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Mint a színházban

interjúink az 5. oldalon

Nemcsak a színészek, hanem az 
orvosok között is presztízse van 
a „társulaton” belüli szakmai 
szavazásnak.

A MAFC kosárlabdacsapat első 
mérkőzésén, győzelemmel 
mutatkozott be a Gabányi 
Sportcsarnokban.

beszámolónk a 16. oldalon

Győzelem

XI. 11.  A XI. KERÜLET, 
ÚJBUDA NAPJA

Előző számunkat már kinyomtattuk, 
amikor október 20-án megkaptuk a 
hírt, hogy 56 éves korában, súlyos, 
hosszan tartó betegség után elhunyt 
Deák András, Újbuda belső részének, a 
15. választókerületnek egyéni ország-
gyűlési képviselője. 

Deák András 1951-ben született. Diplomá-
ját a kerületben szerezte: a Műszaki Egye-
temen végzett gépészmérnökként. Felesé-
gével hat gyermeket neveltek. 1989-ben lett 
tagja a Kereszténydemokrata Néppártnak. 
1994-től az V. kerület egyik alpolgármeste-
re volt, majd 1998-tól fővárosi, 2004 tava-
szától pedig listás országgyűlési képviselő-
ként dolgozott. A parlamentben először a 
kulturális és sajtó, aztán a gazdasági bizott-
ság tagja volt. Tavaly egyéni képviselőként 
jutott be az Országgyűlésbe, a Fidesz és a 
KDNP közös jelöltjeként. 
 2006-os parlamenti választási győ-
zelme után Deák András tele volt tervek-
kel. Ezek részben országos témák voltak: 
szakterületétől, az energetikától kezd-
ve a politikai bizalom helyreállításáig. 
Újbudáról, választóiról sem feledkezett 
meg: a számára győzelmet hozó vokso-
lás éjszakáján lapunknak nyilatkozva azt 
mondta, egyebek mellett el szeretné érni, 
hogy meghosszabbítsák a zajvédő falat a 
Hamzsabégi úti vasúti töltésnél, mélyga-

rázsok építését kezdeményezte a Móricz 
Zsigmond körtérnél és a Bartók Béla úton, 
valamint segíteni akart a körtéri gomba és 
a Budai Parkszínpad átformálásában. 
Sokat dolgozott az Országgyűlésben: 
még szeptember közepén is nyújtott be 
interpellációt, akkor éppen a gazdasági 
miniszterhez. Korábban kérdezett a buda-
pesti közlekedésről, a már említett zajvédő 
falról, a kilakoltatásokról vagy éppen a 
körbetartozásról. Számos törvénymódosí-
tó indítványt nyújtott be az energetikával 
kapcsolatban, és sokat dolgozott a költség-
vetési vitában. Képviselőtársaival együtt a 
társadalombiztosítással és a személyi jöve-
delemadó 1+1 százalékának felajánlásával 
összefüggésben is készített módosításokat. 
Deák Andrást szűk családi körben temet-
ték el, a gyászmisét pedig lapzártánk után 
tartották a Józsefvárosi Plébániatemp-
lomban, a Regnum Marianum katolikus 
közösség egyik központjában. Ennek a 
mozgalomnak 1968 óta volt tagja. 
Deák András megüresedett képviselői he-
lyére időközi parlamenti választást írnak 
ki Újbudán. A választókerületi választási 
bizottság a január 28-i időpontot javasolja, 
a végső döntést az Országos Választási Bi-
zottság hozza majd meg lapzártánk után. 

(gp)
A KDNP XI. kerületi szervezetének 

emlékező szavai a 3. oldalon

Elhunyt Deák András 
országgyűlési képviselő

Az újbudai Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálata nem mindennapi 
meglepetéssel szolgált október 26-án. 
A 250 ezredik ügyfél Beke Pál volt, aki 
interneten foglalt időpontot, és mit 
sem sejtve eljött a személyi igazolvá-
nyát kicseréltetni. Amikor végzett az 
ügyintézéssel, Molnár Gyula polgár-
mester lépett oda hozzá, és gratulált 
neki mint a negyedmilliomodik ügyfél. 

A szerencsés ügyfelet ezután dr. Filipsz 
Andrea jegyző köszöntötte, akitől egy aján-
dékcsomagot vehetett át, amelyben a többi 
között a kerületi Nyéki Imre Uszodába szó-
ló kétszemélyes uszodabérlet, valamint egy 
mobiltelefon kapott helyet. Beke Pál ezen-

kívül egy igazolást is átvehetett, amely arról 
szól, hogy a saját ügyében egy évig soron kí-
vül járhat el a Polgármesteri Hivatalban. 
 Újbuda immár több mint másfél éve 
működő ügyfélszolgálata 1000 négyzet-
méteres, modern, légkondicionált alapte-
rületével, 27 munkaállomásával a legna-
gyobb a kerületi irodák között Budapes-
ten, ennek köszönhetően kiemelkedő az 
ügyfélforgalma.
 Az ügyfélszolgálat heti 48 órában tart 
nyitva, gyakorlatilag nincs sorban állás. 
Az ügyfelek az interneten keresztül is fog-
lalhatnak időpontot – ahogyan azt a 250 
ezredik ügyfél is tette. Az ügyfélszolgála-
ton az ügyintézést kihelyezett postahivatal 
és a gyermekes ügyfeleknek könnyebbsé-

Beke Pál volt a 250 ezredik  
2006 márciusában adták át az új ügyfélszolgálatot

get nyújtó gyerekjátszó szoba is könnyíti. 
Az ügyfélszolgálat természetesen teljesen 
akadálymentes, ebbe a nagyothallókat se-
gítő berendezés, a digitális nagyítógép is 
beletartozik. 
 Újbudán a hatékony ügyintézést a 
Polgármesteri Hivatali Ügyfélszolgálati és 
Okmányiroda mellett még három kihe-
lyezett ügyfélszolgálat is segíti. Ezek: Gaz-
dagréten az Eleven Centerben – amelyben 
okmányiroda is működik –, a Fehérvári 
úton a Fecske-házban, a 182.-es szám alatt, 
valamint Kelenvölgyben a Bazsalikom ut-
cában találhatók, és van még egy külön 
okmányiroda is a Fehérvári út 82.-ben is. 

D. Cs.
www.ujbuda.hu/0710-250

ŐSZI TAKARÍTÁS ÉS AVARGYŰJTÉS részletesen 
a 4. oldalon
részletesen 
a 4. oldalon 2007. NOVEMBER 12–28.

Újabb átadási határideje van a 4-es 
metrónak: a főpolgármester bejelen-
tette, hogy csak 2011. július 1-jétől fog 
utasokat szállítani a metró: ez féléves 
csúszást jelent. Néhány Újbudát érin-
tő,  kapcsolódó beruházásról egyelőre 
nem tudják, milyen pénzből épül meg. 
Az északi pajzs elérte a Tétényi úti állo-
mást, a déli már a Bocskai út felé tart. 

A metró átadásának eddigi határideje 
2010. december 31. volt, bár az alapkőle-
tételkor még 2009. december végéről be-
széltek a főváros vezetői és a beruházó cég 
szakemberei.  
 Demszky Gábor  főpolgármester azzal 
indokolta a határidő féléves kitolását, hogy 
az Európai Unió által támogatott építke-
zéseknél úgy kell megállapítani az átadási 
határidőt, hogy addigra mindenképpen 
elkészüljön a beruházás, mivel csak ebben 
az esetben utalják a támogatást Brüsszel-
ből. Demszky Gábor tájékoztatása szerint 
az előre nem látható csúszások miatt lett 
az új dátum 2011 közepe. A politikus hoz-
zátette: a főváros vezetése arra törekszik, 

hogy az új határidő előtt elindulhasson a 
metró. Persze kérdés, hogyan haladnak 
majd a munkák, ugyanis a tájékoztatón 
kiderült, hogy inkább csúsznak a határ-
idővel, minthogy a gyorsabb munkáért a 
kivitelező cégek pluszpénzt kérjenek. 
 A pénzügyi terven is módosított a fő-
város vezetése. Ahhoz, hogy az unió tá-
mogassa a beruházást, csökkenteni kellett 
a költségeket és növelni a tartalékot. Ez 
utóbbit 11 és fél milliárd forinttal emelték 
meg, 18 milliárd forintnyi felszíni beruhá-
zást pedig töröltek a metrószerződésből. A 
kelenföldi P+R parkolókat és a Budaörsi 
útnál tervezett csomópontot is más for-
rásból akarják finanszírozni: újabb hitelt 
vesznek föl, másféle uniós támogatásokra 
pályáznak, illetve magántőkét is szeretné-
nek bevonni. Hagyó Miklós főpolgármes-
ter-helyettes hangsúlyozta, hogy a közeljö-
vőben döntenek majd ebben a kérdésben. 
Hozzátette, hogy semmiképpen sem ma-
radnak el ezek a beruházások. 
 A sajtótájékoztatón szóba került a met-
ró második szakaszának építése is. A Keleti 
pályaudvar és a Bosnyák tér közötti részről 

bizonytalanul nyilatkozott Demszky Gábor: 
még nem tudják, miből lesz pénz erre a sza-
kaszra. Lapunk kérdésére annyit mondott, 
hogy 2010 elejéig mindenképpen dönteni 
kell, mivel addigra ér el a két fúrópajzs a Ke-
leti pályaudvarhoz, és vagy továbbmennek, 
vagy hosszú időre leállnak. A Kelenföldi pá-
lyaudvartól a virágpiacig tervezett hosszab-
bítást ez bizonytalanabbá teszi, mert ennek 
valószínűleg csak akkor kezdenek neki, ha 
már a Bosnyák térig jár a 4-es metró.

Haladnak a pajzsok
Október 25-én az északi alagútépítő pajzs 
is elérte a Tétényi úti állomást. Ennél a 
szerkezetnél korábban több technikai 
probléma adódott, az utolsó két hétben 
pedig azért állt a szerkezet, mert a szep-
tember elején beszakadt szellőzőalagútba 
beleesett betonsilót ki kellett emelni. 
 A később indult, de gyorsabban hala-
dó déli szerkezet közben már újrakezdte 
munkáját, és a Bocskai út felé halad.

(gianone)
www.ujbuda.hu/1030MetroEpitesCsuszik

Újbudán néhány fontos felszíni beruházásra még nincs pénz

Újabb fél évet csúszik a metró?

Méltóságteljesen zajlottak a kerületben 
az október 23-i megemlékezések. Az 
1956-os forradalom és szabadságharc 51. 
évfordulója alkalmából rendezett ünne-
pi programot sehol sem zavarták meg 
rendbontók, vagy indulatos közbekiabá-
lások. A szónokok – az ’56-ban mutatko-
zó egyetértést felidézve – a mai közélet 
résztvevőit is összefogásra buzdították.

Délután egy órakor a családtagok, vala-
mint Molnár Gyula, Újbuda polgármes-
tere, Wittner Mária és Iván László ország-
gyűlési képviselők – és természetesen az 
egykori bajtársak, ismerősök – megko-
szorúzták Schwéger Tamás emléktábláját, 
a Bartók Béla út 76. alatt. A forradalmár 
’56-ban ebben a házban lakott, és a Mó-
ricz Zsigmond körtéri csapat élén hősiesen 
harcolt a sokszoros túlerő ellen. A ren-
dezvény elején Brückner Ákos Előd atya, 
a Budai Ciszterci Szent Imre-templom 

plébánosa arról beszélt, hogy nem szabad 
elfordulni a közügyektől, és hangsúlyoz-
ta: fel kell ismerni azt a pillanatot, amikor 
segíteni tudunk embertársainkon. Koszo-
rút helyeztek el az emléktáblánál a pártok 
és az ’56-os Szövetség XI–XXII. kerületi 
szervezetének képviselői.  
 Tizennégy órakor kezdődött a Szent 
Imre Kórház rendezvénye. László Imre fő-
igazgató Flór Ferenc példáját idézte, aki az 
1848-49-es szabadságharc idején a hadügy-
minisztérium egészségügyi osztályának ve-
zetője, a honvédsereg főorvosa volt. 
 Háromkor Gehér József szavai után az 
Október 23. utca 1–3. alatti emléktábla is 
koszorú- és virágdíszbe öltözött, négykor 
pedig a Budafoki út 4. alatt koszorúzták 
meg az egyetemi ifjak emléktábláját. Itt 
Fodor Vince alpolgármester mondott ün-
nepi köszöntőt, és bemutatta féltve őrzött 
emlékét, egy eredeti ’56-os röplapot is.

Regényi Huba

Békés megemlékezések a 
szabadságharc évfordulóján

Ne forduljunk el a közügyektől

EMLÉKEZÉS A FORRADALOMRA: Október 23-i emlékpont a Szent Gellért téren

Az Újbudai Tudásközpont 
nem csak álom, a pedagógus-
képzésben is jelentős szerepe 
lesz majd. 

intejúink a 4. oldalon

Ketten ugyanarról

GUINNESS- 
REKORDKÍSÉRLET 
A LÁGYMÁNYOSI- 

ÖBÖLBEN!
Részletek az 5. oldalon
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MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő 
(MSZP, 16. választókerület) november 
8-án és 22-én 17–18 óráig tart foga-
dóórát az MSZP kerületi irodájában 
(Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati 
képviselő (Fidesz) minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).

MSZP-PROGRAMOK
Helyszín: MSZP-székház, Mérnök utca 
40. Tel.: 204-2806.
Ingyenes jogi tanácsadással, adótaná-
csokkal, könyvvezetési és vállalkozási 
tanácsadással, ingyenes munkaügyi, 
munkajogi, valamint pszichológiai ta-
nácsadással áll az érdeklődők és rászo-
rulók rendelkezésére november 7-én 17 
órától.
Az MSZP XI. kerületi szervezete no-
vember 7-én 17.30 órakor politikai vita-
estet rendez a Mérnök utca 40. sz. alatti 
székházában. Az est vendége: Szekeres 
Imre honvédelmi miniszter, az MSZP 
elnökhelyettese.

FIDESZ-PROGRAMOK
Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 
209-3439 vagy a 20/471-4972. Nyitva 
tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, pén-
teken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi 
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig. 
Minden hónap első és utolsó szerdáján 
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyed-
del, gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén dél-
előtt 10 órától NAGYI klub működik.
Minden héten hétfőn és szerdán 8–9 
kezdő és 9–10 óráig haladó angol nyelv-
tanfolyam.
Ingyenes internetelérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
November 7-én 18 órakor Kulturális est 
– Ősbemutató! Magyarországon eddig 
még nem vetített ’56-os film részle-
tei. Rendezte: Vitézy László, vendég: 
Wittner Mária országgyűlési képviselő.
November 14-én 18 órakor Közéleti 
kerekasztal (Fidesz-csoport összejöve-
tele). A Fidesz önkormányzati képvise-
lők beszámolója az Önkormányzatban 
végzett munkájukról II. rész. 

SZDSZ-PROGRAMOK
November 20-án, kedden 18 órakor 
Liberális Klub.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (XI., Bartók Béla út 61.) minden 
hétköznap 15 és 19 óra között várja az 
érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének elérhetőségei és legfris-
sebb hírei új honlapunkon a www.idf-
buda.hu címet találhatóak. 
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.

A KDNP PROGRAMJAI
Képviselői fogadóóra november 8-án 
17 órától. Fogyasztóvédelmi tanácsadás 
november 20-án 17.30-tól. A KDNP 
iroda (Karinthy F. út 9.) hétközna pokon 
14–18 óra között várja az érdeklődőket.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI., 
Bartók Béla út 96.) a régebbi Magyar 
Fórum számok ingyen elvihetők. dr. 
Csigi Zsolt ügyvéd minden szerdán 
10–12 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart. Kerekes Péter metafizikai 
pszichoterapeuta ingyenes lelkisegély-
tanácsokat ad és ingyenes önvédelmi 
oktatást tart minden korosztálynak. 
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobil-
telefonon.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A XI. kerület gyógyszertári ügye-
letét december 31-éig a Fehérvári 
Gyógyszertár (1117 Bp., Fehérvári út 
12.) látja el.

  

Fogadóórák, programok

FODOR VINCE (MDF) alpolgármes-
ter. Képviselői fogadóóra: a hónap 
3. hetében 17 órakor lesz fogadóóra. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.), III. emelet, 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) november 15-
én 17 órakor tartja fogadóóráját, az 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND képviselő 
(Fidesz) minden hónap első péntekén 
16.00–17.30-ig tartja fogadóóráját a 
Muzsikus Kávéházban, (Őrmező, Kérő 
u. 3.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.

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, 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
  Budafoki út 60. Nyitva tartás: hét-
főn, szerdán és csütörtökön 8.30–16, 
kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13 
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: 
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szer-
dán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szer-
dán 8–12, csütörtökön 13–17 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 372-3497.

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.

ÚJBUDAI POLGÁRŐRCENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a Kisújszállás u. 6. szám alatt 
tevékenykedik. Tel: 209-3478. 

IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ IRODA
Bántalmazott, erőszak áldozatává vált, 
krízishelyzetben lévő gyermekek és 
felnőttek számára készenléti telefon 
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ün-
nepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A katasztrófahelyzetek megoldásában 
az Újbuda Önkormányzat Polgári Vé-
delmi Kirendeltsége segítséget nyújt. 
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600 
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218 
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-
0078 (munkaidőben).

A testületi ülés első napirendi pontja Fo-
dor Vince alpolgármester előterjesztése 
volt egy önálló közterület-felügyelet létre-
hozásáról. A hozzászóló ellenzéki képvi-
selők hangsúlyozták, hogy a felügyeletre 
szükség van, de maga az előterjesztés még 
nincs kész a megvalósításra. A témáról 
következő alkalommal még tárgyal a tes-
tület. Az ülésen napirendre tűzték többek 
között a kerület közoktatási, esélyegyenlő-
ségi programját. Dr. Bács Márton előter-
jesztésében tárgyalták az önkormányzat 
felügyelete alatt működő önállóan gazdál-
kodó oktatási intézmények gazdálkodási 
önállóságának megszüntetését, részben 
önállóan gazdálkodó szervezetként a 
Gamesz alá történő rendelését. 
 Módosították a TEMI Fővárosi Mű-
velődési Háza 2007. évi közművelődési 
megállapodását. Döntöttek előzetes köte-
lezettségvállalásokról. Lakos Imre előter-
jesztésében tárgyalták a „Kerékpárutak 
fejlesztése” című pályázat benyújtását.  

Molnár Gyula polgármester előterjesz-
tése az EIB–Európai Beruházási Bank, 
Luxemburg által nyújtott vissza nem té-
rítendő támogatás megpályázásáról szólt. 
Jankó István család- és idősügyi tanács-
nok előterjesztést nyújtott be a magzat-
védő-vitaminnal kapcsolatban. Ennek 
részleteiről lapunk 3. oldalán írunk. Zárt 
ülésen tárgyaltak a képviselők a díszpol-
gári cím, a Pro Urbe Újbuda-kitüntetés, 
az Újbuda kiváló vállalkozója, kisiparosa 
cím, az Újbuda kiváló intézményvezetője, 
az Újbuda szolgálatáért, az Újbuda gyer-
mekeiért címek adományozásáról. Az idei 
kitüntetetteket november 11-én, a Kerület 
Napján ismerjük meg. Róluk lapunk kö-
vetkező számában írunk. 
 Surányi Ilona képviselő többek között 
interpellációt nyújtott be a Sas-hegy érté-
keinek megőrzéséért, Ábrahám Katalin 
ismét a Nonsense diszkó kapcsán inter-
pellált, Junghausz Rajmund pedig Fodor 
Vincének tett fel kérdéseket. 

Közterület-felügyelet, kerékpárút, kitüntetések
A testület sürgősséggel tárgyalta a Té-
tényi úti Kórház Kápolnája Alapítvá-
nyának támogatását, javaslatot tettek 
az Újbuda Mesterpedagógusa cím ado-
mányozására, a Futureal 2 Madárhegy 
Ingatlanalapra szóló befektetési jegyek 
visszaváltásáról. 
 Napirend előtti hozzászólásában 
Kupper András többek között az aláb-
biakat mondta el: „A szeptemberi tes-
tületi ülés közben látott napvilágot a hír, 
hogy a Zuschlag-ügyben érintett képvi-
selők felfüggesztették MSZP-tagságukat. 
Zuschlag Jánossal Krausz Csaba újbudai 
képviselő is felfüggesztette MSZP-tagságát. 
Mi azonban úgy gondoljuk, hogy bűncse-
lekménnyel gyanúsított képviselőnek, aki a 
vagyonnyilatkozatot vizsgáló és összeférhe-
tetlenségi bizottság elnöke is egyben, nincs 
helye a képviselő-testületben.
 Vajon a kerületi MSZP mikor zárja ki 
az MSZP frakcióból Krausz Csabát?”

V. K.

Az újbudai képviselő-testület ülése

A Corvinus Egyetem diákjai az önkormány-
zatnál. A Corvinus Egyetem és Újbuda 

Önkormányzata által kötött megállapodás kere-
tében a Bikás Park fejlesztésének lehetőségével 

ismerkedtek meg a kertészmérnök hallgatók. 

Kertészmérnökök 
a Bikás Parkért

Amint arról korábban hírt adtunk, 
néhány hónapja új kuratórium műkö-
dik a XI. kerület Közbiztonságáért 
Közalapítvány élén. A felhalmozódott 
tapasztalatokról a testület vezetője, 
Tóth László ügyvéd számol be olva-
sóinknak.

– A közelmúltban kirobbant politikai bot-
rányok – például a Zuschlag-ügy – miatt 
úgy döntöttünk, hogy alaposabb elszá-
molást, pontos kimutatást kérünk a köz-
alapítvány által odaítélt pénzek felhaszná-
lásáról. Ezzel párhuzamosan szeretnénk 
egységessé tenni az elszámolási gyakor-
latot, ennek érdekében adatlapszerű kér-
dőívet bocsátunk ki a támogatást kérők 
számára. A jövőben e kérdőívek csatolá-
sával kell pályázatot benyújtani a közala-
pítványhoz, a különböző – közbiztonság-
gal összefüggő – feladatok finanszírozása 
érdekében. Egyébként év végéig mintegy 
10 millió forint szétosztható keret áll ren-
delkezésre a közalapítványnál – sorolja a 
kuratóriumi elnök, hozzátéve: – Néhány 

héten belül elérhető lesz a közalapítvány 
honlapja, a www.11.kozbiztonsagaert.
hu internetcímen. Az oldalon fórum is 
működik majd, ide is várjuk tehát az ala-
pítványunk munkájával, a közbiztonság 

javításával összefüggő észrevételeket, ja-
vaslatokat!
A kuratórium vezetője az idei terveikről le-
szögezte: kiemelten fontosnak tartja, hogy 
minél nagyobb összeggel támogassák a 
helyi polgárőrség működését, mivel ta-
pasztalataik szerint a polgárőrök feltűnése 
a gyalogátkelőhelyeknél, vagy az iskolák 
környékén nagyban hozzájárul a közbiz-
tonság javításához. A közalapítvány a ma-
ga részéről 6 millió forinttal egészítette ki 
a polgárőrség költségvetését, és mintegy 
5 millió forintot juttatnak majd a kerületi 
tűzoltóságnak, a testület körülményeinek 
javítása végett. 
– A tűzoltóság is olyan munkát végez, amely 
jóval több figyelmet érdemelne a lakosság 
részéről – mutatott rá Tóth László. – Ezért 
arra kérünk mindenkit, hogy ha akár csak 
500 vagy 1000 forinttal tud hozzájárulni a 
kerület közbiztonságának javításához, hát 
adjon annyit. Közalapítványunk akár ter-
mészetben juttatott adományt is befogad, 
és azt megfelelő módon használja fel!

R. H.

Tízmilliós pályázati keret, szigorúbb elszámoltatás
Új fejlemények a Közbiztonságért Közalapítványnál

Mindenszentek és a halottak napja
„Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk? 
Íme, por és hamu vagyunk…”

Több mint nyolc évszázad távlatából tör 
fel az elmúlás jajkiáltása a Halotti beszéd-
ből. Nyolc évszázada hordozza, őrzi az 
ősök nyelvét. Hordozza és őrzi a vigasz-
talódás és az emlékezés örök intelmeit. 
 Emlékezünk azokra, akiket sze-
rettünk és emlékezünk az elmulasztott 
pillanatokra. A gyász intim dolog, még-
is közösségben éljük meg, mint annyi 
mindent. Ígyhát segítenünk kell egy-
másnak annak feldolgozásában - ahogy 
tudunk. Kocsis Brigi, a József Attila 
Gimnázium diákja versével segíthet. A 
nagypapájához írta, de aki veszített már 
el valakit, annak többet jelenthet... 

www.ujbuda.hu/0710Halottak

Kocsis Brigi: Örökké élsz

Emlékszem még a régi szép időkre, 
És csak félve gondolok a jövőre, 
Arra a jövőre, amiben nem ülsz a fotelban, 
Arra a jövőre, amiben nem nevetsz vidáman. 

Nem tudom, hol vagy most, merre vitt a halál, 
De azt tudom, hogy soha nem kínoz majd 
magány, 
Mert amíg én élek, amíg ver a szívem, 
Őrzöm az emléked; őrizem, ígérem. 

Annyit kérdeztem volna még, olyan okos voltál, 
Szívedben az összes kaput, ha kértem, kitártál, 
És meséltél, meséltél igazat a múltról. 
Békeidőről vagy kemény háborúról. 

Azt hittem, van még idő, még ráérünk bőven 
”Most már mennem kell” − mentegetőztem 
S Te megértetted, a kaput be is zártad, 
De a kulcs nálam volt, így jöttömet vártad. 

És ha jöttem, mit sem feledve mondtad, 
Az élet tudását velem megosztottad. 
S lám, úgy érzem, bölcsebb lettem Tőled, 
Pedig csak egy cseppet kaptam belőled. 

Jó ember voltál, a legjobbik fajtából, 
Aki segítene bárkinek és bárhol. 
Szereteted igaz és végtelen, 
Kacajod gyermeki, sugárzón szertelen. 

Ma temetnek, de ez nem jelent semmit, 
Csak hogy kiérdemelted azt, amiért dol-
goztál eddig. 
A lelked szabad lett, helyed van a 
mennyben, 
És tudom, hogy a meséddel úgyis meg-
vársz engem.

Tóth László
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@ AZ ÚJSÁGBAN MEGJELENŐ 
CIKKEKET AZ INTERNETEN IS ELOL-
VASHATJA, A WWW.UJBUDA.HU 
INTERNETES OLDALON.
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Egy közösséget építő, közösséget meg-
tartó, elkötelezett ember távozását min-
dig fájó veszteségként élik meg a benne 
bízók. Deák András személyében a kö-
zösség érdekeiért mindig harcba szálló 
embert tisztelhettünk, aki figyelemmel 
és felelősséggel viseltetett a hozzá segít-
ségért, támogatásért forduló idősebb 
és fiatalabb szentimrevárosi polgárok, 
családok ügyei iránt. Magasra tette a 
mércét, nagy feladatot vállal magára az, 
aki nyomába kíván lépni az emberek, a 
közösség szolgálatában.
 Betegségét nagy önfegyelemmel 
viselte, a legtöbben észre sem vették fo-
gyatkozó erejét. Az Országgyűlés mun-
kájában egészen haláláig részt vett, lelki-
ismeretesen képviselte választókerület-
ének érdekeit, mind az országos, mind a 
helyi ügyekben. Az utolsó pillanatig ele-
get tett vállalt feladatának, annak, hogy 
mindenkin megpróbál segíteni, akár rá 
szavazott az illető, akár a másik oldalra 
adta voksát. Komolyan készült hozzászó-
lásaira, bizottsági teendőinek ellátására. 
 A 15. választókerület képviselője 
fiatalon papnak készült, de az akko-
ri hatalom nyomására eltávolították a 
szemináriumból. Gépészmérnöki dip-
lomát szerezve energetikával kezdett 
foglalkozni, és egészen képviselői meg-
bízatásáig eredeti szakterületén dol-
gozott. Elkötelezett keresztényként élt, 
majd negyven éve lett tagja a Regnum 

Marianum Katolikus Közösségnek. Mint 
hatgyermekes családapa vett részt a nagy-
családosok egyesületének, a NOE-nek a 
megszervezésében. A rendszerváltozáskor 
egy sor fiatal és felkészült politikus került 
ki a NOE köréből és lépett be a keresztény-
demokraták közé, közöttük Deák András, 
aki már 1990-ben önkormányzati képvi-
selőjelölt volt, és tagja lett a KDNP energe-
tikai szakértői bizottságának.

 Deák András keménykötésű, küzdő 
szellemű, egészséges humorú, kiegyen-
súlyozott személyiség volt, mélyen hívő 
katolikus, aki sok-sok feladatot vállalt 
magára, és végig kitartott a Regnum 
Marianum belső életében, népes család-
ja minden örömében, gondjában. Inter-
júkban többször feltették neki a kérdést, 
hogy mire a legbüszkébb, ilyenkor min-
den alkalommal gyermekeit, családját 
említette.
 Rendszeresen beszámolt választói-
nak saját tevékenységéről, arról, hogyan 
állnak az ügyek a kerületben, később a 
fővárosban, majd a parlamentben. Ezek 
a beszélgetések betekintést engedtek 
abba az állandó feszültséggel, hajszával 
terhes légkörbe is, amelyben egy aktív 
politikusnak élnie kell, és amelyről a vá-
lasztók nagy többségének sejtelme sincs. 
Nem tudható, hogy ez a politikusi élet-
mód mennyiben járul hozzá valakinek a 
túlterheléséhez, ahhoz, hogy mindenki 
más ügyei iránt nagyobb figyelmet ta-
núsít, mint saját maga iránt. De ő tudta 
és vallotta, hogy a keresztény lét tanú-
ságtétel és önfeláldozás.
 Mi, akik munkatársaiként, bará-
taiként az elmúlt években vele dolgoz-
hattunk, hálásak vagyunk azért, hogy 
ismerhettük.

Isten nyugosztalja.
KDNP XI. kerületi Szervezete

Deák András

1951–2007

Polgárőr Centrum nyílt az Ulászló utca 
22. szám alatt. Az újonnan átadott 
helyiséget a XI. kerületben működő öt 
polgárőr egyesület felváltva használ-
hatja. Az iroda átadásakor a polgárőrö-
kön kívül jelen volt Fodor Vince alpol-
gármester, Klimstein László, a Polgárőr 
Koordinációs Tanács elnöke és Visnyei 
Csaba, az Újbuda XI. Kht. ügyvezető 
igazgatója.  

Az öt újbudai szervezetet összefogó Pol-
gárőr Koordinációs Tanács célja, hogy a 
Polgárőr Centrum egységes szakmai és 
módszertani szemléletre törekedjen, illet-
ve ésszerűsítse és koordinálja a bűnmeg-
előzés, bűnüldözés helyi szereplőinek te-
vékenységét. A 40 nm-es, két helyiségből 
álló irodában ezentúl lehetőség nyílik az 
önkéntes szolgálatok megszervezésére, az 
öt egyesület koordinálására, valamint a 
párhuzamosságok elkerülésére, tájékoz-
tatta lapunkat Fodor Vince alpolgármester. 
A centrum másik célja, hogy elősegítse az 
országos, illetve nemzetközi pályázatokon 
való részvételt, és a polgárőri tevékenység 
sajtómegjelenését. Az irodában lehetőség 
nyílik az új tagok képzésére, vizsgázatá-
sára is. A lakosok éjjel-nappal hívhatják a 
kerületi polgárőrség 209-3478-as számát. 
A bejelentések mostantól az Ulászló utcai 
bázisra futnak be, ahol a polgárőrök állan-
dó nappali ügyeletet tartanak, éjszakánként 
pedig egy üzenetrögzítő fogadja a híváso-
kat. A Polgárőr Centrum helyiségét Újbuda 
Önkormányzata bocsátotta a polgárőrök 
rendelkezésére, térítésmentesen. A centrum 
fenntartásával járó kiadásokat, mint pél-
dául a közös költséget és egyéb közüzemi 
számlákat az Önkormányzat finanszírozza, 
aki az Újbuda XI Kht.-n keresztül támogat-
ja a polgárőrszervezeteket. Az Újbuda XI 

Kht. fedezi a polgárőrök munkájából adódó 
anyagi kiadásokat, üzemben tartja a három, 
XI. kerületi polgárőrautót, valamint techni-
kai berendezéseket biztosít a polgárőrség 
modern, hatékony működéséhez. 
 A kerület közbiztonságának további 
javulása érdekében az Önkormányzat se-
besség-ellenőrző automatákat szereltet fel 
a Szent Imre Kórház elé a Tétényi úton. A 
szerkezet nem azonosítja a gyorshajtókat, 
de villogó jelzéssel figyelmezteti őket a 
veszélyhelyzetre. − Az automata azért jó, 
mert szabályosságra int −mondta Fodor 
Vince alpolgármester a szerkezet üzem-

Központi iroda a polgárőrségnek
A Polgárőr Centrum szolgáltatásait önkéntesen vennék igénybe a szervezetek

A gellérthegyi lakóterületeken nagyon 
fontos szerepük van azoknak a keríté-
seknek, amelyek nemcsak határolják 
a telkeket, hanem tartófalként is funk-
cionálnak. Mivel az ilyen, úgynevezett 
támfalakra jelentős földnyomás nehe-
zedik, nem lényegtelen, megfelelő 
állapotban vannak-e ahhoz, hogy ezt 
a terhet elbírják. Újbuda Önkormány-
zata tanulmányt készíttetett a tények 
feltárására.

A részletes, mérnökien precíz vizsgálatból 
kiderült, hogy a Gellérthegyen található 
összesen 210 támfal közül 22-t azonnal fel 
kell újítani és további 42-nél fél évnél to-
vább nem halasztható a javítás. 
– Semmiképp sem szeretnénk pánikot kel-
teni, amikor a tanulmány tényei alapján a 
22 veszélyes állapotú támfal tulajdonosát 
értesítjük, de azt sem akarjuk, hogy még 
egyszer előforduljon a két évvel korábbi 
helyzethez hasonló falomlás – mondja az 
ügy kapcsán Lakos Imre alpolgármester. 
– Minden tulajdonos számára hozzáfér-
hetővé tesszük a vizsgálat megállapítása-
it, és amennyiben a társasházak és egyéb 
magánszemélyek, érzékelve a problémát, 
maguk is együttműködnek és törekednek 
a megoldásra, felkutatjuk azokat a for-
rásokat, amelyek segíthetnek a munkák 
finanszírozásában. Biztos, hogy léteznek 
akár uniós, akár állami környezetvédelmi 
pályázatok, amelyeken érdemes elindulni. 
A rossz állapotú támfalak 90 százaléka 
magántulajdonban van, ezért az önkor-
mányzat csak figyelmeztethet a problé-
mára. Az viszont a tulajdonosoknak is 
érdekük, hogy ne fajuljon odáig a helyzet, 

amely már visszafordíthatatlan károkat 
okoz a közterületeken és természetesen 
a határolt ingatlanon. Az önkormányzat 
egyébként saját költségvetéséből 40 millió 
forintot szán a támfalakkal kapcsolatos 
feladatokra idén. Ebből a pénzből fedezték 
az Ördögorom, továbbá a Sasadi úti tám-
falak kivitelezését, és a kőfal visszaépítésén 
túl a fenti tanulmány elkészítését, amely 
az Alsóhegy utca–Villányi út–Bartók Bé-
la út–Szent Gellért rakpart–Kelenhegyi 
út–Pipacs utca–Rezeda utca által határolt 
terület közterületekkel határos támfalait 
vizsgálta. A gellérthegyi munkák során 
forgalomtechnikai feladatok is felmerül-
tek, és a lakók felvetésének megfelelően 
hamarosan egyirányúsítják a Ménesi utat.

B. A.  

Sürgősen rendbe kell 
hozni a kerítéseket

Gellérthegyi támfalak

A legutóbbi testületi ülésen Jankó Ist-
ván fideszes képviselő előterjesztésé-
ben hangsúlyozta a magzatvédő-vita-
min jelentőségét, javaslatot tett annak 
széles körű támogatására. 

Veresné Krajcár Izabella a helyszínen ki-
osztott levelében úgy érvelt, az ügy fontos-
ságának a megítélésében nézetazonosság 
van a képviselő-testületben.A jelenlegi ellá-
tórendszerben benne van a prevenció lehe-
tősége. Az érintett kör tájékoztatása, illetve 
a gyógyszerhasználatuk anyagi támogatása 
– külön forrás, illetve a helyi szociális ren-
delet módosítása nélkül – az önkormány-
zat humánszolgálati ellátórendszerében 
biztosított. Ezért a javaslat nem igényel 
képviselő-testületi döntést. Az alpolgár-
mester asszony megerősítette, hogy felvette 
a kapcsolatot dr. Czeizel Endrével és alakul-
nak már az együttműködés lehetséges for-
mái a kerületi népszerűsítésében és támo-
gatásában. Megkerestük dr. Czeizel Endrét, 
akinek véleményére egyébként Jankó István 
is utalt. Az ismert genetikus a következőket 
mondta el az Újbudának:
− A nők a világ nagy részében, így Európá-
ban, Amerikában, Ausztráliában kivívták 
a társadalmi egyenlőséget, és ez jó dolog. 
Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ugyan-
úgy és ugyanannyit dolgoznak, mint a fér-
fiak, de ugyanúgy az ő feladatuk maradt 
a gyermekek világrahozatala is. Persze  
tudom, hogy az asszonyok ez utóbbi fel-
adatot a világért sem engednék át másnak, 
azonban ezekben a megnövekedett felada-
tokban nem hagyhatjuk magukra őket. 
 A segítség sokféle lehet. Egyik ilyen a 
magzatvédő-vitamin. A családok számára 
egyértelműen az a leglényegesebb, hogy a 
születendő gyermek egészséges legyen.  Az 
Elevit magzatvédő-vitamin fő komponen-
se a folsav, de ez mellett a benne lévő B6-, 
B2-, Bl2-vitaminok is fontosak a fejlődési 
rendellenességek kialakulásának megelő-

zésében. Nagyon lényeges azonban tudni, 
hogy ezeket a fogamzás előtt minimum 
egy hónappal kell elkezdeni szedni, és vá-
randósság első három hónapjának a végé-
ig folytatni kell. Éppen magyar kutatások 
igazolták, hogy így az Elevittel kivédhető 
a magzatokban a nyitottgerinc (spina 
bifida) kialakulásának 90 százaléka, emel-
lett azonban a szívrendellenességek 50, a 
vese rendellenességek 40, a végtaghiányos 
rendellenességek 30 százaléka is. A mag-
zatvédő-vitaminoknak köszönhetően az 
összes fejlődési elváltozás legalább egyhar-
mada küszöbölhető ki.
 Ma már ultrahanggal felismerhetők a 
magzatban a rendellenességek többsége. De 
látta-e már döntéshozó politikus olyan nő-
nek az arcát, akivel közöljük: beteg gyerme-
ket hord a szíve alatt, és még van lehetőség 
megszakítani a terhességet, de határozhat 
úgy is, hogy megszüli beteg gyermekét, aki-
re nem várhat soha teljes élet? Az igazi meg-
előzés viszont nem a terhességmegszakítás, 
hanem a magzatvédő-vitamin. Az OEP 
egyébként finanszírozza az ultrahang és az 
AFP-vizsgálatokat, de a magzatvédő-vita-
minokat nem. Gyakran hallom, hogy gyer-
mek- és családbarát, keresztény országban 
élünk. Akkor miért is nem az igazi preven-
ciót támogatjuk? Olaszországban az ottani 
„OEP” teljes körűen támogatja a vitamint, 
Törökországban 85, Argentínában 75 szá-
zalék ez az arány. 
  A XI. kerület most egy új modellel pró-
bálkozik, hogy a tényleges megelőzést cé-
lozzuk meg. Ha sikerül itt, Újbudán ezt 
megvalósítanunk, bízom abban, hogy más 
kerületek, megyeközpontok is felkapják 
a fejüket, és átgondolják, micsoda lehető-
ség is rejlik ebben. Nem illik az embernek 
saját kutatási eredményeivel dicsekedni, 
de mégis el kell mondanom, külföldön 
a nevemhez kötik a „Czeizel vitaminos” 
prevenciót. Mégis, itthon nagyon kevesen 
alkalmazzák, és az OEP is a magzati rend-
ellenességgel születendők kiküszöbölése 
érdekében az abortuszt támogatja… Bí-
zom abban, hogy végre valóban lesz egy 
kerület, nevezetesen Újbuda, ahol nem-
csak beszélnek, de tesznek is valamit az 
egészséges nemzedékért.”
 Újbuda önkormányzata részt vállal a 
Czeizel tanár úr által említett modellkí-
sérlet lebonyolításában. Emellett a szociá-
lis ellátórendszeren keresztül kész anyagi 
támogatást nyújtani azok számára, akik 
azt önerőből nem képesek megvásárolni.

T. R.

Következő számunkban a magzatvédő-
vitaminnal kapcsolatban véleményfelmérő 
kérdőívet teszünk közzé.

Az igazi prevenció 
Magzatvédő-vitamin

Újbudán is számos épületet csúfítanak el graffitik, falfirkák. 
Védekezni a graffiti ellen nagyon nehéz, letakarítani a nem 
kívánt dekorációt drága.Újbuda Önkormányzata idén a kerü-
let belvárosi részein saját erőből oldja meg a kiemelt utak 
házain a mázolmányok eltüntetését. A Bocskai, a Villányi, a 
Fehérvári út és az Október 23. utca egyes szakaszain közel 
100 épületet csúfítanak el rajzok, ezek megtisztításáról októ-
ber 30-án délelőtt tartottak bemutatót a Bocskai út 7. szám 
előtt. A bemutatót megnézte Molnár Gyula polgármester, 
valamint Lakos Imre alpolgármester is. A tisztítás október 
15-én indult, és várhatóan 2008. május 30-áig tart. A falfirkák 
eltávolítása vegyszeres, nagynyomású meleg vizes mosással 
történik, utána védőréteg kerül a falra, amely az újabb „fes-
tés” után könnyen eltávolítható.

A graffitimentes Újbudáért

Czeizel Endre

be helyezésekor. − Az emberek többsége 
nem szándékosan lépi túl a megengedett 
sebességet. Rendszeresen tapasztaltuk, 
hogy ahol egy hónapra kihelyeztünk egy 
sebesség-ellenőrző automatát, ott jelen-
tősen kevesebb gyorshajtást mértek. A 
szerkezetek összeköttetésben állnak egy 
számítógéppel, amely statisztikát készít a 
rendőrségnek az adott útszakasz egyha-
vi forgalmáról. Újbudán jelenleg három, 
napelemmel működő sebesség-ellenőrző 
automata működik.

F. A. 
www.ujbuda.hu/0710PolgarorCentrum
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Hogyan került az oktatói pályára?
Már az általános iskolában felébredt ben-
nem az érdeklődés a kémia iránt, hála 
Anna néninek, remek tanárnőmnek. 
Mivel a családban senki sem volt, aki 
természettudományi végzettséggel bírt 
volna, az egyetem elkezdése előtt némi 
dilemmát okozott, hogy melyik szakot is 
válasszam. Történész édesanyám kon-
zultált Straub F. Brúnóval, a kor neves 
biokémikusával, aki azt tanácsolta, hogy 
először kémiát érdemes tanulni, és utána 
a biológiát már jóval könnyebb lesz elvé-
gezni. Így végül a TTK vegyész szakára  
jelentkeztem.

Milyen pályafutást mondhat magáénak?

1977-től dolgozom az egyetemen, 2003-tól 
egyetemi tanárként. Az egyetem korábbi 
rektora ekkor felkért a rektorhelyettesi te-
endők ellátására, így 2003 és 2006 között az 
oktatási és tudományos ügyekért feleltem. 
2006-ban rektorrá választott az egyetemi 
tanács. Ez elsősorban adminisztratív poszt, 
de az oktatatói munkára is igyekszem oda-
figyelni: az elmúlt évtizedben tizenegyen 
szereztek nálam doktori fokozatot. 

Mit tudhatunk a családjáról?

Feleségem biofizikus, a Semmelweis Egye-
tem docense, saját oktatói és kutatómun-
kával. Két fiam van: az idősebbik köz-
gazdaságtudományi egyetemet végzett, 
most fejezi be a doktoriját, a fiatalabbik a 
bölcsészkarra járt, egyiptológia szakra. Je-
lenleg ötödéves a közgázon.

Mivel foglalkozik szabadidejében?
Szeretek kirándulni, pingpongozni, ze-
nét hallgatni. Elsősorban a komolyzenét 
kedvelem, de a Beatles muzsikája is ki-
kapcsol. És gyűjtöm a késtartókat. Hogy 
azok micsodák? Ez a tartó tulajdonkép-
pen az étkészlet kiegészítője, egy aprócska 
bak, amelyre a kést és a villát helyezik az 
étkezés megkezdése előtt. Ezüstből éppen 
úgy készülhet, mint kerámiából vagy más 
fémből, ebből következőleg igen igényes, 
szépen megmunkált darabok is akadnak 
közöttük. Egy külföldi utam során fedez-
tem fel az elsőt, és azóta bárhol is járok a 
világban – Brüsszelben, Pekingben vagy 
Mariborban – mindig igyekszem tájéko-
zódni a helyi kínálatról.

Milyen szálak kötik a kerülethez? 

Immár tizenöt éve a kerület belső, igen 
szép részén lakunk, a Villányi út köze-
lében. Élvezem, hogy olyan sok a zöld 
terület; és kedvelem a városrész különle-
ges hangulatú helyeit, rendezvényeit is, 
például a Fonó Zeneház programját és at-
moszféráját, vagy a Feneketlen-tó partján 
tartott rendezvényeket. És ha éppen nem a 
rektori teendőimmel foglalkozom, akkor 
kutatóként a TTK lágymányosi épületé-
ben dolgozom, amely szintén nagyon kel-
lemes környezetben található.

Mit vár ettől a megállapodástól?

A megállapodás legfőbb célja, hogy a tu-
dás, ami az egyetemen – oktatóink, diák-
jaink munkája révén – felhalmozódott, a 

kerület nehézségeinek csökkentése vagy 
felszámolása érdekében lehessen használ-
ni. Ennek során persze nemcsak az önkor-
mányzat és az egyetem együttműködésére 
kell gondolni, de a helyi cégek, vállalatok 
közreműködésére is. Ez a konstrukció 
valamennyi érintett fél számára előnyös. 
A közös munka három fő területe eddig 
a környezetvédelem – például a talaj-, il-
letve vízszennyezéssel összefüggésben 
–, az elektronikus ügyintézés, valamint 
a szociális ellátórendszerhez kapcsolódó 
elképzelések. Terveink között szerepel 
például a kerület teljes körű szociológiai  
felmérése, „átvilágítása”.

A megállapodás függvényében, hogyan látja az 
ön által vezetett intézmény következő öt évét?

Szeretném, ha öt év múlva munkatársaim 
még több helyi téma, probléma megoldá-
sán dolgoznának. Szintén szeretném, ha 
addigra a lágymányosi campuson felépül-
ne az Újbudai Tudásközpont, amelynek 
a pedagógusképzésben jut majd jelentős 
szerep. Eddig ugyanis három különböző 
karon működött a pedagógusképzés. E 
három karnak közös, menedzsmentsze-
rű vezetést fogunk kialakítani, összevont 
tanulmányi és gazdasági, valamint hu-
mánpolitikai osztályokkal. Az oktatói gár-
da ugyanakkor változatlan összetétellel 
működhet tovább. Röviden ez a jelenleg 
is futó Pedagógikum Projekt lényege. A 
már említett központ szervezeti működési 
szabályairól decemberben dönt majd az 
egyetem szenátusa.

Interjú a Budapesti Corvinus Egyetem és az ELTE rektorával

A tudásközpontú kerület pillérei

Hogyan került az oktatói pályára?

A hatvanas évek végén az akkori profesz-
szorom és tanszékvezetőm, Varga Sándor 
felajánlotta, hogy maradjak az egyete-
men, úgyhogy gyakornokként maradtam. 
’81-ben aztán az egyik régebbi barátom 
megkérdezte, nem volna-e kedvem „el-
szegődni” az Akadémiai Kiadóhoz gaz-
dasági igazgatónak. Elfogadtam az aján-
latot, de hamar rájöttem, hogy az nem 
az én világom, úgyhogy ’84 márciusában 
– dékánhelyettesként – visszatértem az 
egyetemre. Lényegében azóta veszek részt 
az egyetem vezetésében, és ez idő alatt 
több poszton is „szolgáltam” már. 

Mit tudhatunk a családjáról?

Feleségem szintén közgazdász, döntően 
vezetők továbbképzésével foglalkozik. A lá-
nyom tizenegy, elektronikus cikket gyártó 
cég tömörülésének vezetője, és a cégek ter-
mékeivel kapcsolatos energiatakarékossági 
és környezetvédelmi kérdéseket kezeli: lob-
bizik, konferenciákat szervez stb. És persze 
az unokám, a jelenleg négy és fél éves Ben-
jámin édesanyja! Van egy fiam is, huszon-
hét éves, brókerként dolgozik.

Mivel foglalkozik szabadidejében?

Semmiféle markáns hobbim nincsen, bár 
egyetemista koromban sokáig jártam nép-
táncra a feleségemmel együtt, úgyhogy a 
néptánc és -zene szeretete máig megma-
radt bennem. Egyes sportágak – főleg az 
úszás, a vízilabda és az atlétika – verse-
nyeit szurkolóként követem, de kedvelem 
a teniszt is. Olvasásra leginkább a hosszú 
repülőutak alatt nyílik módom, legutóbb 
például a Harvard Egyetem ’52/53-as 
évfolyamáról szóló könyvet fejeztem be. 
A kötet végigköveti a hallgatók életútját, 
és kiderül: mindegyikük világhírű lett, 
ugyanakkor mindegyikük élete tönk-
rement! A Harvard tehát sok mindenre 
megtanította a diákjait, csupán arra nem, 
hogyan lehet megélni az életet. Számom-
ra, aki egyetemi vezetőként dolgozom, 
nagy élményt jelentett ez a könyv!

Milyen szálak kötik a kerülethez? 

Legszűkebb munkatársi gárdám „zöme” – 
vagyis a háromból két fő – helyi lakos. Ők 
dicsérik a kerület fejlődését, ebből a szem-
pontból tehát elégedettek, bár az egyikük 

Használni a felhalmozott tudást
Dr. Hudecz Ferenc, ELTE

Előző számunkban már olvashattak az Önkormányzat és az 
ELTE, valamint a Corvinus Egyetem által kötött együttműkö-
dési megállapodásról. Alábbi összeállításunkban a dokumen-

tumot aláíró rektorok nemcsak az együttműködés részletei-
ről számolnak be, de – kérdéseinkre válaszolva – önmagukról 
is elárulnak néhány érdekességet.

A meglévő szellemi 
kapacitást kell 

mozgósítanunk

Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem

a Wigwam közelében lakik, így arról is 
tudok, hogy bizony akadtak problémák, 
amelyeket eddig nem igazán lehetett or-
vosolni. De a kerületben található az egye-
tem két campusa is: az egyik a Villányi 
úton, a botanikus kertnél, a másik pedig a 
közigazgatástudományi kar létesítménye. 
A botanikus kert viszonylag tiszta és csen-
des park, örömmel látom a sok babakocsit 
tologató kismamát, és az itt találkozgató 
fiatalokat. Szeretnénk a campus épületeit 
is méltóvá tenni a helyhez: azt tervezzük, 
hogy az elkövetkező években a teljes épü-
letállományt felújítjuk. 

Mit vár ettől a megállapodástól?

Ami a konkrét együttműködést illeti: a 
tájépítészeti kar hallgatói bekapcsolódnak 
a kerület arculatának kialakításába: kertek 
és parkok létrehozására alkalmas helyeket 
„fedeznek fel”, elkészítik a létesítmények 
tervét, és besegítenek a kivitelezésnél is. 
Várakozásaink szerint a kertészettudomá-
nyi kar hallgatói a bokrok, fák kiválasz-
tásánál és telepítésénél kaphatnak majd 
lehetőséget. A Ménesi úti közigazgatás-
tudományi kar eddig is kiváló kapcsolato-
kat ápolt az önkormányzatokkal: számos 
jegyző került ki közülük.

A megállapodás függvényében, hogyan látja az 
ön által vezetett intézmény következő öt évét?

E megállapodással lehetővé válik, hogy a 
Corvinus abba az irányba haladhasson, 
amerre mennie kell. A finanszírozás és az 
intézmény fejlesztése ugyanis leginkább a 
kutatási forrásokból biztosítható. Tehát a 
meglévő szellemi kapacitást kell mozgó-
sítanunk, legyen szó akár a Nemzeti Fej-
lesztési Tervhez benyújtott pályázatokról, 
az üzleti élet képviselőivel lebonyolított in-
novációs beruházásokról, a különféle ku-
tatói együttműködésekről – vagy éppen a 
szóban forgó megállapodásról. 
 Az egyetem szemszögéből nézve ugyan-
is épp az az együttműködés lényege, hogy 
ha a Corvinus értelmes hozzájárulást ajánl 
fel a kerületnek, az önkormányzat – megbí-
zásos alapon – fizet érte. Az önkormányzat 
részéről épp az volt a nagy felismerés, hogy 
az itteni feladatok elvégzésére miért ne le-
hetne a helyben lévő szellemi kapacitást is 
felhasználni, és a különféle finanszírozási 
formák kidolgozásával támogatni is?

Regényi H.

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS!

Tisztelt újbudai polgárok!  
Kérem Önöket, használják ki a lehetőségeket, hogy mindannyian tisztább, egész-
ségesebb környezetben élhessünk!

Tisztelt kerületi polgárok!

Az önkormányzat sikeresen lebonyolított tavaszi nagytakarítási akciója kivívta 
a lakosság elégedettségét, ezért arra gondoltunk, hogy még a tél beállta előtt 
ismét alaposan kitakarítjuk a kerületet, lakókörnyezetünket. 
 Ezúttal is arra kérjük Önöket, hogy aktív részvételükkel támogassák a kerü-
let őszi lombtalanítási akcióját, hogy ezt az évet tiszta, kulturált környezetben 
búcsúztassuk. Kérem Önöket, hogy a házaik előtti előkerteket, járdákat tisztítsák 
meg a levelektől, az elszáradt gallyaktól. Az önkormányzat e munka elvégzéséhez 
ingyenesen igényelhető avargyűjtő műanyag zsákokat biztosít az Önök számára, 
amelyek átvehetők az Újbuda Prizma XI. Kht. telephelyén (XI. kerület, Hamzsabégi 
út 60.) A zöldhulladékkal megtelt zsákokat kérjük, hogy a kukák mellé elhelyezni 
szíveskedjenek, melyeket az FKF ZRT. elszállít.
 Az őszi lombtalanítási akció keretében az alábbi helyszíneken az Újbuda 
Prizma XI. Kht. munkatársai is részt vesznek a közterületek megtisztításában:

2007. november 12–28.

A XI. kerületi Önkormányzat 
az Újbuda Prizma XI. Kht. 
közreműködésével őszi 
nagytakarítási akciót szervez. 

A VESZÉLYES 
HULLADÉK 
BEGYŰJTÉSE  
2007. november 17. 
8–12 óráig
Gazdagrét  
(Rétköz utca–Torbágy 
utca sarok)
Őrmező (Cirmos utcai 
parkoló)
Kelenföld (Vahot utcai 
parkoló)

 Lágymányosi lakótelep 
 november 12–13-áig
 Gazdagréti lakótelep
 november 14–16-áig
  Őrmezei lakótelep
 november 19–20-áig
 Albertfalvi és Kelenföldi ltp.
 november 21–28-áig

Molnár Gyula
polgármester
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Dr. Pogány Péter, az Év 
orvosa, a patológiai 
osztály adjunktusa

A legtöbb időt 
a mikroszkóp 
előtt töltöm
Mit jelent önnek ez az elismerés?

Hagyományosan az az orvos kapja a díjat, 
aki a kollégák megítélése alapján a legtöb-
bet tette a betegekért az adott évben. Iga-
zából nem tudom, hogy a vezetői testület 
miért engem választott, mindenesetre 
sokat jelent számomra, mert ez a szakmai 
tevékenységem igazi elismerése.

Annak idején miért döntött úgy, hogy orvos lesz?

Édesanyám az egészségügyben dolgozott, 
így gyerekkoromban gyakran megfordul-
tam kórházi környezetben – annál is in-
kább, mert a szüleim baráti köre csaknem 
kizárólag orvosokból állt. Még a nyári 
diákmunkáimat is úgy szerveztem, hogy 
az egészségügy közelében maradhassak: 
betegszállítást vállaltam. Először csupán 
a légkör tetszett meg, aztán érdekelni kez-
dett a szakma is.

Mit gondol, mi az orvosi hivatás lényege?

Ez a hivatás szolgálat, már csak azért is, 
mert teljes szaktudásomat és hozzáértése-
met kell használnom minden pillanatban a 
helyes diagnózis felállításához. Ez ugyanis 
a kulcsa annak, hogy az adott beteg később 
a megfelelő ellátást, kezelést kaphassa. Ha-
bár nagyon sokat dolgozom, mindez nem 
jelent robotot: még mindig úgy gondolom, 
hogy érdemes a munka miatt mindennap 
felkelni és bejönni a kórházba. Számomra 
ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy annak 
idején jól választottam.

Hogyan alakult az eddigi pályafutása?

Miskolcon nőttem fel, az egyetem miatt 
kerültem Pestre, ahol ’96-ban végeztem. 
Mivel a legtöbb fiú, aki az orvosira járt, 
sebész akart lenni, én is úgy gondoltam, 
hogy az leszek. ’96-ban azonban nem 
kínáltak számomra megfelelő fej-nyak 
sebészeti állást, így „csak” patológusként 
tudtam elhelyezkedni. Úgy éreztem, re-
mek ugródeszka lehet a sebészethez, így 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kezdtem 
dolgozni. Négy hónapot töltöttem itt, és 
már a legelején rájöttem, hogy tökéletesen 
leköt ez a munka. ’97 februárja óta dolgo-
zom a Szent Imre Kórházban, és már nem 
is gondolok arra, hogy váltsak. 

Mivel foglalkozik jelenleg a Szent Imre 
Kórházban?

Örülök a kérdésnek, mert sokan nem 
tudják, mivel is foglalkozik egy patoló-
gus. Ha egy laikus társaságban szóba ke-

rül, mi a szakmám, furcsán néznek rám, 
talán azt gondolják: „Te jó ég, egész nap 
hullák között jár-kel!”. Olykor még az 
orvoskollégák is téves képet alakítanak 
ki magukban a munkánkról. De akkor 
tegyük helyre! Egy patológus tevékeny-
sége alapvetően három részre osztható: 
első ezek közül a boncolás, amely a halál 
utáni diagnózis felállítását teszi lehetővé. 
A másik a szövettani vizsgálat, vagyis 
azoknak a szerveknek és szöveteknek 
a mikroszkópos vizsgálata, amelyeket 
az operáció során távolítottak el a be-
teg testéből. A vizsgálat segítségével élő 
betegeknél, műtét utáni diagnózis felál-
lítására van lehetőség. A harmadik ág a 
citológia, ami tulajdonképpen a műtét 

előtti diagnózis lehetőségét teremtette 
meg a patológia számára: azokból az el-
változásokból nyert sejteket vizsgáljuk, 
amelyeket tapintással vagy radiológiai 
vizsgálatok révén fedeztek fel. Ilyen ese-
tekben mintát veszünk az adott elválto-
zásból, majd a citológiai vizsgálat során 
dől el, hogy jó- vagy rosszindulatú daga-
natról, esetleg egyéb természetű beteg-
ségről van-e szó. 
 A magam részéről tehát a legtöbb 
időt a mikroszkóp előtt töltöm, sejtmin-
tákat szemlélve, és jó, ha havonta egyszer 
bemegyek a boncterembe. Mindez a pa-
tológiai osztályunk adataiból is kitűnik: 
egy évben a kollégáimmal mintegy 10-
11 ezer szövettani mintát, 15 ezer nő-
gyógyászati-citológiai mintát és 2 ezer 
vákuummal vett, úgynevezett aspirációs 
citológiai mintát vizsgálunk meg, és 500 
boncolást végzünk. 

Köztudomású, hogy a szakma anyagi megbe-
csültsége igen alacsony, és ezért sokan mennek 
külföldre dolgozni. Ha tehetné, ön is elmenne?

A patológusokból hiány mutatkozik 
külföldön is, ezért több helyre is hívtak: 
Angliából és Skandináviából is kaptam 
elgondolkodtató ajánlatokat. Végül egyi-

ket sem fogadtam el, mégpedig a család 
miatt: a gyerekeim nagyon kicsik, és velük 
egyszerűen nem vállalkozhattunk ilyen 
hosszú útra. Egy ilyen nagy horderejű 
döntést egyébként is csupán akkor érde-
mes meghozni, ha a család minden tagjá-
nak haszna van belőle. A gyerekek eseté-
ben például a nyelvtanulás jelentheti ezt a 
pluszt, de csak akkor, ha már nagyobbak 
lesznek. Addig nem is akarok foglalkozni 
a kérdéssel, hogy megyünk vagy mara-
dunk, az viszont biztos, hogy egy hazai 
orvosi fizetésből nem lehet egy négytagú 
családot fenntartani, főleg hosszú távon. 
Előbb-utóbb mindenképpen lépnünk kell 
valamerre.

Mit tudhatunk meg a családjáról?

Ahogy az már kiderülhetett: két gyerme-
kem van, az idősebbik fiú öt és fél, a kiseb-
bik lány két és fél éves. A feleségem szintén 
orvos, most odahaza van velük, gyesen. 
Egy átlagos hétköznapom úgy néz ki, hogy 
délután 6-7 tájban érek haza, holtfáradtan. 
Épp csak elvonszolom magamat a kana-
péig, és félálomban kivárom, míg a kicsik 
elalszanak, csak az után tudok én is igazán 
pihenni. A hétvégéim viszont rendszerint 
szabadok, mert nincs ügyelet – ez az elő-
nye azért megvan a patológiának.

Mivel foglalkozik, amikor nem dolgozik?

Ha van rá időm, általában horgászni szok-
tam. Bár az utóbbi három évben egyszer 
sem jutottam el a vízpartra, a feleségem 
szerint az idén kamatostól bepótoltam a 
„mulasztást”!

Dr. Hegyes Erzsébet, az 
Év orvosnője, a kiemelt 
hotelszolgálat adjunktusa

A betegek 
lelkéhez 
kaptam kulcsot
Mit jelent önnek ez az elismerés?

Nagy megtiszteltetés számomra, mert 
a mellettem dolgozó, szűkebb közösség 
véleményét tükrözi, tehát azokét, akikkel 
nap mint nap érintkezem, és akiknek a 
véleményére ezért érdemes odafigyelni. 
Ugyanakkor több olyan kolléga is megál-
lított a folyosón, hogy gratuláljon, akikkel 
nem vagyok szoros munkakapcsolatban. 
Ők is odafigyelnek tehát a munkámra, és 
ez is rendkívül jólesik.

Annak idején miért döntött úgy, hogy orvos lesz?

Tíz-tizenkét évesen már úgy gondoltam, 
orvos leszek. Gyermekkoromban ugyanis 
sokat betegeskedtem, gyakran találkoz-
tam a körzeti orvossal, aki akkor és ott 
– egy szabolcsi faluban laktunk – a közös-
ség szellemi vezetője is volt. Sokat beszél-
gettünk, és az ő hatására döntöttem úgy, 

hogy orvos leszek. Onnantól kezdve tuda-
tosan készültem a pályára, például olyan 
gimnáziumot választottam, ahol lehetett 
latint tanulni.

Mit gondol, mi az orvosi hivatás lényege?

Szolgálatként tekintek erre a hivatásra, és 
bár rengeteg lemondással jár – az ember-
nek gyakorlatilag nincs magánélete, éjjel-
nappal elérhetőnek kell lennie, fel kell ven-
nie a telefont, ha csörög –, egyáltalán nem 
bántam meg, hogy orvos lettem. Ezt a hi-
vatást igen nehéz összeegyeztetni a családi 
tennivalókkal, de sikerülnie kell. Sosem 
felejtem el például, hogy amikor még ki-
csi volt a fiam és megfázással küszködött, 
a nagymamára bíztam, mielőtt elindul-

tam volna a kórházba. „A mami megy a 
betegekhez”, búcsúztam tőle, ő meg csak 
nézett rám nagy szemekkel: „Anyu, hát 
én is beteg vagyok, miért nem maradsz 
velem?”. És el kellett jönnöm a beteg gye-
rekemtől, mert vártak a pácienseim, az 
idegen betegek. De említhetném azt is, 
hogy nálunk nincs kötött munkaidő, mert 
– bár megtehetném – nyolc óra munka 
után nem megyek haza azzal, hogy viszlát, 
mára végeztem. A beteg ugyanis nem gyó-
gyul meg három órára, hogy én fél négy-
kor elindulhassak, ez nem így működik. 
Ezért tehát napi tíz-tizenkét órákat töltök 
bent, a kollégáimmal együtt. Ez persze 
nem panasz: csak így lehet és csak így ér-
demes csinálni. 

Hogyan alakult az eddigi pályafutása?

Debrecenben végeztem el az egyetemet, 
közben férjhez mentem. A férjem a fő-
városban lakott, így én is ide költöztem 
– noha Nyíregyházán már fix állásom 
volt. Első munkahelyemen, a Budai Hon-
véd Kórházban 23 évet dolgoztam, köz-
ben letettem a belgyógyászi és kardioló-
giai szakvizsgát. Ott együtt dolgoztam 
dr. Radó Júliával, jelenlegi részlegveze-

A Szent Imre Kórházban a szakmai vezetői testület – az osz-
tályvezető főorvosok által kijelölt kollégák közül – idén is 
megválasztotta az Év orvosnőjét, illetve az Év orvosát. Alábbi 
páros portrénkban a két díjazottat mutatjuk be olvasóinknak.

Az utóbbi időben egyre több olyan kez-
deményezéssel találkozunk, amelyek 
bevonandó aprópénzeink utolsó lehetsé-
ges hasznosítását célozzák. Balázs Gyula 
önkormányzati képviselő azzal az ötlet-
tel kereste fel a Vicus Alapítványt, hogy 
az apró pénzek gyűjtésével segítsék az 
újbudai gyerekek táborozását. 
 Sok kicsi, vagy mondhatjuk úgy, 
hogy sok apró sokra megy. Viasz 
Margit, a Vicus Alapítvány elnöke 
elmondta, hogy az akció december 
elejétől egészen márciusig tart, ekkor 
a begyűlt összegre pályázatot írnak 
majd ki. Pályázhatnak iskolák, civil 
szervezetek, egyházak – gyakorlatilag 
mindenki, aki a gyermekek nyári sza-
badidős foglalkozásainak táborainak 
megszervezésében jeleskedni szokott. 
 A cél az, hogy ebből az adományból 
minél több olyan rászoruló gyereket 
tudjanak támogatni, akinek egyébként 
nem megoldott a nyári szünidőben 
való elhelyezése. A legfontosabb, hogy 
legyen egyre kevesebb a csellengő, fel-
ügyelet nélkül kószáló gyerek Újbudán.
 Gyűjtés november 15-től az Ön-
kormányzat Ügyfélszolgálatain.

A VICUS 
ALAPÍTVÁNY 
PÁLYÁZATA

tőmmel, aki előttem jött át a Szent Imre 
Kórházba, és ő hívott: új osztályt kellene 
létrehozni a semmiből, érdekel-e a dolog? 
Érdekelt. Az elismerés tehát hároméves 
munkát honorált. 

Mivel foglalkozik jelenleg a Szent Imre 
Kórházban?

A kiemelt hotelszolgálat adjunktusa va-
gyok. A részleg egy igen jó elhelyezési 
körülményeket nyújtó, döntően belgyó-
gyászati jellegű. Három kardiológus dol-
gozik itt, szívultrahang-készülékkel is 
rendelkezünk. Az említett körülmények 
jobbak, mint a magyar átlag: az egy-, 
maximum kétágyas, fürdőszobával ellá-
tott szobákban saját tévé és hűtő áll ren-
delkezésre, továbbá belső telefon, illetve 
internetkapcsolat. Akik nem a Dimenzió 
Egészségpénztár tagjai, azoknak a szoba 
használatáért térítést kell fizetniük, de az 
ellátás számukra is ingyenes. Összesen ti-
zennégy ágyunk van. 

Köztudomású, hogy a szakma anyagi megbe-
csültsége igen alacsony, és ezért sokan mennek 
külföldre dolgozni. Ha tehetné, ön is elmenne?

Sosem vetődött fel bennem a kérdés. Tu-
dom magamról, hogy képtelen lennék 
máshol dolgozni. Egy angol vagy egy 
francia beteggel akkor sem tudnék kap-
csolatot tartani, ha felsőfokon beszélnék 
angolul vagy franciául. Ugyanis minden 
betegnek más a lelke, más kulcs kell hozzá. 
Én csupán a magyar betegekéhez kaptam 
ilyen kulcsot, mert csak hozzájuk tudok az 
anyanyelvükön, vagyis magyarul szólni. 
Szerintem ugyanis ez a valódi kommuni-
káció lényege. Ennek ellenére megértem, 
hogy a fiatalok, akiket nem köt ide a csa-
lád és még nem teremtettek maguknak 
egzisztenciát, inkább külföldön próbálnak 
szerencsét.

Mit tudhatunk meg a családjáról?

Számomra a család jelenti azt a stabil, 
biztos környezetet, ahonnan meríthetek, 
ahol feltöltődhetek szeretettel és törődés-
sel, amelyek nélkül nem tudnám hatéko-
nyan végezni a munkámat. Szerencsésnek 
mondhatom magam, mert nagy családom 
van: élnek a szüleim, akiknek rengeteget 
köszönhetek, él mindhárom testvérem, és 
van egy gyönyörű fiam, akiről már mesél-
tem: egy éve ügyvédbojtárként dolgozik. 
Gyakorlatilag úgy nőtt fel, hogy nem vol-
tam mellette, mégsem tért le a helyes útról. 
Ezért nem lehetek eléggé hálás. A férjem-
mel – aki nem az egészségügyben dolgo-
zik – fél szavakból is megértjük egymást, 
nem kell neki magyaráznom, miért nem 
tudok hazamenni. 

Mivel foglalkozik, amikor nem dolgozik?

A kertészkedés pihentet leginkább – ker-
tes házban lakunk, gyönyörű virágaim 
vannak –, de szeretem a zenét is. Gyakran 
járok komolyzenei hangversenyekre, de 
kedvelem a Benkó Dixieland Bandet is. 
Legutóbb Cesaria Evora, a zöld-foki-szige-
teki folkénekesnő varázsolt el.

Regényi Huba

Az év újbudai orvosai

Néhány éve nem ismert még
minket a nagyvilág.
Azt se tudtuk, merre menjünk,
ha hív a szabadság.

De rájöttünk, ha összetartunk,
erőnk többet ér.
Repülni csak úgy tudunk,
ha egyfelé fúj a szél.

REF: Együtt útra kelünk és messze megyünk,
az álmainkat éljük át,
ott van a jel, az égre figyelj,
egy csillag néz le ránk.
Együtt messze megyünk, ma hajt a szívünk,
az út csak miránk vár,
ott van a jel, az égre figyelj,
egy csillag vigyáz ránk.

Csoda vár az utunk végén,
egy különös világ.
Álmaimban láttam már,
és szebb, mint gondolnád!

Egyedül a játék nem jó,
csapatban nagyobb a tét,
fogd a kezem és gyere velem,
nem kell több beszéd!

REF: Együtt…

A dal most rólunk szól,
repülünk az ég felé,
Az álom valósággá vált!

REF: Együtt… 

Együtt Újbudán

Lázas készülődés előzi meg az 
iskolákban az idei kerület napi 
ünnepet. Guinness-rekordkí-
sérletre készül  ugyanis Újbuda 
november 11-én, a Kerület Nap-
ján.  Terveink szerint háromezer 
gyermek énekli majd együtt  a 
dalt, amely ettől a naptól  Újbuda 
dala lesz. 

A rekordkísérletet emelő látvá-
nyosság, hogy a Lágymányosi-
öböl víziszínpadánál gyülekezők 
kék és fehér esőkabátot viselnek 
majd, mert a kórus egyben élő-
képet is alkot: kék alapon fehér 
római számmal íródik ki a  „XI”. Az 
esőkabátokat a gyerekek az ese-
mény után emlékül megkapják. 
A helyszínen meleg tea, pogácsa 
és melegedő sátrak várják majd 

a gyerekeket, valamint mobil-
vécéket és orvosi ügyeletet is 
biztosítunk. 

A kísérlet sikerességéről hitelesí-
tő jegyzőkönyvet állít majd ki a 
magyarországi rekordok jegyző-
je. Ezzel és az eseményről készült 
video-, illetve légifotó-felvételek-
kel együtt  bízunk abban, hogy 
a sikeres  rekordot a nemzetközi 
Guinness szervezet is elfogadja és 
bejegyzi.

Az eseményben azonban még-
sem ez a legfontosabb: akárhá-
nyan is leszünk, a közös erőpró-
ba, a közösen megkísérelendő 
rekord, a közös éneklés, a közös 
élmény felejthetetlen lesz a részt-
vevők számára. 

GUINNESS-
REKORDKÍSÉRLET 

ÚJBUDÁN

ÚJBUDA 
GALÉRIA

Az Újbuda Galéria és a 
Scheffer Galéria közös ren-
dezésében a Kerület Napja 
alkalmából megrendezi a

A KAPCSOLAT
XI. KERÜLET – XI MŰVÉSZ 

című kiállítást.

Kiállító művészek:
Bráda Tibor, Breznay András, Breznay 
József, Breznay Pál, Deim Pál, Fehér 
László, Kecskés András, Konok Ta-

más, Kovács-Gombos Gábor, Serényi 
H. Zsigmond, Szegedi Csaba

Megtekinthető 2007. november 9-étől 
december 17-éig, munkanapokon az

Újbuda Galériában – Polgármesteri 

Hivatal,  1113 Bp, Zsombolyai utca 5. 

A művészek további alkotásai a 
Scheffer Galériában, 1113 Bp., 

Kosztolányi Dezső tér 4

Sok apró táborba megy

Legyen az „Együtt Újbudán” dal a csengőhangod! Látogasd meg a www.ujbuda.hu/guinness oldalt.
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Muhari-Papp Sándor Balázs képei a Fonóban

Műtéti művészet
Orvosi témájú rajzok és festmények 
bemutatása – ez már önmagában is 
egyedi alkalmat sugall a kiállítást láto-
gatók számára. 

A Fonó Pajtájában tekinthetők meg Muha-
ri-Papp Sándor Balázs képei, amelyek látvá-
nyát még különlegesebbé tette a megnyitó. 
Az alkotó egy énekművész, egy zongora-
művész, egy idegsebész és egy operatőr köz-
reműködésével illusztrálta a tárlat címét: „A 
művészet és a tudomány egyesül a hitben”.
 A művész ecsettel és ceruzával immár 
húsz éve fejt álmokat, látomásokat az őssejt-

től a születésen át az elmúlással való meg-
békélésig. Hittel közelít a betegség, illetve a 
gyógyulás ábrázolásához is. Evangéliumi 
derűt sugároznak a festményei, amelyeken 
a terhes valóság hű ábrázolását üdítően egé-
szíti ki a kitartásra buzdító, bibliai alakok 
megjelenítése. A festő, aki átélte a kóma ál-
lapotát, szívesen és sikerrel ültet át papírra 
operációkat, ami még a fotográfia korában 
is kihívás, hiszen a bonyolult orvosi techni-
kákat még ma is művészi rajzokkal lehet a 
leghatékonyabban bemutatni.
 Négy éve segíti Csókay András idegse-
bész kiemelkedően eredményes agyműté-

A Magyar Festészet Napja 

Szent Lukács ünnepe
Az esemény egy újbudai kezdeménye-
zés nyomán nőtte ki magát országos 
művészeti ünneppé. Amikor 2002-ben 
útjára indult a rendezvénysorozat, 
talán még a kezdeményezők legmeré-
szebb álmai sem mutattak idáig: mára 
az egész ország ünnepli Szent Lukács 
névnapját. 

A hagyomány szerint annak idején a fes-
tők védőszentje maga alkotta meg az első 
Madonna-ábrázolást, majd festett körül-
belül hetven Szűzanyát, abban a sajátos 
stílusban, amely mintául szolgált ezután a 
bizánci egyházi festészet számára, és mint 
ilyen, nagy hatást gyakorolt az európai 
művészetekre is. Így aztán kézenfekvő 
volt, hogy ezen a napon hagyomány szü-
lessen, és a dátum ünneppé váljon, teret 
hódítva magának az egész országban.
 Szubjektív beszámoló következik a 
festészet napjának kerületi eseményeiről, 
sajnos a teljesség igénye nélkül. Idén, a ha-
todik alkalommal megrendezett Magyar 
Festészet Napja ünnepségsorozat esemé-
nyei október 19-ére, péntekre koncentrá-
lódtak. Erre a napra a Bartók Béla út vált 
kiállítási térré, és lett sajátos módon maga 
is művészeti alkotás. Legalábbis e sorok 
írója ezt érzete, amikor délelőtt, a zenés 
megnyitó után végigsétált rajta a Szent 
Gellért tértől, az ünnepélyes megnyitó 
helyszínétől indulva. A Bartók Béla úton 

a kirakatokban sorra elhelyeztek egy-egy 
festményt, ezen az útvonalon végigsétálva 
egy performance részese volt mindenki: 
a polgármestertől kezdve a nagy számú 
érdeklődővel együtt egészen a sajtó képvi-
selőiig bezárólag. 
 Érdekes volt megtapasztalni azt a 
méhkasszerű zsongást, ami az egész napot 
övezte. A Bartók 32 Galériában Katona 

László plakátművész tárlatát, 
a Hadik Galériában pedig 
határon túli festők kiállítását 
nyitották meg, egymás után. 
A Bartók Béla út 52. alatt 
Ujváry Lajos Munkácsy-dí-
jas festőművész emléktábláját 
avatták fel délben. Délután 
két órára a Karinthy Szalon-
ba, a Karinthy Frigyes út 22. 
szám alá várták a látogatókat, 
ahol Gerzson Pál, a Magyar 
Festészet Napjának tavalyi 
életműdíjasa előtt tisztelegtek. 
Igen nagy volt az érdeklődés 
az idős mester képei iránt, 
aki személyesen is jelen volt a 
megnyitóünnepségen. Meleg 
szavakkal és nagy tisztelettel 
méltatta őt dr. Lux Elvira pszi-
chiáter, aki egyúttal megnyi-
totta a kiállítást.
     Aki nem jelent meg az-
nap, annak elég nehéz lenne 
elmondani, milyen érzés ta-
lálkozni a magyar képzőmű-
vészet ilyen jeles alakjának 
munkáival, pláne egy ilyen 

szubjektív válogatással, hiszen nem új 
képeket állított ki a Szalonban. Ugyanis a 
művész egyik gyűjtője bocsátotta rendel-
kezésre gyűjteményét egy tárlat erejéig, 
amelyet még november 10-éig megtekint-
hetnek a festészet rajongói.
 Ezek után várakozással telve autóz-
tam a számomra már oly jól ismert Kosz-
tolányi Dezső tér felé, hogy megnézzem 
„A város” című kortárs művészeti kiállítás 
megnyitóját a Scheffer Galériában. Nyil-
vánvalóan sokan tették meg ugyanezt az 
utat, mert amikor megérkeztem, számos, 
a Karinthy Szalonban már korábban lá-
tott arcot fedeztem fel. A dr. Martos Gábor 
művészeti író beszédével megnyitott tárlat 
nagyon „erős”, ahogyan szakmai berkek-
ben azt mondani szokták. Egy remek, 
kortárs művészeti keresztmetszet, olyan 
nevek munkáit fogja össze, mint Deim 
Pál, Kecskés András, Konok Tamás, Fehér 
László, a Breznay család több tagja és még 
sorolhatnám. 
 Fél füllel hallottam egy beszélgetést, 
amelyben két úr azt vitatta meg, milyen ta-
nulságos lenne az itt kiállító művészeknek 
csak a díjait és különböző elismeréseit ki-
állítani egy külön teremben. Sajátos meg-
látás volt tőlük, de milyen igaz, hiszen a 
művészek elismerései a Munkácsy-díjtól a 
francia Becsületrendig tejednek. De termé-
szetesen nem ez volt a legfontosabb tapasz-
talata ennek a páratlan napnak, hanem a 
nyüzsgő hangulat és az élmény, amellyel 
megajándékozták a festészet szerelmeseit.

Maczali Viki
www.ujbuda.hu/0710FesteszetNapja

A Bartók Béla úti galéria megnyitója a Gellért téren

Újbuda Senior Ki-Mit-Tud?

Csak 50 felettieknek
Az Őrmezei Közösségi Ház 2007–2008. 
évben kerületi szintű vetélkedőt hirdet az 
idősebb korosztály számára. Preisinger 
Évát az  ŐKH igazgatóját kérdeztük.

Miért ez a generáció keltette fel az önök érdek-
lődését?

Mind sűrübben halljuk azt a panaszt, 
hogy az 50 éven túli korosztály körül 
lassan bezáródnak a lehetőségek. A feles-
legessé válás életérzése, a megnövekedett 
szabadidő együttesen az élet céltalansá-
gát sugallja. A saját és a nemzetközi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a kreatív 
célok, az önmegvalósítás lehetősége segí-
tik a negatív állapota feloldását. 

Milyen művészeti kategóriákban mérhetik ösz-
sze tudásukat a „versenyzők”?

Igyekeztünk, hogy mindenki megtalálja 
a számára alkalmas művészeti ágat. Lesz 
vers- és prózamondás, népdal, táncdal, 
humor, artista, bűvész, kórus, dzsessz, 
opera, operett, musical, néptánc szalon-
tánc, valamint egyéb kategória is. 

Meddig és hol jelentkezhetnek a érdeklődők?

December 15-éig az Őrmezei Közösségi 
Házban, de ha valaki úgy érzi, hogy in-
kább a lakóhelyéhez közel eső közösségi 
házban szeretné leadni a jelentkezését, 
azt is megteheti, kollégáim eljuttatják 
hozzánk. A selejtezőket a partnerintéz-
ményekkel közösen bonyolítjuk le, így az   
albertfalvi, a gazdagréti és a kelenvölgyi 
közösségi házakkal és a Karinthy Szalon-
nal. Február 15-éig ezeken a helyszíneken 
lezajlik a válogatás, majd az elődöntő 
február 29-én lesz az Őrmezei Közösségi 
Házban, végül a döntő tervezett helyszíne 
az FMH lesz, 2008. március 8-án.

Kik lesznek a zsűri tagjai?

A Senior Ki-Mit-Tud? rangját hangsú-
lyozza a magyar művészeti élet kiválósá-
gaiból  összeállított ötfős zsűri, akiknek 
felkérése jelenleg zajlik, de abban biztos 
vagyok, hogy pár hét múlva már pozitív 
meglepetéssel szolgálhatok.

M. G.

Hagyományőrzés – modern eszközökkel

Híres emberek Újbudán
Az Önkormányzat képviselő-testületi 
termét a kerület iskoláinak izgatott 
növendékei töltötték meg. Az ünnep-
lőbe öltözött diákok remegő kézzel 
gyűrögették papírjaikat, vagy éppen 
pogácsa és csokoládé segítségével 
próbáltak úrrá lenni az izgalmukon.

A már lassan hagyományossá váló multi-
médiás versenyt szervező Újbudai Peda-
gógiai Intézet célja, hogy miközben az is-
kolások a kerület hírességeit megismerik, 
lehetőségük nyíljék elsajátítani a számí-
tástechnika által nyújtott tudásanyagot is. 
A versenyzőket dr. Bács Márton alpolgár-
mester köszöntötte, de jelen volt Molnár 
Gyula polgármester is. A zsűri tagjai pe-
dagógiai szakértők, képviselők és a szerve-
ző intézet munkatársai voltak. 
 A projektoros diavetítés témái között 
természetesen többször szerepelt Karinthy 
Frigyes és Móricz Zsigmond, hiszen talán 
ők a legismertebb újbudaiak, de hallhattunk 
Egry József és Csontváry Kosztka Tivadar 

életéről is, és a talán kevésbé ismert csilla-
gász, Mizser Attila munkásságáról is. Az 
egyik legkülönlegesebb mégiscsak a Grosics 
Gyuláról szóló előadás volt. A Budai Sport 
Általános Iskola által választott híresség, a 
„fekete párduc” életét talán mindannyian 
ismerjük, de a prezentáció főhősének sze-
mélyes jelenléte felejthetetlenné tette ezt a 
néhány percet. Az előadásokról általában 
elmondható, hogy a tanulók nagyon ügye-
sen használták a különböző diavetítő prog-
ramokat, és szép, színes képekkel, érdekes 
információkkal töltötték meg a rendelkezés-
re álló néhány percet. Ez persze még közel 
sem elég a győzelemhez, hiszen a zsűri az 
előadók kiállását, előadásmódját és felké-
szültségét is számításba veszi a végeredmény 
elbírálásakor. 
 A versenyzők az előadásuk után sem 
nyugodhattak meg, hiszen a hivatalos 
eredményhirdetésre november 7-éig vár-
niuk kell. Addig marad a papírgyűrögetés, 
a csoki és esetleg a pogácsa.  

Kovács Anna
www.ujbuda.hu/0710multimedia

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06-20/9732-279

Budapest, XI. Kondorosi út 45. szám 
alatti (földszint + emelet) teljeskörűen 
felújított 4 lakásos társasházban kiala-
kított 81 m2-es teraszos kertkapcsola-
tos duplakomfortos lakást gépkocsi 
beállóval, 2007. 10. 15.-ei átadással.

ELADÓ LAKÁSOK!

Budapest, XI. Kisújszállás u. 6. szám alatti 7 
lakásos társasházban még egy 72 m2-es te-
tőtéri, egy 61 m2-es emeleti, és egy 53 m2-es 
teraszos földszinti lakás leköthető. Külön be-
járattal egy 28 m2-es iroda is eladó, melyből 

a földszinti lakással összekapcsolva nagyobb 
teret igénylő ügyvédi iroda alakítható ki, 

vagy egyéb vállalkozás részére is alkalmas.





Budapest, Gazdagréten, Nagyszeben tér 2. szám alatt 30 m2-es garzon, novemberi kiköltözéssel 
eladó. A lakás teljesen felújított. Érdeklődni lehet: Kéner Dóra 06/30 655-3066

Molnár Gyula, Grosics Gyula, Vendégh Zsolt

ti újításának széles körű megismertetését. 
A Prima Primissima-díjas főorvos a meg-
nyitón hangsúlyozta, hogy a festőművé-
szet és a gyógyítás fáradtságos precizitása 
a hit által vezet lenyűgöző teljesítmények-
hez. A többszörös gerincoperált Oláh Zsolt 
bariton éneke, a Kispesti Baptista Gyüle-
kezetben kántorkodó Pátkai Imre zongo-
rajátéka, és Tersztyánszky Zoltán operatőr 
Kóma című filmje is elmélyítette a kiállí-
tás képei előtt sétálva érezhető imádságos 
erőfeszítés értékes élményét.

Szamos Márton
www.ujbua.hu/0710MuhariPappFono

KIRAKAT GALÉRIA

Katona László tárlata a Bartók 32 Galériában

FONÓ
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„Ezen az estén az egyik boldogságra okot 
adó dolog az volt, hogy sokan eljöttek, és 
különösen azért örültünk, mert jó néhány 
fiatal is itt volt velünk. Édesapám szavai 
is elsősorban a fiatalabbakhoz szóltak. A 
legfontosabb egy ilyen ünnepen, hogy a 
mai generációnak bemutassuk 1956-ot, és  
őszintén mondom, hogy nem kis büszke-
séggel hallgatom édesapámat egy-egy  ilyen 
megemlékezésen. Elsősorban úgy látom őt,  
mint egy huszonéves  egyetemistát, aki an-
nak idején egy történelmi helyzetbe került, 
és ott helyesen cselekedett. Jó, hogyha lát-
tatni tudjuk az ,56-os forradalmat a fiata-
lokkal is, és nemcsak száraz történelemnek 
tekintik azt, hanem olyan eseménynek, 
amely az övék is lehetett volna. 
 A történelemórák mellett sokat se-
gíthet, ha egy ,56-ot megélt, egykori pes-
ti srác mondja el emlékeit. Bízom abban, 
hogy azok a fiatalok, akik ott voltak ve-
lünk, közelebb érzik magukhoz a forra-
dalmat most, mint az ünnepség előtt.” 

Balás-Piri László önkormányzati képviselő

„Azt hiszem, jobb ha úgy fogalmazunk, 
hogy ez nem ünnepség, hanem megemlé-
kezés volt. Mert bármennyire is dicső volt 
az első szakasza a forradalomnak, min-
denki tudja, mi lett a vége. Nem lehet elfe-
lejteni a sok halottat a tereken, udvarokon. 
Büszkék azonban nemcsak a harcokban 
való bátor helytállásra lehetünk, hanem 
arra is, hogy azonnal megkezdődött a civil 

Apa és fia 1956-ról

Bokáig a blokádban

önszerveződés. Ez azt jelentette, hogy fel-
sőbb utasítások és irányelvek nélkül meg-
kezdték az emberek az új demokratikus 
struktúrák kialakítását. Működni kezdett 
az új államigazgatás. E tekintetben egye-
dülálló volt a mi forradalmunk minden 
más felkeléshez és forradalomhoz viszo-
nyítva, hiszen más helyeken és történelmi 

korokban a káosz hatalmasodott el első-
ként a forradalmak kirobbanását követő-
en. Főleg vidéken volt egyértelmű, ahogy 
az emberek elkezdték megszervezni a nor-
mális életet. Ez is bizonyítéka annak, hogy 
nemcsak arra fogtunk össze, hogy valamit 
leromboljunk, hanem azonnal megjelent 
az a gondolat is, hogy építsünk. A fegy-
veres harcok leverése után is volt ellenál-
lás, a munkástanácsok akkor teljesedtek 
ki igazán, és rövid ideig bár, de sakkban 
tartották a Kádár-kormányt. Ez az, amit 
az ölünkbe hullott új szabadságunk első 
hónapjaiban, éveiben nem tapasztaltunk. 
Amilyen boldogok voltunk Nagy Imre új-
ratemetésén, és az első szabad választáson, 
olyan szomorúan láttuk, hogy az ,56-os 
forradalom utáni azonnali építkezés 1989 
után nem igen indult meg. A hosszú év-
tizedek rombolása után úgy látszik, sok 
idő kell, hogy újra felemelkedjünk. Úgy 
látom, hogy a legfiatalabb nemzedékre vár 
a feladat, de semmiképp sem puskákkal és 
molotovkoktélokkal, hanem összefogás-
sal és bátorsággal kell tenniük a közjóért. 
Fontos, hogy ne csak saját életüket, egzisz-
tenciájukat, hanem a hazát is építsék.” 

Id. Balás-Piri László
www.ujbuda.hu/0710FideszKorter

Az Erzsébet híd lezárása megbénította a főváros közlekedését

Id. Balás-Piri László
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Ifj. Balás-Piri László

A Fidesz és a KDNP megemlékezésén az idén is sokan vettek részt. A csendes ünneplésen meg-
emlékeztek a napokban elhunyt Deák András kereszténydemokrata országgyűlési képviselőről 
is. Képünkön Gyorgyevics Miklós, Mészáros József, Téglásy Kristóf és Kupper András.

Koszorúzások a kerületben. Többek között: Schwéger Tamás emléktáblájánál, a Szent Imre Kórház udvarán, az egyetemi ifjak emlékére elhelye-
zett emléktáblánál és a Mórizs Zsigmond körtéren

Fáklyás felvonulás

EMLÉKEZÉS: 2007. október 23.

Október 26-án néhányan az Erzsébet 
hídra vonultak, hogy lezárják azt a fővá-
ros népe elől, és ezzel valamire (?) felhív-
ják a figyelmet. Erre nem is vesztegetnék 
szót, inkább arról a már-már szatirikus 
körmenetről számolok be, amit ez okból 
többedmagammal a Móricz Zsigmond 
körtéren lejtettem. Kezdetben dühöng-
tem, amiért kénytelen vagyok 
bokáig tocsogni a blokádban 
még akkor is, ha több mint 
két kilométerre vagyok heves 
„honfitársaimtól”, az őket ak-
ció közben megörökítő kró-
nikás-fotós tömegtől és a még 
népesebb rendőrtábortól. 
 Szóval, úgy fél tíz lehetett, 
amikor hallva a hírt, amely 
szerint a hidat megtisztították, 
elindultam a Kosztolányiról 
az Urániába, ahol tízre vártak 
engem, az újságírót. A 7-es bu-
szon kezdetben nem sejtettem 
semmit, elhelyezkedtem egy 
idős hölgy mellett, és jegyze-
teimbe merültem. Volna. A 
hölgy azonban „tudja, hogy 
a Móriczig megy?” kérdésére 
már veszítettem határozott-
ságomból, és leszálláskész 
helyzetbe hoztam magam. 
A Móriczon addigra néhány 
busznyi ember toporgott. Az 
iskolába (nem) igyekvő diá-
kok persze vihorásztak, a szi-
tuáció megoldására alig-alig 
törekedve a 6-os villamoshoz araszoltak. 
Hatos villamossal a Blaháig, és onnan sé-
ta? Legyen! Megyek én is. A megállóban 
az előbbinél háromszor annyi 7-es busznyi 
ember állt, mert itt már azok is csatlakoz-
tak, akik a 47-es villamospótlóval jöttek. 
Ezt akkor még nem tudtam, mármint, 
hogy a pótlósokat is „idevezényelték”. 
 Újabb buszok utazói csapódtak hoz-
zánk, de hiába, a villamos nem jött. Visz-
szafordultam a Bartók Béla út felé, és úgy 
tűnt, a 47-es nem üresen hagyja el a teret, 

ezért tervet módosítottam, és átvágtáztam 
a másik megállóba. Tévedtem. Mégiscsak 
vissza a 6-oshoz, ahol éppen bent állt a vil-
lamos. Futás! El is értem, tömeg van, tusz-
kolódunk, latolgatjuk utazási esélyeinket. 
A diákok még mindig vidámak, nem úgy 
egy kilencven éves bácsi, aki időre megy az 
orvoshoz, és többen próbálnak neki útvo-

naltervet készíteni. A bácsi csak zavartan 
mosolyog, mintha rábízná magát a többi-
ekre. Ennek kapcsán az is kiderül, a metró 
sem jár rendesen, úgyhogy megszületett 
a döntés, a bácsi menjen haza. Ajtózárás, 
rándulás, indulás. Dominóeffektus, egy-
más lábán állás, mikrofonhang: a villa-
mos csak a Blaha Lujza térig közlekedik. 
Nekem jó, de a többség feljajdul, ők még 
folytatják a blokádot. A küzdelmes részét.
A Blahán némileg megtestesült a móriczi-
ak problémája: vízágyú, rohamkocsik, kü-

lönös védőruhába öltözött rendőrök. A cél-
egyenesben még belehúztam, és egyórás 
késéssel csapódtam a helyszínen. Megértő 
mosollyal biccentettek vendéglátóim. Én 
kisebb kellemetlenséggel megúsztam. A 
többiekre gondoltam, akik mondjuk ko-
rábban indultak, ezért több időt töltöttek 
városkerüléssel, a bácsira, a gyerekekre, 

a szülőkre… És akkor az jutott eszem-
be, hogy amikor idegen emberek együtt 
kerülnek kényszerhelyzetbe elkezdenek 
egymással beszélgetni. Aki tud valamit, 
megosztja a többiekkel. Megvitatják, mi 
is történik most. Ki-ki világnézete, társa-
dalmi helyzete, kultúrája szerint értékel. 
Egyvalami nem szerepel ilyenkor: a kö-
zöny. Ami pedig mindennapos, és amiből 
azért ki lehet zökkenteni a többséget. Nem 
biztos, hogy a blokád a legjobb módszer.

Bárczy Andrea

A bácsi pedig menjen haza
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Bensőséges ünnepség

Húszéves az idősek klubja
Megalakulásának huszadik évfordu-
lóját ünnepelte a XI/7. számú Idősek 
Klubja. A bensőséges hangulatú, 
nosztalgiázástól és meghatottságtól 
sem mentes évfordulón az egykori 
alapítókkal együtt ünnepeltek a klub 
„fiatalabb” tagjai is. Az ünnepségen 
megjelent Molnár Gyula polgármester, 
dr. Ábrahám Katalin önkormányzati 
képviselő és Nagy Aranka, az Egyesí-
tett Szociális Intézmények vezetője.

A szép számban egybegyűlteket Polgár 
Tiborné, a klub vezetője üdvözölte, majd 
Molnár Gyula mondott ünnepi köszöntőt, 
aki az elmúlt két évtizedre visszatekintve 
felidézte, milyen kellemes emlékei fűződ-
nek ehhez a klubhoz, hiszen közel másfél 
évtizeden át saját maga is végigkísérte a 
klub szervezésének egy-egy jelentős állo-
mását. Több idős ember osztotta meg vele 
személyes gondját vagy örömét. Nem egy 
példamutató életutat ismert meg, sokan 
fogadták bizalmukba. Minden alkalom-

mal, amikor ide ellátogatott, azt tapasztal-
ta, hogy az idős emberek örömmel járnak 
a klubba, mert a közösségi élmény semmi-
vel sem pótolható. 
 Dr. Malatinszky István nyugdíjas 
tanár úr, alapító tag a kezdeteket vissza-
idézve szép emlékeket elevenített fel, és 
megköszönte a klub vezetése részéről az 
idősek felé áradó gondoskodó szeretetet, 
türelmet, segítőkészséget. – Szívet-lelket 
melegítő, ahogy ránk, idősekre, egye-

dül élőkre itt mosolyognak, amiért há-
lával tartozunk – mondotta befejezésül 
Malatinszky tanár úr.
 Ezt követően a Kéringer család és 
a Budapesti Operettszínház művésze-
iből alakult kisegyüttes, valamint az 
érdi Bonton Tánc Sport Egyesület gyer-
mekcsoportja adott hangulatos mű-
sort. Az előadások után ünnepi ebéd 
várta az időseket, a torta a Nándori  
cukrászdából érkezett.

Deák Attila

Molnár Gyula az évek során maga is végigkísérte a klub szervezésének egy-egy jelentős állomását

Influenza elleni védőoltások
A 2007/2008. évi influenzaszezonban is 
lehetőség nyílik a lakosság térítésmentes 
influenza elleni védőoltására. Az influen-
za elleni oltások elsőrendű célja az, hogy 
egyéni védelmet nyújtsanak azon sze-
mélyeknek, akiknél egy esetleges influ-
enzavírus-fertőzés alapbetegségük vagy 
életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet.

A térítésmentes oltásokhoz a FLUVALAB, 
míg a 3 év alatti korosztály részére a 
Vaxigrip Junior vakcina biztosított.
 Fokozottan veszélyeztetettek az idült 
szív-, keringési, légzőszervi, vese-, illetve 
anyagcsere-betegségben szenvedők, to-
vábbá betegség vagy orvosi kezelés (álta-
lános szteroid-, illetve rosszindulatú daga-

nat elleni terápia) miatt csökkent immuni-
tásúak, valamint a szociális otthonokban, 
öregek otthonában vagy egészségügyi 
intézményekben huzamosabb ideig ápolt 
bármely korú személyek. 
 Kiemelt figyelmet érdemelnek a 60 
éven felüliek, egészségi állapotuktól füg-
getlenül. A 3 évesnél idősebb gyermekek és 
felnőttek részére, akik a fenti kockázati cso-
portok bármelyikébe tartoznak 1 300 000, 
míg a 3 éven aluli gyermekek térítésmentes 
influenza elleni védőoltására 25 000 adag 
oltóanyag áll rendelkezésre országosan a 
2007/2008-as influenzaszezonban.
 A fenti mennyiségű, az állam által 
ingyenesen biztosított oltóanyag beadása 
vizitdíj- és térítésidíj-mentes.

Az elnök, a képviselő és a diplomata 

A színfalak mögött – 
az új Európai Unió
Egy könyv, amely az új Európai Unió 
első két évének eseményeit és válto-
zásait mutatja be, melyeket a 
szerző újságíróként követett 
végig Európa fővárosában, 
Brüsszelben. 

Szlankó Bálint: Az elnök, 
a képviselő és a diplomata 
– Történetek az új Európai 
Unióból című könyvének 
dedikálással egybekötött 
bemutatóját a Tranzit Art 
Caféban rendezték. Az 
eseményen az érdeklő-
dőknek nemcsak a fi-
atal szerzővel nyílt al-
kalmuk beszélgetni, 
hanem többek között 
Balázs Péterrel, Magyar-
ország volt EU-biztosával is, akinek 
kommentárját a könyv hátsó borítóján is 
olvashatjuk: „Szlankó Bálint kamaszos 
gúnnyal és éleslátással mutat rá az ellent-
mondásra, a képmutató hamisságra, leple-
zi le a valódi indítékokat. Roppant színe-
sen ír, egyszerre tudósít és magyaráz, még 

a múltat is úgy tárja elénk, mintha maga is 
jelen lett volna az európai integráció szü-
letésénél. Könyve azt az uniós világot ele-

veníti meg, amelyhez Magyarország 
csatlakozott. Izgalmas 

olvasmány!”.
     A lendületesen 

megírt történetek 
a napjainkban vál-

ságtüneteket mutató 
unió nehézségeivel, 

az új tagállamok beil-
leszkedési kísérleteivel 

foglalkozik mindennapi 
eseményeken, anekdo-

tákon keresztül, testkö-
zelből. A történetek kivá-
lasztásában fontos szerepet 

játszott, hogy mi illusztrálja 
legjobban a brüsszeli intéz-

mények gyakorlati működé-
sét, az európai politizálás min-

dennapjait. A könyv végére nyilvánvaló-
vá válik: az EU-ban nincs semmi idegen 
vagy bonyolult, és a brüsszeli politizálás 
nem sokban különbözik a budapestitől 
vagy a londonitól.

Újbuda Önkormányzatának megbízása alapján az ASSA Kft. 
idén is megszervezi az Újbudai Karácsonyi Randevút 
2007. november 30. és december 24. között a Koszto-
lányi Dezső téren és a Móricz Zsigmond körtéren.
A Kosztolányi Dezső téren  fűtött Programsátor, a kerületi 
közösségi házak, az óvodák és iskolák kulturális műsorai is vár-
ják az érdeklődőket. A programok mindennap 15–19 óra kö-
zött.  A Programsátorban  karácsonyi hagyományokról szóló 
foglalkozások és rendhagyó osztályfőnöki órák is lesznek. Idén 
nemcsak a Feneketlen-tónál áll majd fenyőfa, hanem a Bartók 
Béla út és a Bocskai út kereszteződésében lévő parkban is, a 
Bartók-szobor mögött pedig egy kültéri adventi koszorút he-
lyeznek el, és a rajta lévő gyertyákat vasárnap délelőttönként 
ökumenikus áldás keretében gyújtják meg.
Három ünnepi pályázatot is meghirdetnek, amelyből az 
első kettő a gyerekeké, a harmadik pedig a felnőtteké. A 
gyerekek az óvodákban és iskolákban már megkapták a 
felhívást. A felnőtteké így szól: 
Újbuda legfinomabb karácsonyi süteménye
Azok jelentkezését várjuk, akik a karácsonyi ünnepek 
hagyományos süteményeit készítik el, és hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az elkészült édességeket a kerületi és fővárosi 
hajléktalan szállók lakóinak juttassák el.
Részvételi feltételek: A sütemény bármilyen jellegű 
(kivéve torta), de csak sajátkészítésű lehet. Jelentkezési 
határidő: 2007. december 10. A sütemények leadása: 
2007. december 22. 12.00 óráig a Programsátorban.
Zsűrizés: 2007. december 22-én 13.00 órakor a Program-
sátorban, szakemberek részvételével. 
Díjazás:
I. díj:  4 személyes pihenési lehetőség a Familia Tanyán.
II. díj:  2 személyes hétvégi pihenési lehetőség.
III. díj: karácsonyi ajándékcsomag.
A díjakat 2007. december 22-én 14.00 órakor a Programsá-
torban adjuk át.

A csoportos foglalkozásokra – és az Újbuda  
legfinomabb karácsonyi süteménye versenyre –   

az ASSA Kft.-nél lehet jelentkezni:
Kovács Mariann programszervező. Tel./fax: 365-1076,  

365-0894. assa.info@gmail.hu, 06-20/337-2592

Az Újbudai Karácsonyi  
Randevú programja

Hazánkban az influenza okozta szövőd-
ményes esetek, illetve a halálozások cse-
kély előfordulása a lakosság nagy számban 
elvégzett oltásának köszönhető. Ezért ki-
emelt jelentőségű a krónikus betegségben 
szenvedők és a 60 év feletti korosztály inf-
luenza elleni védelme.
 Ezúton felhívjuk valamennyi érin-
tett kerületi lakos figyelmét arra, hogy 
az ingyenes influenza elleni védőoltását 
háziorvosától kérheti. Reméljük, hogy a 
nagyobb járványok elkerülése érdeké-
ben minél többen élnek a felkínált lehe-
tőséggel.
Dr. Hajós Éva XI-XXII. ker. ÁNTSZ tisztifőorvos

www.ujbuda.hu/1030InfluenzaVedoltas

Közel másfél millió ingyenes adag áll a rendelkezésre
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... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

Újbudaiak 
vagyunk
Hogy mennyi tehetséges ember van a peda-
gógusok között és mennyi gyerek a szülők 
között, nem is gondolnánk! A Köbölkút ut-
cai iskolában az egyik „ledolgozós” szom-
baton ez volt a legszembetűnőbb. Sportna-
pot szervezett az iskola tanároknak, gye-
rekeknek, szülőknek. Minden műfajban 
kiélhették magukat a résztvevők: atlétika, 
roller, pingpong, kosár, röpi, sorverseny, 
méta, és persze az elmaradhatatlan foci.
 Bár a részvétel nem volt kötelező – ér-
telemszerűen csak a tanároknak –, a várt-
nál jóval többen jöttek. Az apukák négy 
méter fölött ugrottak távol, az anyukák 
parádésan rollereztek, a gyerekek pedig a 
legkomolyabb sportolókat megszégyenít-
ve küzdöttek. Mindent beleadtak! 
 Négy órán át tartott a miniolimpia az 
udvaron, a sportpályán, a tornateremben, 
több százan együtt sportoltunk. A szabad-
téri helyszínen zene szólt, az eseményeket 
vezényelte és kommentálta a fiatal testneve-
lő, aki bármelyik médiumban sztár lehetne 
ezzel a humorral, szókinccsel és kitartással.    
 A varázs nem csak a sport fantasztikus 
erejében rejlett, sokkal inkább abban, hogy 
együtt voltunk. Hogy ilyenkor az osztályfő-
nök is sporttárs, az anyuka éppen úgy kon-
centrál a kosárpalánkra, mint gyerekkorá-
ban, és nagyon büszkék vagyunk egymásra. 
Melegítőben, salakosan, kimelegedve. Mert 
mi mind köbölösök vagyunk. Idetarto-
zunk. Ebben az iskolában már sikerült az, 
amire most a kerület minden iskolájában 
készülnek, a novemberi közös éneklésre. 
Újbuda iskolásai már tanulgatják a dalt, 
ami Guinness-rekordkísérlet lesz a Lágy-
mányosi-öbölben 11. hó 11-én. Ott is együtt 
leszünk. Mert mi újbudaiak vagyunk!

Egy szülő a Köbölből

Pályaudvar hanyatlás után

Csúcsközpont lesz Kelenföldön
Egy séta a Kelenföldi pályaudvaron 
felér egy fájdalmas időutazással a 
múltba. Néhányan azonban inkább a 
jövőbe repültek, amikor benyújtották 
ötleteiket a környék átrendezéséről 
szóló fővárosi és kerületi pályázatra. 
Mire a 4-es metró első szerelvénye 
begördül a pályaudvart jelző végállo-
másra, modern városrész és korszerű 
közlekedési csomópont lesz a lerob-
bant vasúti kikötő helyén. 

Úgy hét-nyolc évvel ezelőtt készült az utolsó 
kerületi szabályozási terv (kszt) a Kelenföl-
di pályaudvar környezetének átalakítására. 
Egy magára valamit adó város életében ez 
olyan hosszú idő, hogy az akkori terveken 
ma már igazítani kell. Így, bár nagy vona-
lakban tartva a kszt alapvetéseit, a részle-
teken lazítva kérték a tervezőket, álmodják 
meg a környék jövőbeni funkcióját, látvá-
nyát, építészetét. A legfontosabb szem előtt 
tartandó feltétel az volt, hogy úgynevezett 
intermodális csúcspontot kell elképzelni, 
ahova befut a vonat, a metró, a távolsági és 
helyi busz, a villamos és az autópálya. A pá-
lyázat ugyanis nemcsak a szűk pályaudvari, 
Etele téri városrészre, hanem a szomszédos 
Őrmezőre is vonatkozott, a teljes terület 
középen az „osztyapenkóként” emlegetett 
városhatárral. 
 13 csapat pályázott, és amikor sorra 
vette a zsűri a terveket, nemcsak azt nézte, 
mennyire korszerű és frappáns elképzelé-
sek születtek, hanem azt is, hogy az egyes 
tervek mennyire életszerűek, vagyis mi-
ként ütemezhetők, megvalósíthatók-e gaz-

daságosan. Mindezek alapján a Mű-Hely 
Zrt. pályaműve nyert. A Bíráló Bizottság 
szerint a tervek átlagon felüli megoldáso-
kat tartalmaznak, mégis gazdaságosan 
ütemezhetők és megvalósíthatók. A rész-
leteket illetően az egyik leglényegesebb 
szempontot, az egyszerű átszállási lehető-
ségeket maradéktalanul teljesíti, gyorsan 
és akadálytalanul lehet tömegközlekedési 
eszközt váltani. A metrókijárat egy üveg-
csarnok, amely látványos és attraktív mi-
liőbe érkezteti az utasokat. Az autópályák 
bevezető szakaszának két oldalán P+R 
parkolók kapnának helyet. A pályamű 
már a mai tulajdonviszonyokkal tervezett, 
azaz a befektetői fejlesztéseket is beépítette 
saját jövőképébe. Így ízlésesen illesztette a 
kereskedelmi központot és az irodaparkot 
a közlekedési funkciókhoz szükséges terek 
mellé. Nagy Béla, a győztes tervezőcsapat 
vezetője az eredményhirdetés után úgy 
nyilatkozott, tervei szerint minden az új 
metróállomásra szerveződne, a két kijá-
ratnál két „mag” épülne: az irodai mag az 
őrmezei oldalra kerülne; ide 80−100 ezer 
négyzetméternyi iroda épülne, mellé pedig 
egy oktatási és diákközpont, valamint egy 
szabadidős sportközpont kerülne. Ezen 
az oldalon lenne a távolsági autóbusz-pá-
lyaudvar, a BKV autóbusz-pályaudvar, és 
egy parkoló is épülne ide. Az Etele téren 
lévő távolsági autóbusz-pályaudvar helyére 
BKV-pályaudvar kerülne, villamosmegál-
lókkal és autóbusz-végállomásokkal. Ezen 
a részen lennének még kereskedelmi és 
vendéglátóegységek, valamint irodák és 
rendezvényközpont is. 

 Igaz, a győztes mun-
kában akadnak hiá-
nyosságok, mint ahogy 
az is tény, hogy mind 
a 13 tervben van hasz-
nálható ötlet. A zsűri 
úgy döntött, hogy há-
rom tervet díjazásban 
részesít és három tervet 
megvesz. Ezekből a fej-
lesztést tervező és végző 
szakemberek szabadon 
meríthetnek. 
 – Meglepő, hogy hány-
féle ötlet, izgalmas és ér-
dekes megoldás született 

a környék átalakítására – mondja Schreffel 
János Újbuda főépítésze. – A korábbi szabá-
lyozási tervből nyitott kérdésként emeltük 
ki például az öreg pályaudvari épület sorsát. 
Érdekes, hogy bár minden tervezőnek adott 
volt, hogy száműzheti a roskadozó épít-
ményt, a többség megtartotta, és valamilyen 
szórakoztató, illetve kulturális funkcióval 
ruházta föl. A másik ilyen nagy kérdés az őr-
mezei sportpályák ügye. Ezeket az emberek 

szeretik, de gazdájuk, üzemeltetőjük nincs, 
gazdaságilag megoldatlan a helyzetük. Az 
ötletpályázatok megmentették ezeket, igaz, 
korszerűbb méretben és elhelyezéssel. Min-
denképpen érdekes végeredmény született, 
és a megvalósítás is rengeteg izgalommal jár 
majd. 2010, illetve 2011 fontos dátum, a met-
ró elkészültekor itt egy városias, modern tér 
lesz, korszerű infrastruktúrával.
 A díjazottak tehát nem megbízást 
kapnak terveik megvalósítására, hanem a 
kiíró megvásárolja terveiket, azokból csak 
bizonyos elemeket használ föl. Így az első 
helyezett, a Mű-Hely Zrt. hétmillió forintot 
kapott, a második ECE PM Budapest Kft. 
4,5 milliót és a harmadik Palatium Stúdió 
Kft. 3,5 millió forintot nyert. A pályázatot 
a Fővárosi Önkormányzat és a XI. kerületi 
Önkormányzat közösen írta ki. A Kelenföl-
di pályaudvar és környéke teljes átalakulása 
8–10 évet vesz majd igénybe.

A Fővárosi és az Újbudai Önkormányzat által kö-
zösen kiírt  „A Kelenföldi pályaudvar és térsége” 
városrendezési-városépítészeti-környezetalakí-
tási ötletpályázatára érkezett  építészeti látvány-
tervek  kiállítása tekinthető meg az           
Őrmezei Közösségi Ház 
Emelet Galériáján
október 31-étől november 12-éig.

Még tart a kiállítás, amikor ugyanezen a helyszí-
nen, az Őrmezei Közösségi Ház Színháztermében  
november 9-én 16.00 órakor

LAKOSSÁGI FÓRUM
lesz. A meghívott vendégek Kelenföld fejlesz-
tése, jövője kapcsán felmerülő lakossági kérdé-
sekre válaszolnak, illetve a témában kötetlen 
beszélgetést terveznek. 
A fórumon részt vesznek: 
Lakos Imre alpolgármester, Schreffel János főépí-
tész, Kovács Levente metróbiztos, Jellinek János 
önkormányzati képviselő.

– Ezen a területen nem lehet középszerűt 
vagy átlagosat alkotni – beszél a fejlesztés-
ről Lakos Imre alpolgármester. – Itt most 
komoly esélyünk van egy európai szintű 
városrész kialakítására éppen Budapest 
nyugatra nyíló kapujában. Ha ezt a lehető-
séget elhalasztjuk, évtizedekig nem lesz ha-
sonló alkalom. Ez a pályázat továbbnövelte 
a szakemberek és az érintettek lelkesedését, 
nekünk most ezt kell meglovagolnunk. 
Mi, azaz a kerület városvezetői a generátor 
szerepét kaptuk ebben a történetben, ennél 
fogva a mi tisztünk jól szervezni a főváros, 
kerület, befektető, közlekedési társaságok, 
BKV, MÁV együttműködését. Noha ez egy-
általán nem egyszerű, hiszen helyenként 
még tulajdonjogi kérdések is felmerülnek, 
meg kell valósítanunk Közép-Európa leg-
nagyobb és legkorszerűbb intermodális 
csomópontját. Még az is elképzelhető, hogy 
az érintettek egy közös fejlesztési társaságot 
hoznak létre, amely mindannyiunk érdeke-
iben közös nevezőt jelenthet. Biztos, hogy 
a befektetőket be kell vonni, hiszen ahhoz, 
hogy beruházásaik helyszíne világvárosi 
legyen, nekik is be kell szállni a feladatok 
vállalásába. Ha sikerül tető alá hozni azt, 
amit most megálmodtunk, példaértékű vá-
rosfejlesztést produkálhatunk, amely egész 
Budapest számára minta lehet a jövőben. 

Bárczy A.

TERVPÁLYÁZATOK 
KIÁLLÍTÁSALakos Imre alpolgármester

A Mű-Hely Zrt. pályaműve

Sportnap a Köbölben

B
ár

cz
y 

A
nd

re
a

B
ár

cz
y 

A
nd

re
a



MOZAIK10 ÚJBUDA 2007. NOVEMBER 7.

Hagyományteremtő sakkverseny

Királyok játéka Gazdagréten
Jenei Ilona, a GKH igazgatója elmondta, 
a verseny célja a sakkbaráti kapcsolatok 
ápolása, a sakk népszerűsítése elsősor-
ban Gazdagréten, illetve Újbudán, de 
bárhonnan szívesen várják a verseny-
zőket. A közösségi házban évek óta 
működik sakk-klub, amely igen népsze-
rű a helyi nyugdíjasok körében.

Sokan úgy vélik, a sakk egy unalmas 
sportág, valójában azonban komoly szel-
lemi, illetve fizikai megerőltetést feltétele-
ző tevékenység, mely igényli az analitikus 
gondolkodást, a kreativitást és a kiváló 
emlékezőtehetséget.
 A játék története a legendák világába 
nyúlik vissza. Az ismert mese szerint egy 
brahmin találta fel a sakkot. A rádzsától el-
ső hallásra jelentéktelennek tűnő fizetséget 

kért jutalmul, mindössze annyi búzasze-
met, amennyi a sakktábla kockáira a követ-
kező szabály szerint képletesen rátehető: az 
első kockára egy, a másodikra kettő, a har-
madikra négy, vagyis az előzőnek mindig 
duplája. Hamar kiderült, hogy ennyi búza 
nem terem a Földön. Neve a perzsa sah szó-
ból ered, amely uralkodót jelent. Európá-
ban a 11-12. században kezdték el játszani 
a királyi udvarokban. Az 1600-as években 
már minden megvolt, ami a mai sakkot jel-
lemzi: hivatásos játékosok, versenyek, sakk-
könyvek, valamint lelkes rajongók.
 A szervezők várnak minden érdeklő-
dőt, a Törökugrató utca 9. alatt található 
közösségi házban, november 10-én 9 órától 
a gazdagréti királyok összecsapásán!

M. G.
www.ujbuda.hu/0710sakk

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYINTÉZŐT KERES

A meghirdető szerv:
 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest Bocskai út 39–41.
A meghirdetett munkahely, beosztás: 
 Hatósági Igazgatóság Igazgatási és Szabálysértési 

Osztály szabálysértési ügyintéző, 1 fő határozott időre, 1 
fő határozatlan időre.

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság, 
 büntetlen előélet, 
 felsőfokú szakirányú végzettség (egyetemi szintű jogász 

vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői végzettség). 
Feladatai:
 lefolytatja a szabálysértési eljárásokat,
 a tényállás tisztázása érdekében tárgyalást/meghallga-

tást tűz ki,
 az Sztv. szerinti panaszokat elbírálja, az iratokat az 

ügyészségnek megküldi,
 szabálysértési ügyekben érdemi határozatokat hoz,
 kapcsolatot tart a rendőrkapitányságokkal.
Előnyök az elbírálásnál:
 államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,

 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, 

Excel).
Illetmény és egyéb juttatás:
 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-

vény (Ktv.) előírásai szerint.
A jelentkezéseket:
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai 

tevékenység ismertetésével),
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-

nyok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szer-
vezethez kell benyújtani zárt borítékben „Szabálysértési ügyinté-
ző” jelige megjelöléssel. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Jelentkezési határidő:  2007. november 30., péntek 13 óra
Pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 21.
Állás betöltésnek időpontja:  2008. január 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási  
és Szabálysértési Osztályán (dr. Kósa Mariannánál 372-3416-os) telefonon.

Molnár Gyula polgármester a Lágymányosi-
öbölben tartott sajtótájékoztatóján és később 
az Újbuda újságban is 13 pontban fogalmazta 
meg hozzám intézett kérdéseit. A kérdésekre 
– a terjedelmi korlátok figyelembevételével 
– az alábbiakban szeretnék reagálni.  
 1. Molnár Gyula kérdéseivel azt 
sugallja, hogy én nem támogatom a kerület 
fejlődését. Ez nem igaz. Az a vád, hogy én 
„minden ügyben minden megoldást” elle-
neznék, nevetséges. Molnár Gyula hozzá-
állására amúgy jó példa a kerületi fiatalok 
számára tervezett gördeszkapályáról szóló 
indítványom 2004-ben, amely mindössze 
5 millió forintot akart volna erre költeni, 
ám a polgármester három alkalommal is 
lesöpörte az előterjesztést. A Fidesz ke-
rületi frakciójával együtt mindössze azt 
szeretnénk, hogy a közvagyonnal bánjon 
jó gazda módjára a kerület vezetése, és ne 
adja azt oda aprópénzért sem Leisztinger 
Tamásnak, sem másnak. 
 2. A Lágymányosi-öböl területek 
eladása kapcsán a Fidesz kerületi frakciója 
egyetlen dolgot kért Molnár Gyulától: azt, 
hogy a három lehetőség közül ne azt vá-

lassza, amelyik a legkevésbé kedvező az ön-
kormányzatra nézve. A szindikátusi szer-
ződés alapján ugyanis lehetőség lett volna 
ugyanazt a pénzt megkapni a portugálok-
tól az önkormányzati területekért, mint 
amit Leisztinger kapott. Az ebből származó 
bevétel elég lett volna arra, hogy ne kelljen 
iskolákat összevonni a kerületben. Mégsem 
ezt választotta a polgármester. Én sem ezt 
a döntést, sem más olyan döntést, amely az 
önkormányzatnak ilyen mértékű vagyon-
vesztést okozott, soha meg nem szavaztam. 
Molnár Gyula vádpontjaiban Thürmer 
Gyulához hasonlít engem. Tudtommal 
Thürmer úr pont az ő polgármesterré vá-
lasztását támogatta még 2002-ben. 
 Sajnálom, hogy a polgármester úr csak 
az Újbudában üzenget nekem. Ezzel szem-
ben én megismétlem azt, amit már több 
helyütt elmondtam az elmúlt hetek során: 
állok elébe egy élő televíziós vitának, ahol 
alkalma lenne a vádjait végre a szemembe 
mondani. Kár, hogy eddig minden alkalom-
mal kitért ez elől. Részemről ennek ellenére 
továbbra is fennáll a szándék a párbeszédre.

Schneller Domonkos képviselő

Schneller képviselő válaszol Névadójukra 
emlékeztek
A Bárdos Lajos Általános Iskola és Gim-
náziumban október 27-én megrende-
zett Bárdos-nap évtizedes hagyomá-
nyokra tekint vissza. Minden évben 
névadójuk, a nagy zeneszerző, zeneta-
nár, zenetudós halálának évfordulóján 
az egész iskola megmozdul. 

A diákönkormányzat ebben az évben is szí-
nes programokkal várta a tanulókat. Az alsó 
tagozatosok programját a Babszem tánccso-
port fergeteges műsora nyitotta meg. A fog-
lalkozások témája idén a szél volt. Készültek 
papírsárkányok, szélkakasok, repülő és 
hangot adó madarak. A gimnazisták témá-
ja a zene volt, melyhez szolmizáló verseny, 
népdalfelismerés, zenefelismerés, spanyol 
konyhazenével és egy gigantikus Bárdos-
festmény elkészítése kapcsolódott. A nap 
csúcspontját a Szélkiáltó együttes koncertje 
jelentette. Az alsó tagozatosok koncertjére 
meghívták az óvodák nagycsoportosait. Az 
együttes megzenésített versekkel lépett fel.
 Az iskola tanulóinak, szülői közösségei-
nek, alkalmazottainak összetartását mutatta, 
hogy az együttes fellépti díját közadakozás-
ból gyűjtötték össze. A remek hangulatú nap 
méltó volt Bárdos Lajos szellemiségéhez. 

www.ujbuda.hu/0710BardosNap

Kutatások szerint azért is csökken roha-
mosan a budapesti lakosság, mert kevés 
a zöldterület és játszótér. Akik nem költöz-
nek ki a városból, azok közül sokan nagy 
zöldfelülettel rendelkező lakóparkot ke-
resnek új lakhelyül. A már építés alatt lévő 
Sasad Resort a legnagyobb zöldfelületű 
lakóingatlan beruházás a XI. kerületben. 
Itt a nagy érdeklődésre való tekintettel 
újabb ütem értékesítését kezdték meg.  
„A 2. ütemben már a kisebb lakást kereső 
ügyfelek igényeit is ki fogjuk tudni szol-
gálni, hiszen a 167 újonnan megnyíló lakás 

között már 39 m2-től megtalálja az érdek-
lődő a számára legmegfelelőbbet. A laká-
sok változatos elrendezéssel elérhetőek 
mindazoknak, akik ugyan a város nyüzs-
géséhez kötöttek, de otthonukat egy me-
sés, természetes környezetben képzelik 
el. Az óriási zöldterületnek köszönhetően 
hamar elfelejtheti az ember, hogy a város-
központtól csupán pár percnyire él.” – nyi-
latkozta lapunknak Dömötör Mónika, a 
Sasad Resort értékesítési és marketingért 
felelős igazgatója.

(x)

A kisebb, zöldövezeti lakást keresők 
igényeit is ki tudják elégíteni

Újabb ütem értékesítését kezdték meg a Sasad Resortban

Jó ötlet, szép gesztus volt 
A 80 év feletti, XI. kerületi vörös-
keresztes tagok köszöntése és  
megajándékozása az Idősek  
Hónapja alkalmából rendkívül jó 
visszhangot váltott ki a tagság és  
a közvélemény körében. 

Az idős, többnyire egyedülálló emberek 
egyértelműen a kerületi Vöröskereszt ve-
zetősége – élén az ötletgazdával, dr. Ma-
darász Gyulánéval – gondoskodó szere-
tetének tekintették ezt a nem mindenna-
pi gesztust. Külön öröm volt számukra, 
hogy a csomag a napi szükségleteikhez 
jelentett némi kiegészítést, vagyis annak 
hasznossága az ő igényeikhez igazodott. 
Az élelmiszerek mellett egy-egy darab 
szépirodalmi könyvet is tartalmazott a 
csomag, mely a magányos estéken ki-
kapcsolódásra ad lehetőséget. 
 Köszönet mindazoknak, akik köz-
reműködői voltak e nemes feladat vég-
rehajtásának, különösen azoknak az 
önkénteseknek, akik az ajándékokat 
házhoz vitték. 
 Az ünnepeltek köszönetét e néhány 
sorban összefoglalta Szabó Éva, a XI/16-
os Vöröskeresztes alapszervezet elnöke. 

www.ujbuda.hu/1030Voroskereszt80Koszontes

Idősek Hónapja

Gazdára találtak az ajándékcsomagok

A következő Közös Képviselők Klubja 
november 12-én 16.00 órakor lesz, az 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala (Zsombolyai utca 5.) földszinti 
nagytermében. A napirenden:

 Tájékoztató a FŐTÁV Zrt. programjáról, 
az alapdíj és hődíj százalékos arányáról, 
valamint az ökoprogram keretében meg-
hirdetett fűtéskorszerűsítési akcióról.

 Iparosított technológiával épített épü-
letek pályázati lehetőségei.

 Társasházi hitelek állami támogatással.

Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet 
juttatni Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Lakásgazdálkodási Osztály (1113 
Budapest, Zsombolyai út 4. III. em., 302.) 
Győrffy József tanácsadó részére. Ered-
ményes együttműködésünk reményében 
várjuk aktív közreműködésüket.

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
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Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

 XI., Csíki-hegyek utca 13.  
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412  

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK  
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11–15. 
NOVEMBER 20-ÁIG Kevei Kolos Tamás alko-
tásai láthatóak. Megtekinthető hétköznap 
10–18 óráig.
NOVEMBER 20. Benda Iván fotóművész kiál-
lítása. A kiállítás megtekinthető DECEMBER 
11-ÉIG.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
NOVEMBER 10-ÉIG 50 év festészeti kiállí-
tásai Katona László plakátművészetében. 
Megtekinthető munkanapokon 12–18 óráig, 
szombatonként 10–14 óráig és a rendezvé-
nyek ideje alatt.
NOVEMBER 15. 18.00 Gerber Pál  festőművész 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
DECEMBER 4-ÉIG munkanapokon 12–18 
óráig, szombatonként 10–14 óráig és a 
rendezvények ideje alatt.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
Andó Mária grafikus „terror” című kiállítása.
NOVEMBER 13. 18.00 Láng-Miticzky Katalin 
textilművész kiállításának megnyitója.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
NOVEMBER 8-21-ÉIG Germán Péter fotográfus 
kiállítása.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
NOVEMBER 10-ÉIG Gerzson Pál festőművész 
kiállítása.
NOVEMBER 10. 17.00 Somorjai Kiss Tibor és 
Formanek Barbara kiállításának megnyitója. A 
tárlat megtekinthető DECEMBER 4-ÉIG munka-
napokon 11–18 óráig, szombatonként  
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt. 

Csalavári Csalavér. Zenés mesejáték. KEDD 17.00 
Bogozgató kézműveskör. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka 
jóga tanfolyam (NOVEMBER 8-ÁTÓL). AKH Hobbi 
Táncklub, kezdő (NOVEMBER 6-ÁTÓL).

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 és 10.45 Bagolyvár 
Játszóház. SZOMBAT 16.00 Őszidő 
Nyugdíjasklub. NOVEMBER 10. Családi délután. 
16.00 Szép Ernő Színház: Vitéz szabólegény. 
Az előadás után kézműves-foglalkozások. 
NOVEMBER 9. 17.00 Szabadegyetem. 
Donatello; 18.30 filmvetítés. NOVEMBER 16. 
17.00 Szabadegyetem. Oliver Cromwell; 18.45 
Michelangelo.

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

NOVEMBER 7. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes – táncház. NOVEMBER 
8. 20.00 KMB-koncert. NOVEMBER 9. 20.00 
Khamoro, Szabolcs megyei autentikus ci-
gánydalok, táncok – táncház. NOVEMBER 10. 
19.00 IV. Cuba Libre Parti filmvetítéssel, salsa 
táncbemutatóval, tombolával és az Elsa Valle 
& Rumba Caliante koncertjével. NOVEMBER 
12. 18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai 
Lászlóval. NOVEMBER 14. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Méta együttes – táncház. 
NOVEMBER 15. 20.00 Vedres Csaba – szólózon-
gora koncert. NOVEMBER 16. 20.00 Misztrál 
– koncert. NOVEMBER 17. 19.00 12 éves a Fonó 
és a Civil Rádió – születésnapi koncertek, km.: 
Balogh Kálmán, a Csík zenekar, az Arasinda, a 
Khamoro, Harcsa Veronika, a Kolo zenekar és 
a Club Era. NOVEMBER 19. 18.30 Budai tangó 
– tánctanítás Budai Lászlóval.
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ ÉS SZERDA DÉLELŐTT Fióka foglalkoztató 

KIÁLLÍTÁSOK

– ovi-előkészítő foglalkozás.CSÜTÖRTÖK 9.00 
Ringató – zenepedagógiai foglalkozás 0–3 
éveseknek. NOVEMBER 10. 17.00 Kolompos 
családi mulatság. NOVEMBER 14. 14.00 
Százszorszép Bóbiska – egyszemélyes bábjá-
ték. NOVEMBER 17. 10.00 Népdalkincs – nép-
daléneklési verseny.

KARINTHY FRIGYES KÖNYVTÁR
XI., Karinthy Frigyes út 11.

NOVEMBER 8. 18.00 a Semmelweis 
Vonósnégyes koncertje.

KELENFÖLDI KÖNYVTÁR
XI., Etele út 55.

NOVEMBER 8. 19.00 Iskola, Mazurka. Bächer 
Iván írásaiból felolvas: Gyabronka József. 
Chopin-mazurkákat játszik: Bächer Iván.

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

HÉTFŐ 15.00 Cigány nyelvtanfolyam, 19.00 a 
Greenfields együttes ír táncháza. HÉTFŐ  16.00,  
KEDD 10.00 Kreatív angol játszóház (1,5–3 éves 
gyerekeknek), 11.00 Kreatív angol játszóház 
3,5–7 éves gyerekeknek, 16.00  Kreatív angol 
játszóház, 16.00 Fővárosi Újítók és Feltalálók 
Klubja, 17.00 Muzsikás gyermektáncház.  
18.00 Modern és dzsessztánc kezdő, 18.30 
Kezdő ír sztepptáncklub, 19.30 Szenior társas-
táncklub. KEDD, PÉNTEK 15.45 Ovistánc közép-
haladó, haladó, 16.30 Táncelőkészítő gimnasz-
tika haladó, 17.15 Balett és dzsessztánc kezdő, 
középhaladó. 18.00: Szövőtanfolyam kezdőknek 
és haladóknak. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri 
játékos foglalkozás, 15.00 Alma rajzszakkör gye-
rekeknek, 17.00 Foltvarró (patchwork) szakkör 
kezdőknek, 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 
12.00 Társastáncklub 6–14 éves korig, 13.30 14 
éven felülieknek. MINDEN 1. ÉS 2. HÉTFŐ 14.00 
Nótakincs Morvai Piroska Zenebarátok Klubja. 
MINDEN 2. ÉS 3. HÉTFŐ 14.00 Nótakincs Balázs 
Árpád zenebarátkör. MINDEN ELSŐ SZOMBAT 
13.00 repülés baráti kör. NOVEMBER 7.  17.00 
Ruhatervezéstől a szabás-varrásig – tanfolyam. 
NOVEMBER 8.  18.00 Cigány táncház. NOVEMBER 
8., 22. 17.00 Művészkönyv. NOVEMBER 9. 18.00 
A XI. Kerület Napja. Petőfi Musical Stúdió: Zene 
az kell. NOVEMBER 9. 18.00 „Újra itt van …” 
Illés Cluboschok Baráti Köre. NOVEMBER 9. 
19.00 Balkáni táncház a Falkafolk együttessel. 
NOVEMBER 10. 19.00 Csángó–magyar táncház 
a Sültü zenekarral. NOVEMBER 16. 19.00 Molvai 
táncház a Csürrentő együttessel. NOVEMBER 17. 
8.00 Babaruha- és gyermekholmi börze.

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

HÉTFŐ 9.30 Bukfenc (Játékos mozgásfejlesztő 
torna 1–3 éves gyerekek részére pedagó-
gus vezetésével), 10.00 Nyugdíjas Angol 
Klub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és 
e-Magyarország Pont.

HELLER’S PUB ÉTTEREM
XI., Fehérvári út 78. Tel.: 204-6349

NOVEMBER 17. 19.30 Dumaszínház: Aranyosi Péter.

HUMUSZ HÁZ 
XI., Saru u. 11. Tel.: 386-2648

NOVEMBER 7. 18.00 Helyi? Bio? 
Környezetbarát? Ismerd meg az élelmiszered! 
NOVEMBER 14. 18.00 Pazarló életmód és fenn-
tartható fogyasztás. 

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

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet 
lakossági internethasználat. NOVEMBER 10. 
11.00 Őrmező – Kelenvölgy futóverseny. 
NOVEMBER 10. 15.00 Kelenvölgyi Élet Képek 

– fotókiállítás, Könyvbemutató. NOVEMBER 
11. 10.00 Őrmező–Kelenvölgy futóverseny. 
NOVEMBER 12. 18.15 Kertbarátkör. NOVEMBER 
17. 16.00 Gyermekrajz kiállítás-megnyitó. 
19.00 Bál. NOVEMBER 18. 17.00 Vasárnapi 
Házimuzsika.

MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
XI, Kérő u. 3. Tel: 06/30/311-2993 (kávéház-
asztalfoglalás)

NOVEMBER 8. 19.00 Anna Eszter és barátai. 
NOVEMBER 14. 19.00 Jáger Bandi Trió: 
Sky Light. NOVEMBER 20. 19.00 A Caprice 
Vonósnégyes: Finom női  szeszély. NOVEMBER 
24. 19.00 Dukaraoke – Jazz: „Jazz – több hang-
ra”. NOVEMBER 27. 19.00 PFD Trió: Plútó Világa.
NOVEMBER 29. 19.00 Fritz Trió: Hármasban 
New Orleansban.

SZENT IMRE-HÁZ
XI., Himfy u. 9.

Vers és Dal – Irodalmi estek a Szent Imre-
házban. NOVEMBER 13. 19.30 „Az nem lehet, 
hogy annyi szív...”  Sudár Annamária estje. 
NOVEMBER 20. 19.30 Kodály Zoltánra emlékez-
ve – Muzsikás együttes estje.

SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT 
XI., Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna. 17.00 
Bogyó vagy termés? Játékos természetismeret 
szülőknek és gyermekeknek. KEDD 16.00 
Csere-„bogár”-találkozó. SZERDA 9.30, PÉNTEK 
17.00 Terhes torna-jóga. SZERDA 11.00, PÉNTEK 
15.00 Baba-mama jóga. CSÜTÖRTÖK 16.00 
Varázsszőnyeg. PÉNTEK 11.00 Minibalett.
16.00 Ovisjóga.

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

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 évesek-
nek, 17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. 
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 dzsesszgim-
nasztika. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 16.30 Zenés 
foglalkozás óvodásoknak. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna.KEDD 10.00 
Babafoglalkozások Kodály-módszerrel.
 KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad 
– Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 15.00 Hip-Hop 
felnőtt, 16.00 Hip-Hop ifjúsági, 17.15 Törpördög 
Tánctanoda kezdő, 18.00 haladó. SZOMBAT 
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. MINDEN 
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 szuper ha-
ladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc előkészítő, 
16.30 kezdő. MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus 
szentmise. MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDD 
17.00 Reform életmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákok-
nak, nyugdíjasoknak ingyenes. NOVEMBER 10. 
11.00 Kerület Napja. Városrészek közötti futás. 
Őrmező–Kelenvölgy, Albertfalva–Kelenvölgy.

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

NOVEMBER 7. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Klubdélután. NOVEMBER 8. 18.00 Csapody 
Vera Növénybarát Kör: A sziklavilág virágai. 
NOVEMBER 11. Gombaismereti túra – 
Budakeszi. Találkozás: 7.30 órakor a 22-es autó-
busz Moszkva téri végállomásánál. NOVEMBER 
12. 18.00 Gombász Klub: Bemutatkoznak a 
Netgombászok. 
NOVEMBER 14. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Kristálymodellek, 16.00–19.00 beiratkozás 
a Gombaismereti képzés új szemeszterére. 
NOVEMBER 19. 17.30 Hajózástörténeti Klub: Az 
Osztrák–Magyar Dunai Flottillának al-dunai 
és földközi-tengeri ütközetei, 18.00 Gombász 
Klub: Beszámoló a X. Országos Gombász 
Találkozóról.
Kiállítás: NOVEMBER 1–30. Öveges József-em-
lékkiállítás. Dokumentumok, tárgyi emlékek 
bemutatója, filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 
466-9019.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

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

NOVEMBER 9. 17.30–19.30 Bevezetés a 
buddhista szimbológiába. NOVEMBER 16. 
18.00–21.00 Kreatív órák (Közös barkácsolás, 
alkotás – segítséggel). SZOMBAT 13.00–18.00 
Könyvtár (vallások, filozófia, művészet, 
szótárak stb.). NOVEMBER 10. 15.00–18.00 
Avalókitéshvara – Közös meditáció az 
együttérzésről. NOVEMBER 17. 15.00–18.00 
Tárá – Közös meditáció a Buddhaság női 
aspektusáról. 
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 
06/20-922-2679
HÉTFŐ 17.15–18.45 Fokozatos út a 

ARTUS STÚDIÓ
XI., Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
NOVEMBER 8., 9., 10. 20.00 Don Quijote 
Mauzóleum.
NOVEMBER 15., 16., 17. 20.00 Sztélé.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 7.19.00 Társasjáték New 
Yorkban.
NOVEMBER 14., 15.10.00 és 14.30 Szegény 
Dzsoni És Árnika.
NOVEMBER 15. 19.00 Öbölből vödörbe.
NOVEMBER 16. 19.00 Társasjáték New 
Yorkban.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 11. 19.00 A New York-i pá-
parablás.
NOVEMBER 16. 19.00 Dollárpapa.
NOVEMBER 17. 14.30 Tanár úr, kérem! 
NOVEMBER 17. 19.30 Dollárpapa.
NOVEMBER 18. 10.30 A kis hableány. 
Gyerekelőadás.
NOVEMBER 18. 19.00 Dollárpapa.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 6., 7. 20.00 A GK-Impersonators 
– Gergye Krisztián Társulata, a Közép-
Európa Táncszínház (KET), valamint a MU 
Színház közös produkciója: T.E.S. T.
NOVEMBER 10., 11. 20.00 Pont (Ponty) 
Műhely: Önkényeztetés.

SZÍNHÁZAK

NOVEMBER 13. 18.00 az Alkotó Muzsikusok 
Társaságának komolyzenei koncertje.

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

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Kiállítás – Galéria
NOVEMBER 8. 19.00 Marcus Goldson 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
NOVEMBER 30-ÁIG.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
XI., Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak 
előzetes bejelentkezés alapján.

PUTTÓ GALÉRIA
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451 (Szkéné 
Színház előtere)
NOVEMBER 17-ÉTŐL Sascha Banck olajfestmé-
nyei láthatók.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
A Festészet Napja alkalmából: „A város” 
– kortárs művészek tárlata.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
NOVEMBER 9. 18.00 a WWM Művészeti 
Stúdió és Műterem Galéria, valamint a 
Kreatív Kuckó tanítványainak kiállítás meg-
nyitója. Megtekinthető NOVEMBER 28-ÁIG 
hétköznap 13–18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
NOVEMBER 9. 19.00 Marhasült dohánnyal? 
Ráskai Szabolcs grafikusművész kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető DECEMBER 5-ÉIG.

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 15–18 óráig. Csoportokat is szíve-
sen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

Psure, Bergi, Gerilla Crew. NOVEMBER 18. 14.00  
ABC tehetségkutató – Hungarian Live Award.

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

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes cso-
portok, 16.00 Családok a Családokért Polgári 
Egyesület 19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus 
próbája. KEDD 10.00, 10.40 „Ringató” zenei 
foglalkozás, 14.00 Keresztény Társaskör 
Döngicsélő Klubja. SZERDA 16.00 Albertalvai 
Polgárok Köre. SZERDA ÉS PÉNTEK 18.00 
Mesetorna óvodáskorúaknak. NOVEMBER 10. 
11.00 Kerület Napja. Városrészek közötti futás: 
Albertfalva–Kelenvölgy. NOVEMBER 11. 10–13 
Kerület Napja 11 Ft-os bolt, Bogozgató kéz-
műves bemutató foglalkozás, 20.00 Össztánc. 
NOVEMBER 17. 9.00 Modellbörze. 
Gyermekprogramok:
NOVEMBER 18. 10.30 Mia Manó Színház: 

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

NOVEMBER 7. My City: Moszkva beharangozó 
fesztivál. 21.00  Pannonia Allstars Ska Orchestra, 
Deti Picasso (AR/RU). NOVEMBER 9. My City: 
Moszkva beharangozó fesztivál. 21.00  Másfél 
feat Gaja Arutjunján (AR/RU), Cadik, Zeek, 
Ovchinnikov Bros. NOVEMBER 8. 20.30 Kiscsillag, 
Robinzon Cirkusz, Óriás. NOVEMBER 10. 22.00  
NVC pres. Extrawelt live (D), Naga & Beta, 
Marvin, Isu & Sinko, Dr Zoidberg, Subotage, 
Bergi, Tsubi & Sundi, The Grammer, Plazma, 
Ioda. NOVEMBER 11. 14.00  ABC tehetségkutató 
– Hungarian Live Award. NOVEMBER 12. 20.00  
Vienna Art Orchestra (A) – European Visionaries. 
NOVEMBER 15. 21.00  Parno Graszt lemezbe-
mutató és 20 éves jubileumi koncert, Pujara, 
DJ Gaetano Fabri (B). NOVEMBER 16. 20.00  H-
Blockx (D), Neil (D), VL45. NOVEMBER 17. 22.00  
Blacklight pres. Rennie Pilgrem (UK), Palotai, 

Megvilágosodáshoz (előadássorozat).
KEDD 6.15–7.30 Buddhista előkészítő gya-
korlatok (meditáció), 17.00–18.30 Az éber 
tudatosság alkalmazása a segítésben,  
18.45–20.15 Gyakorlás a mahájána úton (ta-
nítás, beszélgetés a buddhizmus együttérzést 
és bölcsességet hirdető útjáról, éberség medi-
táció). SZERDA 7.30–9.00 DO-IN (energiahar-
monizáló) tanfolyam. CSÜTÖRTÖK 6.15–7.30 
Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 
Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

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

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. 
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok 
összejövetele. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 
Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

VASÁRNAP 9.00 és 10.30 Istentisztelet, 
gyermek-istentisztelet és gyermekvigyázás. 
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

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

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia 
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 
Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 
vele párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 
18.30, VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise. 
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. MINDEN HÓ 4. SZERDA 
18.30 Házas- és Szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. 
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. 
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent István 
Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében, 
17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál. 
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések 
(SZIH). MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
NOVEMBER 8-9-10. 8.00, ill. 18.00 órai szentmi-
séken felkészülés a Szent Kenet szentségének 
felvételére. NOVEMBER 9. Lateráni Bazilika 
felszentelésének napja – Boldog Apor Vilmos 
boldoggá avatásának évfordulója. 15.00 
koszorúzás az Apor Vilmos téri szobornál, 16.30 
konferencia Boldog Apor Vilmos tiszteletére 
(Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium), 18.00 
ünnepi érseki szentmise. NOVEMBER 11. Évközi 
32. vasárnap. 10.15 A kerület napja alkalmából 
Haydn-mise, 11.30 ünnepi szentmise az  idősek 
napján, a  szent kenet felvételével, 20.00 József 
és a színes, szélesvásznú álomkabát. 
NOVEMBER 17. 19.00-02.00 a SZIE őszi bálja a 
Szent Gellért fürdő csarnokában. 
NOVEMBER 19. Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepe.

NOVEMBER 16., 17. 20.00 MU TERMINÁL EST. 
Fodor Zoltán: Tér-forma-nyelv, Fejes Ádám: 
Újoncok. Bemutató.
NOVEMBER 18. 20.00 Szentkirályi Színházi 
Műhely: Argosz földje, az én hazám. 
Ingyenes, helyfoglalás ajánlott!
NOVEMBER 20. TEMPS D’IMAGES – Képek 
Ideje Fesztivál: 21.00 Viszonyok. Ingyenes, 
előzetes helyfoglalás ajánlott!
NOVEMBER 11. 9.00 VIII. Vers- és prózamondó 
verseny.
NOVEMBER 13. 18.00 Műked(d)velő. Ingyenes 
irodalmi est. Szomjas Oázis – könyvbemu-
tató – A könyv utóélete – Szépírók a MU 
színházban.
Gyermekelőadás: NOVEMBER 18. 11.00 
Napsugár Bábszínház: Ágrólszakadt Tilinka.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
NOVEMBER 7., 8. 20.00 Árva csillag.
NOVEMBER 9., 10. 19.00 Ördöngős idők.
NOVEMBER 11., 12. 19.00 Albérleti 
színjáték+Hétvége.
NOVEMBER 15., 16. 20.00 Parasztopera.
NOVEMBER 17., 18. 19.00 Szíkölök.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
NOVEMBER 7. 19.00 Járvás Katalin:  SOLO 
(…forte…piano…).
NOVEMBER 10. 19.00 Kb35 Inárcs Színjátszó 
Egyesület: Müller Táncosai.
NOVEMBER 17. 19.00 Utópia Társulat: „Prosztó, 
avagy megnéztem a tükörben a vállamat”. 

November 12., hétfő
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg 
• az általa levont személyi jövedelemadót vagy 
szja-előleget, 
• a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyug-
díjjárulékot, a fizetendő társadalombiztosítási 
járulékot, 
• az egészségügyi hozzájárulást, 
• a munkaadói és munkavállalói járulékot,
• az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
• a START-kártyák valamelyikével rendelkező 
foglalkoztatott után a 15/25% járulékot.  
Egyéni vállalkozó maga után, a társaság a tár-
sas vállalkozó után eddig fizeti meg a vállalko-
zói járulékot. 
A fenti befizetések bevallás párjai kifizetőnél a 
0708-as, egyéni vállalkozónál saját magáról a 
0758-as számú bevallások.

November 15., csütörtök
Az áfa-törvényben meghatározott új közleke-
dési eszközt értékesítő adózó a 0788-as számú 
nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

November 20., kedd
Társasági adóelőleg-befizetés, havi bevallók 
környezetvédelmi termékdíj befizetése, játék-
adó befizetése és bevallása a 0778-as bevallá-
son, havi áfa befizetése és bevallása, 0701-es ha-
vi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés 
és költségvetési támogatás igénylése a 0711-es 
nyomtatványon, az Európai Közösségből törté-
nő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 
0786-os számú bevallásának benyújtása, az 
Európai Közösség más tagállamából személy-
gépkocsinak nem minősülő új közlekedési 
eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal 
nem rendelkezők 0787-es számú bevallása.  

APEH Közép-magyarországi  
Regionális Igazgatósága

Novemberi adózási határidők Felhívás
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapít-
vány 7. nyilvános ülését november 22-én, 
csütörtökön 9 órakor tartja az Újbudai Ön-
kormányzat Zsombolyai u. 5. alagsori 2. számú 
tárgyalótermében.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
(KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati és 
az egységes környezethasználati engedélye-
zési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.)Korm.
rend. szerint véleményezésre megküldte a  
mélyparkoló létesítése budapest XI. ker. 
Műegyetem rakparton a 4. sz. metróvonal 
Szt. Gellért téri állomásához kapcsolódó-
an előzetes környezeti vizsgálatát.
A közzétételi közlemény teljes szövege a KDV-
KTVF honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu, 
Archív hírek október 9–10.) található. 
Az ábrákkal és táblázatokkal 90 oldalas doku-
mentáció helybenolvasással november 15-éig 
tekinthető meg.
 
• a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (VII. 
ker. Nagydiófa u. 10–12., hétfő, szerda 9–12 és 
12.30–16, péntek 9–12 óráig), valamint 
• a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (XI. 
ker. Zsombolyai u. 5. II. em., 210. szoba), ahol 
előzetes időpont-egyeztetés esetén ügyfélfoga-
dási időn kívül is, teljes munkaidőben várjuk az 
érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 37-24-684 
vagy 37-24-633).  

A telepítés helyével, a hatástanulmány tartalmá-
val vagy hatásvizsgálat lefolytatásával kapcsola-
tos észrevétel írásban tehető a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségen legkésőbb november 15-éig.

Budapest, 2007. október 19.
dr. Filipsz Andrea,

jegyző

KÖZZÉTÉTELI  HIRDETMÉNY

Rendelet
A Képviselő-testület 2007. október 18-i ülé-
sén megalkotta az alábbi rendeletet:
28/2007./X.27./ XI.ÖK sz. rendelet a Bu-
dapest XI. kerület Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzatáról szóló 34/200-
3./X.21./ XI.ÖK sz. rendeletnek a Budapest 
XI. kerület, Arany Dániel tér–Segner János 
u.–Tomaj u.–Bodola Lajos u. által határolt 
terület kerületi szabályozási tervére vonat-
kozó módosításáról.
Tájékoztatjuk, hogy a rendeletek a 
www.ujbuda.hu honlapon a Hirdetőtábla/Ren-
deletek útvonalon elérhetők, megtekinthetők.

Gazdit keresünk
Yoda 4-5 hónapos kistestű szuka,  moz-

gékony, gyerekszerető, kedves. Külsőre 
olyan, mint egy álruhás tacskó. Intézkedik, 
rohangál, fölfedez, és úgy bújik az ölünkbe, 
mint egy kisbaba. Ezzel együtt, már most jó 
jelzőnek ígérkezik. Szívesen játszik gyerekkel, 
a többi kölyökkel, és a nagyobb kutyákkal is. 
Lakáshoz szoktatni kell, de nagyon tanulé-
kony. A kutyust házhoz visszük. Érdeklődni 
a 06-30-3119701 vagy 06-30-2673801 szá-
mon lehet. A gazdát kereső többi kutyánk a 
www.mancsrancs.hu oldalon látható.
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Márton-napi recept

Ezen a napon történt – november 7.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 1968-
ban Hamvas Béla Kossuth-díjas esszéista 
író. Egyik fő műve (I, I, A). 13. Község a 
Cserehátban. 14. Földet művelő. 15. Sor, 
angolul (ROW). 17. Taktus. 18. Londoni 
medve! 19. Mulandó. 21. Gödöllői egyetem 
egykori névbetűi. 23. Kiegészítő. 25. Állat, 
németül. 26. Föladat egynemű betűi. 28. 
Becézett női név. 30. Megöl a centrumban! 
32. Cégforma, röv. 33. Libanoni autójel. 34. 
Kérdés személyre (2 szó). 35. Madárgyer-
mek. 37. Vétség. 39. 1913-ban ezen a napon 
született Albert Camus francia író. 1942-
ben fejezte ezt a regényét. 41. Kálium és 
vas vegyjele. 43. Női név. 45. RSL. 46. Tár-
sas érintkezésben felvett szokás. 48. Vissza-
hat! 49. Amerikai ország. 52. Szálkátlanított 
halszelet. 53. Elhasznált ruha. 55. Ételízesí-
tő. 57. Spanyol és svéd gépkocsijelzés. 58. 
Levéltávirat, röv. 60. Kén és argon vegyjele. 
61. Primer. 62. Középen bekér! 63. Emelt ze-
nei hang. 65. Arc betűi keverve. 67. Energia. 
69. Betakarító. 71. Becsmérel. 73. Penny… 
(Beatles). 75. Lengyel sci-fi író (Stanislaw). 
76. Őrzi a termést. 78. A szobából kézzel 
jelez. 79. Ezen a napon született 1810-ben 
Erkel Ferenc zeneszerző. Egyik legismer-
tebb operája (N, Á).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1903-ban Konrad Lorenz osztrák etoló-
gus. 1973-as kötetében az emberi visel-
kedés foglalkoztatta (K, O, A). 2. Sétapál-
ca. 3. Görög betű. 4. Cigány. 5. Francium 

vegyjele. 6. A déliek tábornoka az amerikai 
polgárháborúban (Robert). 7. Afrikai pa-
tás. 8. Nulla. 9. Nagy varázsló. 10. Vissza: 
régi hosszmérték. 11. Becézett férfinév. 12. 
Helyettesítő kártyalap. 16. 1953-ban ezen 
a napon született Xantus János filmren-
dező. 1976-ban még főiskolásként ké-
szítette ezt a vizsgafilmet (H, L, E). 18. 
Szekrénybe tesz. 20. Orosz zeneszerző tár-
saság Balakirjev vezetésével. 22. … et moi 
(Géraldy). 24. A tea alkaloidja. 27. Balatoni 
üdülőhely. 29. Monstrum. 31. Spanyol fes-
tő (Francisco). 34. Zárhang. 35. Temet. 36. 
Mikszáth Kálmán Miklósa. 38. Nobel-díjas 
dán fizikus (Niels). 40. Kettőzve: Gábor 
művésznő keresztneve. 42. Szlovák város 
magyar neve. 44. Bányajárat. 47. Némán 
elfutó! 50. A Taj Mahal városa. 51. Vas me-
gyei település. 54. Kártyát játékba hoz. 56. 
Erő betűi keverve. 59. Arany János terhe. 
61. Női becenév. 62. Zománc. 64. Ritka fér-
finév. 66. Fiaskó. 68. Női név. 70. Oxigén, 
szén és ittrium vegyjele. 72. Kiszól páros 
betűi. 74. Pannóniai részlet! 77. Súlyarány, 
röv. 78. Himfy névjele.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 39., 79., függ. 1., 16. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: november 14. 
A 25. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Fe-
kete csütörök, Atom heart mother, Barbara 
őrnagy, Protasztologia”. 
A 25. SZÁM NYERTESE: Postásné Balázs Ildi-
kó, VI., Bajza u. A könyvnyeremény a szer-
kesztőségben vehető át.Horváth Andrea

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.

Valakivel vitába keveredhet, és bizony – mint 
az máskor is elő szokott fordulni – nehezen 
uralkodik az érzelmein. Kimondja azt, ami 
a szívét nyomja, és ezt az illető nem veszi jó 
néven. Sajnos, ez a két hét más szempontból 
is egy kicsit feszültebb lehet. Nem igazán 
érzi, hogy jól mennének ön körül a dolgok. 
Sok munkája van, amit most tehernek érez. 
Ha teheti, legalább hétvégeken pihenjen any-
nyit, amennyit csak tud, és ne bosszankod-
jon olyan dolgok miatt, amelyeken nem tud 
változtatni.

november 5.–november 18.
HOROSZKÓP

Az előző időszakok kisebb anyagi stagnálása 
után végre úgy érzi, kezdenek rendbe jönni 
pénzügyi dolgai. Persze ez nem egy hirtelen 
nyeremény vagy váratlan fordulat lesz, ha-
nem szívós, kitartó munkával elért, lassú, 
de biztos fellendülés. Ez örömmel és büsz-
keséggel tölti el. Ha az elmúlt két hétben volt 
valami konfliktusa egy családtaggal, akkor 
most könnyen megbékülhetnek, szót érthet-
nek egymással.

Bizony könnyen meglehet, hogy az elmúlt 
hetekben egy kissé elhanyagolta teendőit, 
csupán a legszükségesebb dolgokat végezte 
el, és ezért mostanra annyi tennivalója hal-
mozódott fel, hogy alig győzi. Szerencsére 
azonban nagy belső ereje lesz, szívesen csi-
nálja, sőt, ahogy fogynak a feladatok, úgy 
érzi majd egyre jobban magát. Bár máskor 
elő-előfordul, hogy nem tudja jól beosztani 
az idejét és energiáját, most ennek épp az el-
lenkezője lesz igaz. November közepén még 
egy kisebb munkahelyen belüli sikerélmény 
is éri, amelytől valósággal szárnyakat kap.

Amire a legnagyobb szüksége lesz ebben a 
periódusban, az a csend és a nyugalom. Köz-
érzete, hangulata, mi több, egészsége is most 
attól függ, hogy ezt mennyire képes mint 
önmagában, mint maga körül megteremte-
ni. Szerencsére barátai és családtagjai tiszte-
letben fogják tartani ezt, sőt, nemhogy nem 
nyaggatják majd, de sok terhet is levesznek 
a válláról. Munkatársai viszont nem lesznek 
ilyen megértőek, ami kellő diplomáciai érzé-
ket követel. Ha ebben a két hétben túl nagy 
nyüzsgés veszi körül, akkor immunrend-
szere is meggyengülhet, hajlamosabb lesz a 
megfázásra, rosszkedvre. Hétvégeken kap-
csolja ki a telefont és a kapucsengőt.

Az előző, kissé levertebb két hét után, ha las-
san is, de kezd visszatérni az életkedve. Igaz, 
ebben annak is szerepe lesz, hogy egy olyan 
váratlan örömhírt kap, amiben korábban 
reménykedni sem mert. Ugyan magabiztos-

sága még nem lesz a régi, ám ezt sikerül lep-
leznie. Sőt, adódik majd egy olyan érdekes 
élethelyzet is, amelyben sokkal erősebbnek 
fog látszani, mint ahogyan érzi magát. Noha 
pénzügyi helyzete nem lesz csúcsformában, 
ez most nem okoz gondot még akkor sem, 
ha egy kisebbnek tervezett kiadás sokkal na-
gyobb lesz, mint várta.

Ezekben a napokban vegyes hatású megle-
petések érik, azaz jó, illetve rossz egyaránt 
bekövetkezik. Alaphangulata azonban opti-
mista lesz, tehát sokkal inkább a jó dolgokra 
fog koncentrálni. Ne aggódjon egy munkán 
belüli, kellemetlennek tűnő változás miatt, 
mert az később remek lehetőségeket hoz. 
Egy családtag kicsit bosszantóan viselkedik, 
de ha türelemmel áll hozzá, saját magától fog 
magatartásán változtatni. Pénzügyi helyzete 
változatlanul jó, ami nyugalommal tölti el.

Az előző periódus kedvező tendenciája most 
sem csökken. Igaz, a barátságok kissé háttér-
be szorulnak, de a magánéletben megtalálja 
azt a boldogságot és harmóniát, amelyre 
annyira szüksége van. Hétvégén ne mér-
gelődjön, ha egy előre eltervezett program 
másképp alakul, mint ahogyan szerette vol-
na. Nem fogja magát rosszul érezni, még egy 
vidám élményben is része lehet. A házimun-
kában gondot okoz egy gyakorlatias jellegű 
probléma, amivel nemigen tud megküzdeni, 
ám ha segítséget kér, ez hamar el is hárul. 
Remek hangulata miatt több pénzt fog köl-
teni, mint önmagára, mint szeretteire, és ezt 
még csak meg sem bánja. Úgy véli, a pénz 
arra való, hogy azzal örömöt szerezzünk.

Egy barátok közti vitában kénytelen lesz 
felvállalni a békebíró szerepét, amitől kez-
detben ugyan vonakodik, mégis jobban be-
lemerül a témába, mint szerette volna. Ez a 

helyzet arra fogja ráébreszteni, hogy bizony 
mások életébe beleszólni igen nagy tapinta-
tot igényel. Szerencsére azonban ebből nincs 
híján, és (amennyire lehet) meg is békíti a 
perlekedőket. Ez az eset egyébként az önis-
meretben is nagy lépést jelent majd önnek, 
sok mindent másképp fog látni. Utána vi-
szont jó pár napig arra fog vágyni, hogy béke 
és nyugalom legyen ön körül.

Ha az előző két hétben megfogadta a taná-
csomat, és sikerült néhány emberrel a kon-
fliktusait rendezni, akkor most azt tapasztal-
hatja, hogy nagy lelki erő szabadul fel önben. 
Ezt pedig egészen biztosan olyan dologra 
fordítja, ami a későbbi életére nézve is hasz-
nos lesz. Már régóta van egy terve, amelynek 
a megvalósításához eddig nem igazán volt 
sem ideje, sem mersze, sem ereje. Most azon-
ban eljött az idő, hogy elővegye, és dolgozni 
kezdjen rajta. Bátorsága miatt irigyei is akad-
nak, de sebaj! A mottója az lesz, hogy inkább 
legyen több irigyünk, mint egy sajnálónk.

Az előző periódus pozitív, bizakodó időszaka 
változatlan marad. Az elmúlt két héthez ha-
sonlatosan még mindig joggal érzi úgy, hogy 
nem a körülmények irányítják, hanem ön a kö-
rülményeket. Ez magabiztossá teszi, amitől va-
lósággal sugárzik. Ne csodálkozzon, ha többen 
keresik a társaságát. Ha valakinek a jelenléte 
terhes, most diplomatikusan el tudja hárítani. 
A munkájában számíthat egy kis előrelépésre, 
ami már régóta esedékes volt. Ha vannak az 
életében olyan kérdések, amelyekben korábban 
nem tudott dönteni, akkor most megteheti. 
Egészen biztos, hogy jó döntést fog hozni.

Az előző időszakban megért önben az elhatá-
rozás, hogy van néhány terület az életében, ami 
változásra szorul, és meg is tette az első lépé-
seket ennek érdekében. Most is ugyanezt teszi 
nagyon nagy energiával. Csodálkozva tapasz-
talhatja, hogy az emberek mennyivel közelebb 
kerültek önhöz, mennyi új dolgot tud meg még 
azokról is, akikről korábban azt hitte, jól ismeri 
őket. A munkájában ugyan elkövet egy kisebb 
hibát, de azt időben helyre is fogja hozni. A két-
hetes periódus vége felé még egy különleges, új 
hobbival is megismerkedhet, hisz most még a 
szokottnál is nyitottabb az új dolgokra.

Bizonyos területeken egy kicsit kicsúszott a ke-
zéből sorsa irányítása, eljött tehát az idő, hogy 
ezt visszaszerezze. Kissé hajlamos lehet arra, 
hogy felesleges dolgokra pazarolja az idejét 
és az erejét, ezért elsősorban ezen kellene vál-
toztatnia. Szerencsére az előző két hétben már 
sok dolgot tisztázott a társkapcsolatán belül, 
ám most önmagában kell rendet teremtenie. 
Tekintse át napjait, bizonyára sok olyan van 
bennük, ami csupán pótcselekvés. Szép lassan, 
fokozatosan „selejtezze ki” ezeket az életéből!

Nagy András

Kemencében sült liba-
comb almás káposztával 
és tepsis burgonyával 
HOZZÁVALÓK: 2 kg libacomb, 10 
dkg fokhagyma, 10 dkg sárgarépa, 
10 dkg gyökér, 15 dkg vöröshagy-
ma, 3 dkg só, 20 dkg libazsír.
KÖRETEK: 1 kg tisztított burgonya, 
1 kg lila káposzta, 4 db alma, 
1 dkg köménymag, 5 
dkg kristálycu-
kor, 5 cl bor-
ecet, 1 dl 
olaj, só.

ELKÉSZÍTÉSE: A libacombokat sóz-
zuk, és zöldségágyra fektetjük, 
meglocsoljuk olvasztott libazsír-
ral, kevés vízzel, és sütőben elő-
ször pároljuk, majd ropogósra 
sütjük. A lila káposztát vékonyan 
felszeleteljük, majd a szokott mó-
don párolt káposztát készítünk 
belőle. A burgonyát cikkekre 
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

A Budai Borszalon és a Danubius Hotel Flamenco Novemberi Bo-
rász Napjára minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Márton-napi Libavacsora és Borkóstoló
November 9-én, pénteken 19–22 óra között, Danubius Hotel Fla-
menco BOLERO terem, XI. Tas Vezér u. 3–7.
Ez alkalommal a Polgár Pincészet (Villány) primőr és óborait, vala-
mint Rosé pezsgőjét mutatja be Önöknek Polgár Zoltán a Lorántffy 
Zsuzsanna Borrend hölgyeinek közreműködésével, melyekhez Dr. 
Kállay Miklós tanszékvezető professzor mond bevezetőt.
Az est részvételi díja klubtagoknak: 7500 Ft/fő. Az est részvételi díja 
nem klubtagoknak: 9000 Ft/fő.
Jelentkezés és befizetés: 2007 november 8-ig, Budai Borsza-
lon, 1113 Budapest, Tas Vezér u. 16. Telefon: (+36)1-209-4115, 
info@budaiborszalon.hu, www.budaiborszalon.hu

UPC VISZONTELADÓ IRODA
1118 Bp., Törökugrató u. 9. (Gazdagréti Közösségi Házban)

Kösse meg kábeltelevízió, internet 
és telefon szerződését 

KEDVEZMÉNYESEN!
H-P: 10-17 óráig

Tel: 784-0102, Mob: 30/931-8887, Mob: 70/779-5790
E-mail: katalin.huszar@chello.hu

VÁRJUK KEDVES ÜGYFELEINKET!

G  É  P  J  Á  R  M  Ű  V  E  K
forgalomból történő végleges 

kivonása, bontási átvételi igazolások 
kiadása, teljeskörű helyszíni ügyintézéssel 

hétvégén is.
Tel.: 06/20/921-3874

e-mail: autovolt@freemail.hu

vágjuk, sós vízben előfőzzük, 
aztán bő zsírban megsütjük. 
Az almák magházát eltávolít-
juk, forró sütőben rövid ideig 
sütjük. Tálaláskor a káposztát 
a sült almákba töltjük, mellé-
helyezzük a burgonyát és a sült 
libacombot.

Kóstolja meg a legfinomabb 
Márton-napi recepteket 

a Flamenco Hotel-
ban november 

10–23. kö-
zött!

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Fővárosi Művelődési Ház   
Budapest, XI. k. Fehérvári út 47.

Ideje: 2007. nov. 17. (szombat) 11-18 óra; 
nov. 18. (vasárnap) 10-17 óra

ORSZÁGOS OLAJFESTMÉNY VÁSÁRT 
rendez a SZEGEDI ART(É)R GALÉRIA,

ahol több mint negyven művész kb. 150 
alkotásából választhat: Fassel F., Csikós 

A., Szanthoffer I., Novák A., Bubelényi L.,  
Losonci L., Hornyik Z., Bóna J., Várkonyi J., 

Rajczi Z., Rengei L. stb.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!  

Készpénz esetén kedvezmény!
ART(É)R GALÉRIA – SZEGED  

Tel.: 06-30-9533-486; 06-30-3850-723

ÜDÍTŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az Újbuda újság szerkesztőségének ügyfélszolgálatán 

hideg üdítők is kaphatók.
Cím: Szent Gellért tér 1–3. Bejárat a Budafoki út felől.
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Immár hagyományosan idén is megren-
dezték a Gazdagréti ősz rendezvénysoro-
zatot a Gazdagréti Közösségi Házban. A 
szokásos gyermek- és felnőttprogramok 
mellett ezúttal kiemelkedett a Románia 
Gazdagréten című, több részből álló 
bemutatkozás, valamint Ambrus Asma 
kuplé- és sanzonestje. 

Ez évben Bulgária és Románia is az Európai 
Unió tagja lett, és ennek kapcsán a Gazdag-
réti tavasz 2007 kiemelkedő eseménye volt 
Bulgária bemutatkozása, most pedig Romá-
nia kapta meg ezt a  lehetőséget. A Románia 
Gazdagréten című programsorozaton meg-
jelent Molnár Gyula polgármester,  köszön-
tőt mondott Brandusa Armanca, a Román 
Kultúra Háza igazgatója és dr. Józsa István, 
Gazdagrét országgyűlési képviselője.  
 Az érdeklődők filmet tekinthettek 
meg Romániáról. Nagy sikert aratott a 
táncbemutató és táncház, amelyen köz-
reműködött a Cerbul de Aur román 
néptáncegyüttes és a Falkafolk zenekar. 
A román népzene és néptánc rendkívül 
színes, gazdag anyagát ismerhették meg a 
látogatók. Végül román ételeket és borokat 
kóstolhatott meg a közönség. 
Ambrus Asma kuplé- és sanzonestje iga-

zi reveláció volt, nem véletlenül ragadta 
magával a közönséget az őszinte öröm-
mel előadott műsor. Ilyen esteken ritka, 
hogy ráadást is kiköveteljen magának a 
nagyérdemű – most ez történt. Ambrus 
Asma színművésznő tavaly Kurt Weill 
dalaiból összeállított pódiumműsorán 
megmutatta, hogy rendelkezik azzal a 
színészi, énekesi eszköztárral, amely az 
igencsak nehéz drámai hangulatú Weill-
songok előadásához szükséges. Most 
az 1910-es évek pesti orfeumhangula-
tát idézte fel. Ha kellett, könnyed volt 
és bohém, ha kellett, cselédnótát vagy 
a híres filmsztárok sanzonjait adta elő 
– sok-sok humorral, iróniával, és soha 
sem másokat utánozva, hanem önma-
ga művészi eszközeit megmutatva. Az 
est szórólapján közreműködőként volt 
feltüntetve vele egyenértékű énekes- és 
játszótársa, Horváth Károly, aki egykor 
a színpadon, ma pedig az életben a tár-
sa. Horváth Károly különben azonos a 
Karinthy Szalon igazgatójával. Az esten 
zongorán Hajdú Sándor kísért, akinek 
önfeledt játékát a közönség nagy tapssal 
jutalmazta. 

D. A.
www.ujbuda.hu/0710GKHOsz

Sikert aratott a román 
népzene és néptánc  

Gazdagréti ősz 2007

Az amerikai álom kijózanító kúrája, a 
pénz komédiája. A sokoldalú Gábor 
Andor 1917-ben írta, a belőle forgatott 
film Rajz János és Darvas Iván fősze-
replésével 1956-ban készült. Most 
Vajda Anikó és a rendező, Cseke Péter 
átdolgozásában, Sztankay Istvánnal a 
címszerepben játssza nagy sikerrel a 
Karinthy Színház.

Régóta tudjuk, hogy a klasszikus írók mű-
vei „mindig a máról” szólnak. Nem egy-
szer halljuk még a televízióban is, hogy 
Mikszáth a mai parlamenti viszonyok-
ról írt. Amikor néhány éve a Radnóti 
Színházban bemutatták Móricztól a 
Rokonokat, senki nem akarta elhin-
ni, hogy a napi aktualitásokra rí-
melő mondatokat nem a drama-
turgok csempészték a szövegbe, 
hanem azokat maga Móricz 
írta. Így vagyunk most Gábor 
Andor szövegével is: döb-
benetes hatással van 
ránk. Gábor Andor 
a múlt század elején 
mintha csak előre tud-
ta volna, mit hoz majd 
a 20. század. És kicsit ta-
lán azt is megérezte, mit 
hoz majd a 21 század. 
Nem véletlenül veszik 

elő darabját a színhá-
zak, legutóbb például 

2005-ben Szegeden 
játszották Bal József 
rendezésében. 

    Szentmárton város 
vezetésének meg-

adatik 
a rit-

k a 

Dollárpapa, avagy a pénz komédiája  
Karinthy Színház 

csoda: Koltayék rokona, az Amerikában élő 
idős Hoffmann Tamás, akit mindenki csak 
„dollárpapaként” emleget, váratlanul ha-
zatér. Hoffmann Tamás (Sztankay István) 
szegény maradt, mint a templom egere, 
mégis mindenki dúsgazdagnak akarja lát-
ni. Gizike vőlegénye, Szekeres Jenő hagyja 
hát dolgozni a legendát, milliomost csinál 
belőle. (Darvas Iván filmes sikerszerepét 
most Besenczi Árpád játssza sok humorral.) 
A Dollárpapa nem létező pénzével és Szeke-
res Jenő furfangjával egyszerre csak elkezd 
működni egy addig tespedt kisváros. És az 
addig becsületes (vagy annak hitt) emberek 
a pénz szagától életveszélyessé válnak, tra-
gikomikus szituációkba, csapdahelyzetek 
sokaságába kerülnek.
 Vajda Anikó (aki már sokszor bizo-
nyította, hogy jó érzékkel tudja leporolni 

az 1900-as évek darabjait) és Cseke Péter 
inkább csak összerántotta, feszesebbre 
vette Gábor Andor szövegét. A rendező 
pedig véletlenül sem kényszerítette színé-
szeit, hogy az egykori filmes játszótársak 
bőrébe bújjanak bele. Sztankay, Besenczi, 
Konrád Antal, Sára Bernadett, Sztankay 
Orsolya, Lőte Attila, Körtvélyessy Zsolt, 
Kiss Gábor, Németh Gábor karizmatikus 
figurákat jelenítenek meg önmaguk kiér-
lelt színészi eszközeivel.

Deák Attila 
www.ujbuda.hu/0710dollarpapa
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LAKÁS, INGATLAN

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. Gyors korrekt ügyintézés meg-
bízástól a szerződéskötésig. 14 éve az ingatlanpia-
con. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu, 
amadex@axelero.hu. 

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves 
tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.

NAGY Kékség Ingatlaniroda a XI. kerület 
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat 
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711., 
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com

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

BALATONALMÁDI központjában (Óvári ut-
ca) 690 nm-es telek 50 nm-es nyaralóval eladó a 
Városi Strand közvetlen közelében. 
Tel.: 06/20/383-9576.

VILLA-LUX Ingatlaniroda 17 éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék 
Üzletközpont XII., Apor Vilmos tér. 466-2482, 06/30
/940-8093, www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.

VENNÉK 100 nm körüli lakóházat Sasad-
Sashegyen, XII. kerületben. 06/20/324-9108.

GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres 
vagy elad a környéken? Hívjon, segítünk: 
06/30/547-4854. www.gellerthegyingatlan.hu, 
info@gellerthegyingatlan.hu.

TAWELLCO Ingatlaniroda! Eladó ingatlanokat 
keresünk. Tel.: 280-4496.

XI., FEHÉRVÁRI úti, 41 nm-es lakásom elad-
nám. 06/70/218-6713.

BUDAI New York Ingatlan Iroda keres eladó és 
kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat, bel-
földi és külföldi ügyfeleknek. Pontos szolgáltatás, 
korrekt jutalék. 215-7336.

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

FEHÉRVÁRI úton 49 nm-es, erkélyes, nagy-
konyhás lakás magánszemélytől eladó. Irányár: 
9,6 millió. Tel.: 06/30/984-5041.

MADÁRHEGYEN 2008-as átadású, 3 lakásos 
társasházban eladók 116 és 85 nm-es nagytera-
szos, duplagarázsos, 4 szobás lakások. Ár: 65,6 
millió és 52,6 millió. Tel.: 06/70/244-6628.

ULÁSZLÓ utcában 118 nm-es, 3,5 szobás, 
emeleti, erkélyes lakás eladó: 35 000 000. 
www.banalp.hu, 06/20/934-0635.

XI., SASADON háromlakásos, 250 nm-es, pa-
norámás, duplagarázsos ház 83 500 000 irányáron 
eladó. www.banalp.hu, 06/20/351-3141.

GELLÉRTHEGYEN eladó 95 nm-es, 2,5 szoba 
hallos, erkélyes lakás 37 000 000-ért. www.banalp.
hu, 06/20/351-3141.

XI., BÁNK Bán utcában 63 nm-es lakás  
14 950 000 irányáron eladó. www.banalp.hu, 
06/20/364-8676.

KERESÜNK eladó lakásokat, házakat, telkeket, 
üzlethelyiségeket, ipari ingatlanokat a kerületben! 
Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 1995.) 
351-9578, 06/70/383-5004.

XI., KERÜLETBEN 1,5-2 szobás egyedi fűtésű 
lakást keresek megvételre, saját részre. 
06/70/389-2777.

XII., HEGYALJA Koszta J. sarkán 47 nm-es, 1,5 
szobás, kertre néző, nyugati fekvésű, földszinti la-
kás, tároló eladó. 19,5 M Ft. Tel.: 06/30/921-3983.

XI., MADÁRHEGYEN, a Hosszúréti úton 1000 
nm-es építési telek eladó. Tavasszal összközmű. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., GELLÉRT térnél, Orlay utcában, műemlék-
házban, 75 nm-es, 2 szobás, napfényes, felújított 
öröklakás tulajdonostól eladó. 06/70/275-1852.

BÉRLEMÉNY  
XI. KERÜLETBEN több iroda 35–500 nm kö-

zött kiadó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év: 

1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyi-
ségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

KERESÜNK kiadó lakásokat, házakat a kerü-
letben! Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.) 351-9578, 06/70/383-5004.

FEHÉRVÁRI úti vásárcsarnoknál két szoba 
hallos, teljesen felszerelt lakás 75 000 Ft + rezsi-
ért, két havi kaucióval kiadó. 06/20/941-8043.

KIADOM felújított, 51 nm-es Etele úti lakáso-
mat. 65 000 Ft + rezsi, 2 hónap kaució. 
06/30/539-1821.

GARÁZS
RÉTKÖZ utcai teremgarázsban gépkocsibeálló 

eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Tel.: 06/20/383-9576.
GARÁZS kiadó az Olt utcában. Tel.: 319-5608.
GELLÉRTHEGYEN, Rezeda utcában garázs 

kiadó. Tel.: 06/20/377-2899. Perlakiné.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás a Gellért 

térnél, alap- és felsőfokon. 385-3280, Obádovics.
KUNGFU magánoktatás: harcművészet, belső-

erő, önvédelem, hatékony közelharc. 
06/20/920-3624.

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

MATEMATIKA-, fizikatanítás. Középszintű és 
emelt szintű érettségire, főiskolára, egyetemre fel-
készítés, több mint húszéves gyakorlat. 
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.

ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás 
tanártól XI. kerületben. Tel: 466-4670.

ANGOLÓRA ingyen. Kezdőknek folyamato-
san indulnak csoportok. Magánórákat is tartok. 
06/30/367-5934.

ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátor-
talanoknak és gyerekeknek is. 06/30/367-5934.

MATEMATIKÁBÓL korrepetálok középiskolá-
sokat, nyolcadikosokat nagy hatásfokkal. 
Tel.: 466-4933.

NYUGDÍJAS tanárnő magyart, angolt korrepe-
tál Őrmezőn. Tel.: 310-1338. (este)

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön. Egyéni 
foglalkozások. Tel.: 205-6732. Rudas Katalin.

SPANYOL, olasz, francia, angol, német 
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 
06/20/354-4879.

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

MATEMATIKA felkészítés 7-8. osztályosok szá-
mára egyénileg. Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által 
minősített vállalkozás.

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

BUDAI FÉG gázkészülékszervizünk udvari-
as, jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással 
dolgozik hétköznap, hétvégén. 06/20/921-2215, 
06/30/471-5440.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-javítás áfa 
nélkül. Tel.-SMS: 06/20/823-1440.

VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje 
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus. 
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! 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.

GEBEVÍZ-, gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárító 
gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, vízóra-, 
bojlerszerelés. www.gebeviz.hu.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064. 

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épületvil-
lamossági karbantartás. Pálfi Zoltán 246-9953, 
06/30/947-6036.

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

GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés, -ter-
vezés, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 
Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújí-
tások! 06/30/954-9554.

VILLANYSZERELÉS! Ingyenes kiszállás, hét-
végén is hívható! Apró munkától a teljes felújítá-
sig. Elektromos kályhák, cserépkályhák javítása. 
Tel.: 203-2225, mobil: 06/70/235-6644.

VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújí-
tások! 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 

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

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb. 
06/30/961-3794. Telefonálni lejárat előtt!

BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők 
javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

MŰBÚTORASZTALOS 38 éves gyakorlattal 
vállalja antik-styl bútor restaurálását, készítését, 
kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.

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

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

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

CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok rövid ha-
táridővel, garanciával. 06/30/943-9282, 206-3579.

ASZTALOS, lakatos szakembert keres? 
Megtalálta. Kis javítások is. 
06/20/411-4349, 789-3958.

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

TELJES lakásfelújítást, kisebb munkákat válla-
lok garanciával. Tel.: 06/20/430-1461.

REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, ablakszigetelés, készítés, javítás. 
06/70/389-1679.

GYORSSZOLGÁLAT! Mázolás, festés, tapéta, 
csempe, vakolás, javítás stb. 06/70/218-6713.

FESTÉSTŐL a felújításig, tisztasági festést is 
vállalok. 06/70/218-6713.

BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmun-
kálatokat, lapos tető javításokat, bádogosmunkákat, 
valamint társasházak tetőjavításait, kis javításokat 
is. Tel.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax-műhely.

DISAIN festés, mediterrán antikolt festés, má-
zolás, tapétázás takarítással, garanciával. 
06/20/588-8271.

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

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

BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők 
javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-
meleg burkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, 
hő- és hangszigetelést garanciával vállalunk. 
06/30/919-5806, 06/30/431-4758.

ASZTALOS vállal ajtó-, ablakillesztést, -javítást, 
zárszerelést, küszöbkészítést, szekrénypántok, zsa-
nérok cseréjét stb. 
Tel.: 251-9483, 06/20/381-6703.

CSEMPÉZÉST, szobafestés-mázolást, kőmű-
vesmunkákat, vízvezeték-szerelést vállalunk. 
06/30/975-0053, 226-2527.

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

LAKÁSOK felújítását, irodák, lépcsőházak fes-
tését, takarítását garanciával, kedvező áron válla-
lom. 262-6283, 06/30/982-1689.

SZOBAFESTÉS akciós téli árakkal. Pl. fűrész-
poros tapétázás 850 Ft/nm anyaggal együtt. 
Tel.: 06/20/454-2579.

MINŐSÉGI lakásfelújítás! Szobafestés, mázolás, 
tapétázás, szőnyegpadlózás, parkettásmunkák, 
villanyszerelés, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, 
határidőre, garanciával! 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

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

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

MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép, 
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanci-

ával! (Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende, 
Vestel, Schneider). 06/20/471-8871.

TV-VIDEO-MONITOR szerelése. 15% nyugdí-
jas kedvezmény, ingyenes kiszállás. 
06/20/414-6003, 309-0418.

COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, 
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés. Ingyenes 
kiszállással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos 3,5 x 2 x 2-es 

rakterű kistehergépkocsival Budáról! 
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fu-
varvállalás. 
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

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

RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás pontosan, gyorsan! 
XI., Budafoki út 16–18. 361-3776.

TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes kö-
rű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan 
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerület-
ben. 367-1373, 367-1853, 209-5101. 

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

KONTÉNERES sitt, sóder, homok, hulladék és 
termőföld szállítása. Tel.: 06/20/944-4759.

KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok át-
húzását, javítását, bőrrel, szövettel. Ingyenes fel-
mérés, szállítás. Rieder György kárpitos. 
Tel.: 256-8285.

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

KÖNYVELÉS, bevalláskészítés cégeknek, vál-
lalkozóknak, magánszemélyeknek. 
249-3229, 06/20/919-3800.

ASZFALTOZÁS. Öntött és hengerelt aszfalto-
zást rövid határidővel, kiváló minőségben válla-
lunk. Tel.: 06/30/941-0379.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés igény szerint. 
Tel.: 06/70/530-6567.

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, fa-
kivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, 
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu

KÖNYVELÉS, adótanácsadás kedvező áron 
társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak, ma-
gánszemélyek részére adószakértő, mérlegképes 
könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségvál-
lalással, Kelenföldi Városközpontnál. 
06/30/951-2977, 382-0490.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717, 
www.bauerteher.hu.

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

MINDENFÉLE  gépi és kézi kerti munkát, met-
szést, permetezést vállalok vidéken is. 
Tel.: 06/30/682-4431.

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

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szak-

rendelésen várakozás nélküli gyógyulás! 203-
6797, www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.

BŐRGYÓGYÁSZATI, kozmetológiai magán-
rendelését megkezdte dr. Sólyom Katalin főorvos 
a Bercsényi utcában (Skála mellett). Bejelentkezés: 
06/70/546-4566. 
E-mail: solyom_katalin@yahoo.com.

SEJTSZINTŰ állapotfelmérés a 21. század 
diagnosztikai módszerével. Stersszcsökkentés, a 
szervezet vitamin- és ásványianyag-szükségleté-
nek meghatározása. Tel.: 06/30/941-5436.

A DOHÁNYZÁS károsítja egészségét. Tegyen 
egy lépést, szokjon le biorezonancia segítségével. 
Tel.: 06/30/941-5436.

MÉREGTELENÍTÉS, testsúly csökkentés, köz-
érzetjavítás, spa, fülakupunktúra és -akupresszúra 
segítségével. Tel.: 06/30/941-5436.

FÁJ a háta vagy sajog a lába? Az akupresszúrás 
masszázs az Ön megoldása. Tel.: 06/30/941-5436.

VERSENYZŐK, amatőr sprotolók speciá-
lis állapotfelmérése a 21. század diagnosztikai 
módszerével. Személyre szabott vitamin- és 
ásványianyag-szükségletének meghatározása. 
Tel.: 06/30/941-5436.

SZAKPSZICHOLÓGIAI tanácsadás felnőttek 
és gyermekek részére. Ingyenes első megbeszélés. 
Bejelentkezés: 06/30/346-0873.

HARMÓNIA gyógytorna stúdió: gerinctor-
na gyerekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, 
hát-, derékfájdalmak, csontritkulás korszerű 
mozgásterépiája egyénileg vagy kis létszámú cso-
portokban. Műtét utáni rehabilitáció. 
Tel.: 06/20/935-2347. XI., Tarcali u. 19.

ARTERIOGRÁFIÁS szűrővizsgálat az érelme-
szesedés korai felismerésére. Az agyvérzés, szívin-
farktus megelőzhető! 1114 Bartók B. út 61. 
Tel.: 784-2816, 06/20/967-7031.

B Ő R G YÓ G YÁ S Z AT I ,  o n k o l ó g i a i , 
kozmetológiai magánrendelés, általános és gyer-
mekgyógyászat. XI., Bartók Béla 57. Bejelentkezés: 
466-8328 dr. Bánfalvi.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat, 
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol. 
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, mű-
szaki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk. 
Tel.: 787-9282, 06/30/922-0436.

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

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bú-
torokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszobro-
kat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmaga-
sabb árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi Erzsébet 
fasor 16. 410-9886, 06/20/323-4104.

A LEGMAGASABB  árat szeretné kapni? 
Hívja bizalommal a Hёber Felvásárlóüzletet. 
Vásárolunk: bútort (figurás előnyben), fali-, 
asztali-, karórát, bronz-, fa-, márványszobrokat, 
minden korból festményt, szőnyeget (hibásat is), 
ezüst étkészletet, dísztárgyat, zongorát, könyvet 
(minden mennyiségben) és teljes hagyatékot. 
365-4657, 06/20/415-1536.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapo-
kat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. 
V., Bécsi u. 5. Tel.: 266-4154.

AUKCIÓS árakon vásárolok minden korú ma-
gyar és külföldi festményeket, grafikákat 10 000-
től 10 000 000-ig. 06/20/415-1536, 365-4657. 

SZAKBECSÜS vásárol saját gyűjteményébe fa-
li-, asztali-, kandalló órát, zsebórát, valamint kar-
órát (Doxa, Morvin, Schafhausen, Patek Philipe, 
stb.) Kiszállás díjtalan, hétvégén is. 
365-4657, 06/20/415-1536.

EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányo-
sat is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát 
és minden régi dísztárgyat. Értékbecslés díjtalan. 
365-4657.

ZSOLNAI- és Herendi-gyűjtő: szobrokat, vázá-
kat, dísztárgyakat vásárolok a legmagasabb áron! 
Tel.: 06/20/941-6574, 362-3910.

PÉNZZÉ tudja tenni tárgyait! Vásárolok bú-
torokat (tabernákulumot, szekretert, komódot), 
ezüstöket, szőnyegeket, minden témájú festmé-
nyeket, ékszereket, szobrokat (fa, bronz stb.), 
porcelánokat. Ha elsőként hív a legtöbbet fizetem! 
Üzlet: 362-3910, mobil: 06/20/941-6574, iroda: 
06/20/478-7581. 

ÖTVENES-HATVANAS évek bútorait, haszná-
lati és dísztárgyait, 1945 előtti fotókat, képeslapo-
kat és képkereteket készpénzért megvásárolom. 
Rédai János 06/30/264-0568, 06/30/207-1600.

ÁLLÁS
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ munkatársat kere-

sünk a Duna House Frenchise budai irodáiba. 
Kereskedelmi területen szerzett tapasztalat előny! 
Fényképes önéletrajzát a következő címre várjuk: 
retkoz@dh.hu.

ÁLTALÁNOS iskola (XI. kerület, Bikszádi 
út 61–63.) 4 órás munkaidőre takarítót keres. 
Jelentkezni lehet a 205-7171-es telefonon.

KELENFÖLDI hatvanlakásos szövetkezet 
megbízható gondnokot keres nyugdíjazás miatt. 
Kétszobás cserelakás szükséges. 205-8168.

FODRÁSZ vagy műkörmös kollégát keresek. 
Tel.: 06/30/302-1816.

600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idős-
gondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest 
és környékéről, nívós családokhoz. Tel.: 205-8700, 
243-8280, 06/20/359-5918.

GONDOZÁS
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár köt-

ne gondozás, törődés, illetve anyagi támogatás 
fejében életjáradéki vagy eltartási szerződést. 
Hívjon bizalommal! 06/20/415-1536, 365-4657.

CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket, 
takarítókat közvetítünk. Empátia 
336-1094, 06/70/380-5650.

FRISSNYUGDÍJAS hölgy, házvezetőnői gya-
korlattal, jogosítvánnyal munkát vállal. 
Tel.: 786-2014, 06/20/564-6844.

HÁZI betegápolás. Idős családtagjai otthoni el-
látását bízza ránk. Szakképzett ápolóink, szociális 
gondozóink állnak rendelkezésükre. Honlapunk: 
www.borganes.hu. Hívjon a 06/20/218-1073-as te-
lefonszámon. Borganes Kft. II., Zsíroshegyi út 120.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI., 

Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron garanciával! 

Hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu.

HÖLGYEIM, uraim! Divatos kalapok, sapkák, 
női műszőrme kucsmák kedvezményes áron 
Lamperttól. Kalaptisztítást vállalok. XI., Sasadi út 
139-es, 53-as busz Skála előtt. Tel.: 319-2023.

KÖZLEMÉNY
KÖSZÖNJÜK 1%-os felajánlásukat, melyből a 

XI. kerületben élő, 18 év feletti, fokozott ápolást 
igénylő, súlyos fogyatékost ellátó családokat tá-
mogattuk az önkormányzattal együtt. Az újabb 
felajánlásokból továbbra is az ilyen családokat 
kívánjuk támogatni. Köszönettel: Halmozottan 
Sérült Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma.

KÖSZÖNET az 1%-os szja felajánlóknak az 
ENDO-NAT Alapítvány támogatásáért. A befize-
tett 445 000 Ft-ot a Szent Imre Kórház Szülészeti-
Nőgyógyászati Osztályán műszerkorszerűsítésre 
fordítottuk.

KÖSZÖNJÜK mindazoknak a felajánlását, akik 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Keveháza 
Óvoda Alapítványt támogatták. A befolyt összeget, 
279 395 Ft-ot, udvari játékok telepítésére fordítot-
tuk. Keveháza Óvoda Alapítvány Kuratóriuma.
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A megoldás
– Te már itt vagy? 
Mindig késni 
szoktál, most 
meg már a kávé-
dat kortyolgatod 
nagy nyugodtan! 
– Zsuzsi zihált, 

szinte levegővétel nélkül hadarta 
el a mondatait és gyors, határozott 
mozdulatokkal gombolta ki a kabát-
ját. 

– Az a kő esett le a szívemről, ami 
már majd agyonnyomott. – Kati mo-
solygott, a szeme élénken csillogott. 

– Megtaláltam a megoldást. 
Anyuéknak. Na és persze nekünk is. 
Azt hiszem ez az a helyzet, amikor 
mindenkinek jó. – Kati nyugodtan 
mesélt, most nem vibrált, mint más-
kor. - Már az összeköltözés gondo-
lata is megfordult a fejemben, de 
nem lett volna jó megoldás, tudom. 
Egyre nagyobb lelkiismeret-furdalás 
gyötört, de hát ismered a sztorit.

Hát persze, hogy ismerte. Kati szülei 
kedves, magukról mindig is gon-
doskodó emberek voltak, akik ak-
tív nyugdíjas éveikre egyszer csak 
egyedül lettek, s emiatt egyre több-
ször érezték azt, hogy Katiék és az 
unokák látogatása az, ami eseményt 
jelent az életükben. Néha tehernek 
érezték magukat, amit Kati lelkiis-
merete és szeretete ellenére kevés 
ideje egyre csak erősített. Katiéknak 
ott volt a cég, sok szabadidejük nem 
maradt. Az unokák, Patyi néni sze-
me fényei, már rég a saját útjukon 
jártak. 

– Lekopogom, jól megy a cég. De 
nem tudunk hátradőlni, mindennap 
ugyanúgy sokat kell törődnünk vele, 
mint eddig. Fejlődünk, tehát nem 

panaszkodom, hanem boldog vagyok. 
Pistivel, a srácokkal és a munkámmal 
együtt. De nagyon beárnyékolta az éle-
tem, hogy egyszerűen nincs erőm és 
időm anyuékkal foglalkozni.

– Pedig az nagyon mókás volt, amikor 
cseresznyét szedtetek.. – Zsuzsi nem 
is bírta nevetés nélkül végigmondani. 
– Előttem van, ahogy Pisti csüng a fán, 
Patyi néni sikít, Te épp higgadtan mér-
legelsz, Zsolti a fején az Ipoddal, válo-
gatja a gyümölcsöt és semmit sem tud 
az egészről, az apja pedig épp készül 
lepottyanni úgy 5 méter magasról.

– De nem ezekkel volt a gond, sőt. Az 
időnk, az lett kevés. Ott volt gyerekko-
rom kedves háza. Azzal a szép kerttel. 
A gyümölcsfákkal, díszbokrokkal. Ki-
sebb vagyon volt a kertész heti szinten, 
miközben én azért voltam mérges ma-
gamra, mert nem volt időm anyuékra, 
anyuék azért, mert nem volt erejük a 
házra és a kertre. Egyikünk sem merte 
bevallani magának, hogy egyre keve-
sebb örömöt, viszont egyre nagyobb 
feladatot jelent a kertes ház fenntartá-
sa. Azt vettük észre, hogy öröm helyett 
a kötelességtudást éljük át.

– De hát anyukádéknak az a ház meg a 
kert jelentett mindent! 

– Én is ezt hittem és eszembe sem ju-
tott, hogy észrevegyem a fától az erdőt: 
sok az a ház már mindannyiunknak. 
Nem lett több az időm, amit rájuk for-
díthattam volna, de a lelkiismeret-fur-
dalásom az igen, az csak nőtt.

– Ezt ismerem. Nekünk nem kert van, 
hanem lakás, de abban sincs nagyobb 
köszönet. Apu mióta egyedül van..Sok-
kal többet kéne törődnöm vele. A bevá-
sárlás és takarítás egyre nagyobb gond. 
Koszos lépcsőház, zajos szomszédok. 

Rettegek attól, hogy ha bármi baj van, 
el tud-e érni engem? Mi van, ha elesik, 
nem tud felállni, nem éri el a telefont? 

– Pontosan ezekről beszéltem én is. 
– Kati vett egy mély levegőt és sejtel-
mesen mosolygott. – És megtaláltam 
a megoldást. – tartott egy kis hatás-
szünetet, aztán kimondta. – Nyugdíjas 
Apartmanház. Nem a rosszul csengő 
Idősek Otthona. Egy most épülő, rend-
kívül igényes ház, amit kifejezetten az 
idősödő emberek igényei szerint ter-
veztek és építenek.

– Na de hát… Ez a gondolat, ez annyira 
távol van a ti összetartó családotoktól! 
– Zsuzsi nem merte kimondani, hogy 
ez a megoldás igazából tőle esik távol. 
Kifejezetten elítéli. De Kati olvasott a 
gondolataiban. 

– Igen, tudom mit gondolsz. Először a 
lelkiimeretfurdalás, hogy nem vagyok 
képes ellátni a szüleimet úgy, ahogy én 
azt elvárnám magamtól. Túl nagy súly a 
tudat, hogy azon múlik a szüleim jóked-
ve, hogy aznap látjuk-e egymást vagy 
sem. Valahogy „begubóztak”, pedig 
ők aztán igazán szeretik a társaságot! 
Én pedig újra nekifutottam, hogy ami 
eddig sem sikerült, azt majd innentől 
megoldom: igenis lesz időm és ener-
giám rájuk! És onnantól munka után 
rohanás anyuékhoz, szombat délutáni 
olvasgatás helyett irány a cseresznye-
fa meg az ajtókeret-mázolás. Aggódás 
persze továbbra is, mert apu kórházba 
kerül, még több idegeskedés, anyu 
még jobban egyedül van. Pofavágás 
a gyerektől, akinek esze ágában sincs 
beszállni az én kis mókuskerekembe. 
A beismerés, hogy ez nem megy. Az-
tán egy nap valahogy eljutott a füle-
mig a gyerekem mondata: anya, a Laci 
nagymamája egy nyugdíjasházban él. 

Biztos veled is megtörtént már, hogy a 
megoldás ott volt a szemed előtt, csak 
nem vetted észre. Félretoltam az elő-
ítéleteimet, hogy legalább merjek ez 
irányban is tájékozódni. Felmentem az 
internetre, megtudtam mindent, amit 
csak tudni lehet az ilyen házakról. El-
kezdtem felhívogatni őket, melyik mit 
nyújt és mennyiért. Két hét alatt képbe 
kerültem, rájöttem, hogy jó úton va-
gyok és már tudtam mit akarok: megta-
lálni az ideális nyugdíjasházat! 

– És ahogy elnézlek, megtaláltad. 
– Zsuzsi hangjában őszinte elismerés 
csengett. Kati szembenézett a saját és 
a korosztálya által felállított nézetekkel, 
miszerint milyen ember ő, ha szüleit 
egy nyugdíjasházban látná igazán biz-
tonságban? 

– Szinte hallom, amit gondolsz. A leg-
nagyobb feladat ebben az egészben 
az volt, hogy a nyugdíjasház pejoratív 
megítélése ne legyen szempont szá-
momra. Hogy mikkel kellett szembe-
néznem? Hát például azzal, hogy a szü-
leim iránt érzett szeretetem nem pó-
tolja a velük való törődést. A velük való 
törődés súlya viszont egyre nagyobb. A 
legfontosabb, hogy biztonságban tud-
jam őket. Akkor is vigyázzanak rájuk, ha 
én épp nem vagyok ott. – Kati szeme 
nevetett. – Szenzációsat találtam!  

Anyuék hála Istennek egészségesek, 
tehát olyat kerestem, ahol nyugodt, de 
aktív életet élnének, önállóan, függet-
lenül. Bizonyított tény, hogy a valahová 
tartozás érzése, az, hogy valaki fontos 
és megbecsült tagja egy közösségnek, 
idős korban is fejleszti a társas készsé-
geket. És amit találtam, ennél sokkal 
több. Mert ez a ház először is nem nyug-
díjasház, hanem Senior Apartmanház. 
Ebben a házban valódi közösség alakul 

ki, hasonló korosztályból, akik aktí-
van és önállóan élik életüket a ház 
szolgáltatásai és munkatársai által 
nyújtott biztonság mellett. Budán, a 
XI. kerület szívében, mégis csendes, 
kertvárosi részen, remek megköze-
líthetőséggel, 2 percre az Etele téri 
piactól, húsz percre a belvárostól. Ez 
az a hely, ahol közösséghez tartoz-
nak, társaságuk és programjaik van-
nak: bridzselnek és gyógytornáznak, 
a ház saját könyvárában olvasgat-
hatnak. Kiegyensúlyozottan élnek 
új, saját lakásukban. De ha baj van, 
házon belül a segítség. Élethosszig 
tartó gondozást és ápolást biztosíta-
nak, szakképzett ápolói felügyelet-
tel, házon belüli orvosi rendeléssel.

– És mit szóltak anyukádék? Egyálta-
lán tudnak róla?

– Tudnak róla? Már aláírták az elő-
szerződést. Amikor először szóba 
hoztam, meglepetésemre kiderült, 
hogy őket is régóta foglalkoztat-
ja ez a probléma. Először elvittem 
őket az épülő nyugdíjasházba és 
megmutattam nekik élőben, mi-
re is gondolok. Aztán leültünk az 
intézmény vezetőjével és megis-
merkedtünk az egész ház műkö-
désével. Először csak tájékozódva, 
aztán végiggondolva a legapróbb 
részleteket is. Én egy lehetőséget 
mutattam, anyuéké volt a döntés. 
És ők a Senior Apartmanházra vok-
soltak. Arra a törődésre, ami nem 
az enyémet pótolja, hanem kiegé-
szíti azt. Mi ugyanúgy megvagyunk 
egymásnak: megyünk hozzájuk, ők 
is jönnek vasárnapi ebédekre, az ün-
nepeket nálunk töltik, mindennap 
telefonálunk és ami a legfontosabb: 
biztonságban tudom őket.

(X)
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Pályaavató győzelemmel

Félig Újbudán, félig Szombathelyen él 
Bokor Bálint, aki ritka sportágat válasz-
tott: a skeetlövészetet. A skeetlövészet 
a koronglövészet (avagy agyagga-
lamb-lövészet) egyik ága, és nem lehet 
mondani, hogy Bálint rossz lóra tett 
volna vele: négyszer volt junior orszá-
gos bajnok, szintén juniorként szerzett 
Európa-bajnoksági 8. helyet. Két évvel 
ezelőtt, 21 évesen már felnőtt mezőny-
ben lett országos bajnok. 

 Mikor kezdtél el lövészettel foglalkozni? 
1998-ban, édesapám révén, aki előtte egy 
évvel tette le a vadászvizsgát, aminek fel-
tétele volt a lövészvizsga is. Elkísértem 
néhányszor, és én is kedvet kaptam hozzá. 
Előbb még csak hobbiszinten, aztán leiga-
zoltam a kaposvári klubhoz, hiszen – mi-
vel akkor még Szombathelyen nem volt 
egyesület – az volt a legközelebb. Azóta 
már megalakult a Szombathelyi Korong-
lövő SE, most annak vagyok tagja. 

 Hol tudsz edzeni, amikor Budapesten vagy?

A Margitszigeten van rá lehetőség, vagy 
a környéken, például Sarlóspusztán. He-
tente kétszer-háromszor megyek edzeni 
a szezonban, ami februártól körülbelül 
november elejéig tart. Télen szünetet tar-
tunk, ami rám is fér, hiszen sokat kivesz az 
emberből a folyamatos edzés, versenyzés. 

Kell a pihenő, hogy a 
következő évben ismét 
örömmel vegyem ke-
zembe a puskát. 

 Hogy néz ki egy korong-
lövőedzés? 

Először bemelegítünk, 
mint minden más 
sportág művelői, bár 
a lövészet nem igényel 
komoly fizikumot (a puska csupán há-
rom és fél kiló), csak nagyon precíz moz-
gást, és persze jó látást, koncentrációt. 
Utána pedig gyakorlás következik, ren-
geteget lövünk, és ami kevésbé megy, azt 
sokszor ismételjük. Az edzéseken egymás 
között is szoktunk versenyezni. 

 Milyen messze van a „galamb”?

Ez változó, több lőállás van félkörben elhe-
lyezve, amin végig kell menni. A két szélén 
álló tornyokból lövik fel a korongokat. A 
legközelebbi ponton a pálya közepén va-
gyunk, körülbelül négy méterre kell lőni, 
a legtávolabbi lövéseket úgy 35 méterről 
adjuk le. Gyorsan kell reagálni, hiszen a 
korong két másodperc alatt végigér a pá-
lyán, ez idő alatt kell eltalálni. Van olyan 
feladat, amikor a két szemközti toronyból 
egyszerre lövik ki a korongot, így egymás 
után mindkettőt el kell találni. 

 Esőben, szélben is? 

Esőben igen, és szélben is, ha csak nem 
fúj annyira, hogy a pálya közepén leesik a 
korong, akkor adnak újat. Ha messzebbre 
elfújja, azt még le kell lőni. És néha bizony 
elfújja, hiszen a korong olyan alakú, mint 
egy frizbi, csak kisebb, 10-12 centi átmé-
rőjű. Az időjárás számunkra szerencse 
dolga. A versenyeket csak egészen extrém 
körülmények között fújják le, velem ilyen 
a kilenc év alatt még nem történt. Nem is 
az időjárás okoz gondot, hanem az, hogy 
sokszor órákat kell eltölteni a lőtéren a kö-
vetkező rottéig, ami elég fárasztó. 

 Mennyire népszerű sport a koronglövészet? 

Egyáltalán nem az. Amikor Igaly Diána 
olimpiai bajnok lett, akkor fordult felénk 
egy kis figyelem, de nem ez a jellemző, mi-
vel nem látványos sportról van szó. De aki 

szereti a fegyvereket, szeret 
lőni, az nagyon élvezi, hiszen 
sokkal mozgalmasabb, élve-
zetesebb, mint a pontlövészet, 
ahol az a cél, hogy eltaláljuk a 
céltáblán a tízes kört. 

    Gondolom, nem két fillérbe ke-
rül a felszerelés…

Valóban nem. A motorspor-
tok után ez az egyik legkölt-
ségesebb. Egyrészt a puska is 
drága (igaz, ha valaki megvesz 
egy valóban jó minőségűt, azt 
egész életében használhatja), 
másrészt a lőszer és a koron-

gok is. Lőszerből a profik éves szinten tíz-
tizenötezer darabot is elhasználnak, de az 
amatőröknél is elfogy vagy háromezer. Ezt 
magunk vesszük, a korongokat a lőtéren 
kell kifizetni, annyit, ahány elfogyott. 

 Most még a Műegyetemre jársz, de mi lesz a 
lövészettel, ha végzel? Vagy profi sportoló sze-
retnél lenni? 

Az sajnos csak nagyon keveseknek adatik 
meg, hogy profi koronglövők legyenek. 
Az országban csupán ketten vannak. Egy 
bizonyos szintig így is el lehet jutni, de 
ha komolyabban szeretném, akkor ezzel 
kellene kelnem-feküdnöm. Nagyon sokat 
kéne belefektetni, hogy profi legyek, és 
nem látom biztosítottnak, hogy megéljek 
majd belőle. De ha olyan állásom lesz, ami 
mellett jut elég időm a lövészetre, akkor 
természetesen folytatni fogom. 

Rózsa Melinda

Itt repül a kismadár!
Találkozás Bokor Bálint skeetlövővel
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www.ujbuda.hu/0710MAFC-Kecskemet

Az NBI A osztályú férfi kosár-
labda-bajnokság harmadik 
fordulójában a MAFC csapata 
első hazai mérkőzését játszva 
A osztályra felavatta a Gabányi 
Sportcsarnokot. És még nem is 
akárhogyan. 

A 800 néző zsúfolásig megtöltötte 
a lelátókat, az UNIVER Kecskemét 
dobbal vezérelt szurkolói megad-
ták az alaphangot, majd az inkább 
szakértői és „túlzottan kultúrált”, 
vagy akár csendesnek is mondható 
MAFC-lelátó a produkció látvá-
nyától felhevülten szintén hangos 
szurkolásba kezdett.
 Horváth Frigyes, a MAFC 
Szakosztály igazgatója a mérkő-
zés előtt inkább az ellenfél érde-
meit kiemelve és az edző felké-
szültségét ecsetelve igyekezett 
érzékeltetni a mérkőzés nehéz-
ségi fokát, mondván, az első 
hazai mérkőzés nagymérték-
ben függ attól, hogy a lelátó 
közönsége mennyire segíti a 
csapatot.
 Igaz ugyan, hogy az 
együttes az első mérkő-
zésen a Szolnok ottho-
nában csak 4 pontos 
vereséget szenvedett, 
de a három amerikai 
játékos jó igazolás-
nak bizonyult, hisz 
ezen a meccsen 
ők hárman 60 
pontot dobtak 
a 74-ből. A tét 
nagy, akár ez 
lehet az első 
hazai győ-
zelem is.

 A két együttes fej-fej mellett 
küzdött, és szinte hihetetlen, de az 
egész mérkőzés alatt 4:5 pontnál 
nagyobb különbség nem volt a 
csapatok között.
 A pályát körül ülő sportisko-
lásoknak rendkívül tetszett 
Jitim Young 1-1 játéka, Edwin 
Draughan védekezése, és ököl-
lel csaptak a magasba utánozva 
a játékost, amikor Likár Péter, a 
Műegyetem sztárja 3 pontosai-

val betalált.
 A hazai győzelmet 

csak a hosszabbításban 
tudta megszerezni a 
MAFC, erről a meccsről 
talán elmondható, hogy a 
csapat, az edző és a lelátó 
közönsége is nagyon akar-

va a sikert, jól 
vizsgázott 

a z  e l s ő 
mé rk ő -

zésen.




