány azon-
ban ébren tartja figyelmünket. A fekete 
színház mellett UV-színházi elem a kék, 
zöld, piros fonal geometrikus alakokba 
rendeződő tánca vagy a többször megjele-
nő fény-tulipán. Az etűdök közötti rövid 
átvezető szakaszok során gyönyörű népi 
szőtteseket láthatunk kivetítve. 
 A kollektív rendezés során létrejött 
produkció a kisiskolás korosztálytól 
kezdve a középiskolásokon, főiskolá-
sokon át a felnőttekig tarthat számot 
érdeklődésre. Látható majd a Thealter 
Fesztiválon, mely az alternatív színházak 
szegedi találkozója. 

Angeli Adrienn

Az átélés a vers- és prózamondás lényege

zett. Prózát mondani jóval nehezebb, mint 
verset, azonban az indulók felkészültségé-
nek köszönhetően igen magas színvonalú 
versenyt láthattunk. Az eredményhirdetés 
során a versenyzőket egyenként látták el 
jó tanácsokkal a zsűri tagjai, akik nem fu-
karkodtak a dicséretekkel sem. A kisebbik 
korcsoportban az első két helyezett kapott 
díjat, közülük Buglyó Emese bizonyult egy 
hajszállal jobbnak Ungvári Ildikó előtt. 
A tíz éveseknél idősebbek között Szekér 
Dávid Máté lett a harmadik, megosztott 
második helyezést ért el Németh Fruzsina 
Lilla és Tóth Zoltán. A legjobb Kovács Béla 
Márk volt, aki a kis gömböc történetével a 
hallgatóságot és a zsűrit is elkápráztatta. 
 A középső korcsoportos szavalók 
között Antal Katalin harmadik, Döbrösi 
Laura második, Sziráki Botond pedig első 
helyezést ért el. 
 A legszínvonalasabb verseny idén is a 
14 évesnél idősebbek korosztályában zaj-
lott vers kategóriában. A végeredménynek 
Sánta Balázs örülhetett a legjobban, a má-
sodik helyezett Veszprémi Borbála, a har-
madik Doktor Stella lett.

Kovács Anna
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Rekordszámú nevező a rajtnál

Városrészek közötti futás 
Idén is megrendezte az önkormányzat 
sport és üdülési osztálya a hagyomá-
nyos Városrészek közötti futást a Kerü-
let Napján, november 11-én. 

Szerencsére szép, napos idő fogadta a 
sportolni vágyó sokaságot. A versenyzők 
egyik fele az Őrmezei Közösségi Ház elől 
rajtolt, a többiek pedig az Albertfalvi Kö-
zösségi Ház elől indultak. A bemelegítést 
végző tömegben önkormányzati képvise-
lőkkel is lehetett találkozni: Simon Károly 
és Balázs György egyaránt úgy döntött, 
hogy nekivág a 2,5 kilométeres távnak. 
Több kerületi iskola tekintélyes létszámú 
csapattal képviseltette magát. Olyan so-
kan neveztek a versenyre, hogy a szerve-
zők nem is tudtak mindenkinek rajtszá-
mot adni. Így fordulhatott elő, hogy sok 
futónak a kezére írták fel a rajtszámát. 
 Stílszerűen 11 órakor lett volna a rajt, 
ám a rengeteg nevező miatt közel fél órát 
csúszott a program. Fél tizenkettő előtt 
néhány perccel aztán végre eldördült a 
Józsa István országgyűlési képviselő kezé-

Ázsiában milliós versenyzői tábora és profi versenyei vannak a sportágnak

A badminton első hazai bajnoka
Hiába lett 1992-ben olimpiai verseny-
szám a tollaslabdázás, ez a sportág 
eddig messze nem használta ki a 
benne rejlő lehetőségeket. A máig is 
divatos neve („badminton”) utal létre-
jötte helyére is, hiszen Badminton egy 
London közeli fürdőváros, ahonnan 
Beaufort herceg jóvoltából terjedt el. 

A badmintonnak 1934 óta van önálló 
nemzetközi szövetsége, ami pedig Ma-

gyarországot illeti, 
nálunk 1960-ban 
rendezték meg az 
első, hivatalos or-
szágos bajnokságot, 
mégpedig az az óta 
többszörös fúzió 
révén gyakorlatilag 
megszűnt Petőfi SC 
sporttelepén. Az 
1960 óta történtek-

ről a sportág élő lexikonját, az első magyar 
bajnokság győztesét, Rázsó Pál nyugdíjas 
mérnököt kérdeztem, aki nem mellesleg 
negyedik évtizede lakik a kerületben. 
 – Az első lépések megtétele tartott 
legtovább, ekkor adódott a legtöbb admi-
nisztratív nehézség – emlékezett Rázsó 
Pál. – Sokat lendített az elfogadtatásunk 
ügyén, hogy a Budapest VIII. kerületi 
TST 1962-ben kerületi Tollaslabda Szö-
vetséget alapított. Újabb négy év eltelté-
vel, 1966-ban a Magyar Tenisz Szövetség 
Tollaslabda Bizottságaként elismertek 
bennünket. 1969. január elsején az önálló 
hazai szövetség is elkezdhette működését. 
1970-ben a nemzetközi, 1972-ben pedig az 
európai szövetségnek is tagja lett szövetsé-
günk. 1974-ben megrendezhettük az Első 
Magyar Nemzetközi Tollaslabda Bajnok-
ságot. Idén már a 31. hasonló eseményre 
került sor, méghozzá a Hauszmann utcá-
ban, a MAFC Sportcsarnokában.

 Egy kicsit túl gyorsan haladunk az időben. 
Talán ugorjunk vissza néhány évtizedet…   

Első külföldi utam 1958-ban, az akko-
ri NDK-ba vezetett. Ifjúsági szálláshe-
lyünk, a közismert „Jugendherberge” 
portáján akkor már lehetett kölcsönöz-
ni a badminton szocialista változatát. 

Két hetet töltöttem Drezdában, majd az 
Érchegységben, s közben nagyon meg-
kedveltem ezt a „vadonatúj” játékot. 
Vettem is néhány garnitúrát, s ezzel 
gyakorlatilag „behurcoltam” az ország-
ba a sportágat. 

 Ön is lett 1960-ban az első hazai bajnok. 
Kétségtelen, hogy volt némi előnyöm 
sporttársaimmal szemben, de ha azt is 
hozzáteszem, hogy 1960 után 1962-ben 
és 1964-ben is én lettem az egyéni bajnok, 

akkor azért már kicsit árnyaltabb a kép.

 Ráadásul a páros számokban is többször 
lett első az országos bajnokságokon.

Öcsémmel, Rázsó Györggyel 1963-ban, 
1964-ben és 1965-ben a férfi párosban, 
Juhász Verával pedig 1963-ban vegyes 
párosban is bajnok lehettem. 1967 és 1972 
között a válogatott kapitányaként tevé-
kenykedtem, s ebben az időben kilenc vá-
logatott mérkőzésen is pályára léphettem. 

 Ha prognózist kellene adnia a hazai tollas-
labdázás jövőjét illetően, mit mondana?

Bíztató jelek változatlanul vannak, ame-
lyeknek nagyon örülünk. A jelenlegi leg-
erősebb hazai klub, a Debrecen éljátékosa, 
a világranglistán az 52. helyig jutott Tóth 

Henrik például a WBF két éven át tartó, 
nemzetközi edzőtábor sorozatán vehet 
részt. Számos éljátékosunk ausztriai klu-
bokban szerepel az ottani csapatbajnok-
ságban, de Svédországba, Dániába és 
Spanyolországba is eljutottak többen az 
utóbbi években. 

 És szűkebb hazánkban, a XI. kerületben mi 
a helyzet?

Több vonalon is igen jól állunk. Itt lakik 
például dr. Illés László, a budapesti szövet-

ség elnöke és Cserni János örökös magyar 
bajnok is. A Hauszmann utcában kitű-
nőek a pályaviszonyok, de ha még lenne 
néhány hasonló terem, úgy szűkebb pát-
riánkban is sokkal többen űzhetnék mi-
nőségi színvonalon ezt a sportágat, amely-
nek Ázsiában milliós versenyzői tábora és 
profi versenyei vannak.    
 Búcsúzóul a ma már hetvenhárom 
éves Rázsó Pál elmondta, legalább tizenöt 
éve nem játszik, versenybíróként viszont 
változatlanul közreműködik. A maradék 
szabadidejében szívesen olvas, és zenét 
hallgat, a tévében pedig a labdajátékok 
közvetítéseit, amikor csak teheti, mindig 
végignézni. Csak azt sajnálja, hogy tollas-
labdát igen ritkán közvetítenek…

Kép és szöveg: Jocha Károly

Tollaslabda a Népstadionban – valamikor nálunk is nagyon népszerű sport volt

ben lévő startpisztoly, és a mezőny elszá-
guldott. A versenyző sokaság biztonságá-
ról és az útvonal biztosításáról az Újbudai 
Polgárőrség és a rendőrség gondoskodott. 
 Mind az öt korcsoport első három he-
lyezettjét éremmel jutalmazták a szerve-
zők. A célban, a Kelen SC futballpályáján 
kisorsoltak két kerékpárt, valamint húsz 
focilabdát is.

Dergán Ádám

Rázsó Pál

A jelentkezők száma a szervezőket is meglepte: volt, aki kézre írt rajtszámmal futott

KERÜLET NAPJA

A verseny győztesei: 
ŐRMEZŐI INDULÓK: I. korcsoport: Demeter Dó-
ra, Konc Dani; II. korcsoport: Horváth Zsanett, 
Tóth Rudolf; III. korcsoport: Miklós Anita, Dani 
Áron; IV. korcsoport: Horváth Andrea, Tabán 
Máté; V. korcsoport: Mészárosné Vécsey Ildikó, 
Harsányi Tamás. ALBERTFALVI INDULÓK: I. kor-
csoport: Nagy Anita, Sándor Bálint; II. korcsoport: 
Rajos Tünde, Huszár Gergely; III. korcsoport: 
Eisenbacher Dóra, Faragó István; IV. korcsoport: 
Bábiczki Andrea, Viktor Csaba; V. korcsoport: 
Deák Ferencné, Sáthy István. A NÉPSZERŰSÍTÉSI 
VERSENY EREDMÉNYE: 1. Kelenvölgyi Általános 
Iskola 197 fő, 2. Őrmezei Általános Iskola 159 fő.
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