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Móricz Zsigmond körtér

Szabad Európa

Sokáig maradtak

CSATA-TÉR-KÉP – fotókiállítás és installáció az erre az alkalomra megnyitott kiállítótérben  
(Bartók Béla út 10–12.). Látogatási idő: október 21–24. 10–18 óráig, október 25. 10–14 óráig

2013. október 21. (hétfő)

10.30, 13.00, 15.30 – Hely- és kultúrtörténeti séta  
dr. Gács János c. egyetemi docenssel,  
a Nagy Budapest Törzsasztal tagjával.  

(A kétórás séták a Hadik Kávéház elől indulnak  
és a Móricz Zsigmond körtéren végződnek, előzetes jelentkezést nem igényelnek.)

17.30 – CSATA-TÉR-KÉP  
– az 1956-os fotókiállítást és installációt,  

valamint a heti rendezvénysorozatot megnyitja:  
dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere (Bartók Béla út 10–12.)

18.00 – Filmvetítés  
– makk károly: szerelem (Bartók Béla út 10–12.)

19.30 A filmvetítést követő szakmai beszélgetés  
HauscHel Tamás vezetésével, BorBás Barna  

és Gelencsér GáBor részvételével.

2013. október 22. (kedd)

10.00 – Koszorúzás az Október huszonharmadika utcai 
emléktáblánál dr. Hoffmann Tamás,  

a kerület polgármestere és dr. simicskó isTván államtitkár,  
Újbuda országgyűlési képviselője részvételével.  

(Október huszonharmadika utca–Kőrösy József  utca sarka)

11.00 – Megemlékezés a Tétényi úti Szent Imre Kórház udvarán 
az orvosok és ápolónők emlékére állított emléktáblánál dr. PéTeri 

miklós főorvos, csernus lászló önkormányzati képviselő  
és szaBolcs aTTila Budafok-Tétény polgármestere ünnepi 

köszöntőjével. (Tétényi út 12–16.)

17.00 – Koszorúzás a forradalomért életüket áldozó egyetemi ifjak 
emléktáblájánál dr. HorTi isTván jegyző ünnepi köszöntőjével. 

(Budafoki út 4.)

18.00 – Filmvetítés  
– Goda kriszTina: szaBadsáG, szerelem  

(Bartók Béla út 10–12.)

20.10 A filmvetítést követő szakmai beszélgetés varGa BeTTi 
vezetésével, aBlonczy BálinT  
és viczián zsófia részvételével.

2013. október 23. (szerda) 

11.00 Megemlékezés az 1956-os eseményekről Schwéger Tamás 
emléktáblájánál  

dr. réTvári Bence államtitkár részvételével. (Bartók Béla út 76.)

19.00 – Liszt Ferenc: Requiem  
– az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére  

a Ciszterci Szent Imre-templomban. (Villányi út 25.)

2013. október 24. (csütörtök)

18.00 Filmvetítés  
– Bereményi Géza: eldorádó  

(Bartók Béla út 10–12.) 

19.45 A filmvetítést követő szakmai beszélgetés  
szekeres nikoleTT vezetésével,  

szaTHmáry isTván és némeT dániel részvételével.



Polgármesteri előszó

Tisztelt Olvasók,  
kedves Emlékezők!

Október 23-án nem 
csak a felkelőkre,  
többek között  
a Móricz Zsigmond 
körtéri hősökre em-
lékezünk, hanem az ő 
tenni akarásuk, önfel-
áldozásuk pillanatnyi 
és maradandó hatásai-
ra is. Az önrendelkezés 
varázslatos érzése 
lengte be azt a néhány 
napnyi szabadságot, 
amikor a magyarok 
vállvetve, ismeretlen 
ismerősként harcol-
tak a közös ellenség 
ellen. Ismerték  
a lehetséges követ-
kezményeket, megal-
kuvást mégsem tűrtek, 
büszkén mentek előre 
a helyes úton.
Ez a büszkeség kell 
hogy legyen mai 
világunk egyik leg-
fontosabb vívmánya 
is, miközben soha 
sem feledkezhetünk 
meg azokról a bá-
tor emberekről, akik 
küzdöttek a mi szebb 
és jobb világunkért. 
Akik rendkívüli tette-
ikkel mindennapjaink 
tartóköveivé váltak, 
amelyekre a mát és  
a holnapot alapozhat-
juk. Az ő akaratukból, 
hitükből kell nekünk 
is erőt merítenünk, 
megvívnunk saját 
harcunkat, megvédeni 
eddigi sikereinket! Az 
ő örökségüket telje-
sítjük be akkor, amikor 
kiállunk a demokrati-
kus elvek és az ország 
függetlensége mellett.
Higgyünk a jövőben, 
amely eddig elért sike-
reinkre épül és adjuk 
tovább ’56 örökségét! 
Bizonyítsuk be, hogy 
egy pillanatra sem fe-
ledjük az igazi értéke-
ket, amelyek létreho-
zásáért, megőrzéséért 
honfitársaink vérüket 
adták, amelyek az ut-
cán indultak, engedve 
a közösség mindent 
elsöprő erejének. 
Higgyünk benne, hogy 
tetteink jelentőségét 
nem a kívülről érkező 
vélemények tükrö-
zik igazán, hanem az 
összefogással elért 
eredmények!

Tisztelt Olvasók,  
tisztelt Újbudaiak!
Emlékezzünk mind-
annyian történelmünk 
talán legfontosabb 
napjaira, a vérbefoj-
tott forradalomra, 
a szabadságharcra, 
amely ma is, 57 évvel 
később, része minden-
napjainknak. Bízom 
benne, hogy sokan 
ellátogatnak az újbu-
dai rendezvényekre, 
és közösen hajthatunk 
fejet hőseink előtt.

Dr. Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere

Lipták Béla, aki ekkoriban a Műszaki Egye-
tem hallgatója volt, később 35 NAP című 
visszaemlékezésében a következőképpen 
ír az eseményekről:

„A koromsötétben talán egy óráig is el-
tartott, míg megtettük a legfeljebb másfél 
kilométernyi utat a körtéri védők állásáig, 
mert a téren és a környező utcákban már 
megjelentek a szovjet harckocsik.  
A mieink kezében csak a Gellérthegy és az 
odavezető utcák voltak, így a Bartók Béla 
úti házak kertjein keresztül tudtunk csak 
haladni. Kerítéseken átmászva, kutyáktól 
zavarva, házról házra haladtunk a Körtér 
irányába. Ahogy közeledtünk, a csatazaj 
egyre hangosabb lett. Sohasem gondol-
tam, hogy ilyen pokoli zajt egyáltalán 
kibírjon emberi fül. (…)

(…) Abba a házba igyekeztünk, ahol 
tudtuk, hogy Perr Gyuszi és Marika har-
colnak. Ők a földszinten voltak. Az ud-
varból a pincébe vezetett a bejárat. Ott, 
az óvóhelyen volt már csaknem az egész 
ház lakossága. Káosz, pánik és általános 
zűrzavar uralkodott a helyiségben. Nem 
sokkal korábban hozták be a házmestert, 
aki haslövést kapott a harcokban. Rög-
tönzött fekhelyen feküdt eszméletlenül, 
hörgött és erősen vérzett.”

OKTÓBER 23.2 Újbuda 2013. október 23.

Forradalom dióhéjban (1956)

Forradalomi harcok újbudán 
– Műegyetemtől a körtérig

A kerületben több olyan kultikus hely is található, 
amely fontos részét képezte az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményeinek. Október 22-én a 
különböző egyetemek a Budapesti Műszaki Egye-
temre irányították küldötteiket egy nagygyűlésre, 
amelyen a hallgatók elhatározták, másnap délután 
három órára a lengyel néppel szimpatizáló tüntetést 
hirdetnek Budapesten – ezzel vette kezdetét október 
23-án a forradalmi eseménysor.

1956. október végén Budán, a Műszaki Egyetem 
mellett két nagy gócpontja alakult ki a fegyveres 

ellenállásnak: a Széna téri és a Móricz Zsigmond 
körtéri. Itt elsősorban Molotov-koktélok bevetésével 
küzdöttek sikeresen a benyomuló szovjet harckocsik 
ellen a város szűk utcáiban. A körtér a diktatúra és a 
szovjet megszállás ellen harcoló civil felkelők egyik 
fontos ellenállási köz-
pontjává vált.

Egyes források sze-
rint a szovjet hadsereg 
bevonulása utáni na-
pokban, október 24. 
és október 26. között, 
illetve november 4-én 
és november 6-án ezen 
a csomóponton voltak 
a legnagyobb harcok. 
A környék a Dunántúli 
gyülekezési közpon-
tokból érkező szovjet 
tankok útvonalán he-
lyezkedett el. Innen 
közelítették meg a bu-
dapesti Duna-hidakat. 
Pongrátz Ernő, a Cor-
vin közi parancsnok testvérének visszaemlékezése 
szerint fivérével, Bandival a körtérnél már október 
24-én hajnalban harcba keveredtek, amikor egy ba-
rikáddal, valamint szétlocsolt, illetve meggyújtott 
benzinnel egy tankoszlopot kényszerítettek vissza-
fordulásra a Fehérvári út bejáratánál.

Horváth Miklós történész becslése szerint az ellen-
állási gócpont fegyvereseinek létszáma 200 és 300 
fő közt ingadozhatott, összetételük más felkelőbázi-
sokhoz hasonlóan állandóan változott, de a téren és 
környékén kialakultak kisebb-nagyobb állandósult 
csoportosulások is. A felkelők kezdetben csak gya-
logsági fegyverekkel rendelkeztek, és nem csupán a 
civil lakosok alkották, de voltak köztük magyar ka-
tonák is. Központi fegyverraktáruk, elosztóbázisuk 
a körtér közepén ma is megtalálható Gombában volt.

Egyes források szerint a körtéri Népbüfé (Lordok 
Háza, mai gyorsétterem) tetején géppuskás csoport 
működött Albert Aladár parancsnoksága alatt. Fel-
kelők harcoltak még a Móricz Zsigmond körtér 7., 
9., 10., illetve 16. szám alatti háztömbökben, vala-

mint a Bartók Béla út sarkán lévő Országos Takarék 
Pénztár fiókjánál (legalábbis egy ideig, Vida József 
irányítása alatt). A 7-es számú háztömb felkelőinek 
parancsnoka Peer László volt.

Október 27-én a felkelőket kiszorították a kör-
térről, de később egy időre visszatértek. November 
4-étől a felkelők Oláh Jenő, volt hadnagy és Kiss 
Amadé vezetésével ismét felvették a harcot a szov-
jetekkel. A mintegy nyolcvan ellenállóhoz csatla-
kozott a pápai rohamlöveg-zászlóalj egy egysége 
lövegeikkel együtt. November 5-én legalább három 
tankot tettek harcképtelenné, és visszavonulásra 
késztették a támadókat. Források szólnak arról is, 
hogy másnapra vagy harmadnapra bekerítették őket 
Kelenföld irányából, a vasúti töltés túloldaláról tá-
madó szovjetek.

az egyetemi ifjúság békés  
tüntetésével kezdődtek  
az események 1956. október 
23-án, és a fegyveres felkelők 
ellenállásának felmorzsolásával  
(Csepel, november 11.), majd  
a megtorlás 1964-ig tartó 
időszakával fejeződött be  
a forradalom és szabadságharc. 
1989. október 23-a óta e jeles 
dátum kettős nemzeti ünne-
pünk: az 1956-os forradalom 
kitörésének emléknapja egyben 
az 1989-es Magyar Köztársaság 
kikiáltásának ünnepe is.

Az október 23-i budapesti tömegtün-
tetés a kommunista pártvezetés el-
lenséges reakciója és a fegyvertelen 
tömegre leadott véres sortűz következ-
tében még aznap éjjel fegyveres felke-
léssé nőtt, ami a kormány bukásához,  
a szovjet csapatok ideiglenes vissza-
vonulásához, majd a többpártrendszer 
visszaállításához és az ország demok-
ratikus átalakulásának megkezdésé-
hez vezetett. November első napjaiban 
az új kormány megkezdte a tárgyalá-
sokat a Szovjetunióval, annak csapa-
tai teljes kivonásáról, a Varsói Szer-
ződésből való kilépésről és az ország 
semlegességéről. A szovjet politikai 

vezetés azonban a kezdeti hajlandóság 
után meggondolta magát, és miután a 
nyugati nagyhatalmak burkoltan biz-
tosították arról, hogy nem nyújtanak 
a magyar kormánynak segítséget, 
november 4-én hadüzenet nélküli há-
borút indítottak Magyarország ellen 
a szovjet csapatok. Az aránytalan túl-
erővel szemben egyedül maradt ország 
több napon át folytatott hősi szabad-
ságharca így végül elbukott.

A jelenlegi kutatási adatok szerint  
a küzdelmekben közel háromezer ma-
gyar és hétszáz körüli szovjet állampol-
gár vesztette életét, valamint 300 ezer-
nyi honfitársunk hagyta el az országot.

1957 elejétől a forradalom résztve-
vőit tömegesen börtönözték be, majd 
sokukat kivégezték. A kemény meg-
torlást és a magyar nép elnyomását  
a világ közvéleménye ugyan elítélte, 
érdemben azonban ez ellen tenni még 
nem sokat tudott. A forradalom leve-
rése után, egészen 1989-ig, a rend-
szerváltás kezdetéig tilos volt erről 
az időszakról beszélni. Ellenforra-
dalomnak bélyegezte a kommunista 
hatalom a forradalmat, és rendsze-
rellenesnek tekintett mindenkit, aki 
érintett volt, vagy beszélt és gondol-
kodott a történteken.

(Újbuda)

(D. A)
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SIKERSZToRI

Szobrot emeltek 
Schweidel 
tábornoknak
az aradi vértanúk előtti tiszteletadás 
ünnepén avatták fel Schweidel józsef 
honvédtábornok mellszobrát a Petőfi 
laktanya díszterén. a Vitéz Szurmay 
Sándor budapest Helyőrség dandár 
kezdeményezésére állított mellszobrot 
Szentes Tamás főpolgármester-he-
lyettes leplezte le.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
elbukása után Aradon kivégzett tizenhármak 
tagja már a napóleoni háborúkban is harcolt,  
a schwechati csatában tanúsított bátorságá-
ért tábornokká nevezték ki. Világosnál tette le  
a fegyvert, és ő volt az egyetlen, akit a vészbíró-
ság kegyelemre javasolt Haynau-nak.

A szoboravató ünnepség a legmagasabb rangú 
katonai tiszteletadási ceremónia mentén zajlott. 
A katonazenekar felvonulása után a díszelgő 
katonák felvonultatták a történelmi zászlókat, 
majd az ünnepélyes beszédek következtek. 

Szentes Tamás méltatta a tábornok szabadság-
harcban tanúsított bátorságát és helytállását, 
de Dandár hagyományőrző tevékenységéért is 
köszönetet mondott. Az eseményen Schweidel 
József ükunokái, Szabóné Kirtsfalusi Katalin és 
Kirtsch Annamária is részt vettek.

(T. D.) 

Korszerű kapcsolat épül 
Kelenföldön 
A DBR Metró Projekthet tartozó kelenföldi in-
termodális beruházás célja, hogy a metróvonal 
nyújtotta szolgáltatásokat a mai elvárásoknak 
megfelelő színvonalra emeljék – tudtuk meg  
a BKK-tól.

Az M4-es metró Támogatási Szerződéséhez 
kapcsolódóan az Európai Unió a metróberuhá-
zással összefüggésben egyébként a kelenföldi 
térségben felszíni beruházási elemek megvaló-
sítását írta elő. Ezek kötelező érvényűek a fővá-
ros számára, elmaradásuk támogatásvesztéssel 
jár, amire mostanában mindenki kínosan ügyel, 
hiszen felső politikai cél a minél több uniós tá-
mogatás lehívása.

A teljes intermodális, azaz több közlekedési 
ágazat csatlakozására épülő csomópont egyes 
elemeinek előkészítése – döntően területszerzé-
si, illetve szabályozási nehézségek miatt – ko-
rábban jelentős késést szenvedett. Az áthidaló 
megoldásokon jelenleg is dolgoznak. 

A P+R parkolók miatt komolyabb elterelések 
lesznek Őrmező környékén. Az ősz folyamán 
több ütemben kell majd forgalmi változásokra 
számítani a Budaörsi úton, a Balatoni út–Me-
nyecske út csomópontban, a Boldizsár utca 
és Balatoni út találkozásánál, a Gazdagréti 
út–Budaörsi út csomópontban, il-
letve az M1–M7-es bevezető sza-
kaszán. A mostani megoldás egy, 
a Budaörsi úton tervezett közúti 
csomópont hiányában fellépő ide-
iglenes állapot, mely a csomópont 
beruházási elem létrehozásával 
váltható ki. A Kelenföldi pálya-
udvar őrmezői részén létesítendő 
parkolók és a végleges kialakí-
tásban tervezett helyi és helyközi autó-
busz-pályaudvar megközelítését a lakótelep 
legkisebb forgalmi és zajterhelése mellett  
a Budaörsi úton tervezett közúti csomópont 
megvalósításával lehet megoldani.

(Folytatás a 4-5. oldalon)

Ideiglenes meg-
oldás született  
a forgalmi vál-
tozásokra,  
a BKK ügyelt  
a lakókörnyezet 
minél kisebb 
terhelésére.

Néha kell a bizalmatlanság!
a köznyelvben trükkös lopásként emlegetett 
bűncselekmények végrehajtóit minden eset-
ben a gyors és könnyű pénzszerzés motiválja.

Gézu az iskolapadot koptatja, 
évet sem kellett ismételnie
a legreménytelenebb helyzetekben sem  
szabad feladni a küzdelmet.

Közelebb a sérültekhez
Tudjuk, mit kell tennünk, amikor egy vakot 
segítenénk át a zebrán, vagy hallássérülttel 
szeretnénk megértetni magunkat? 

7 6 12

Ideális esetben egyéves korig szoptatni kellene 
az anyatej a világ legjobb tápláléka, többek között 
erre hívja fel a figyelmet az 1992 óta a Föld számos 
pontján megünnepelt anyatejes Világnap, melynek 
tiszteletére a Szent Kristóf Szakrendelő nagysza-
bású rendezvényt szervezett. az ünnepnap legfőbb 
üzenete, hogy a baba és a mama egészsége érde-
kében az anyukáknak legalább féléves korig kellene 
szoptatniuk gyermeküket.

Hamarné Debreceni Rita intézeti vezető védőnő tájékoztató-
jában elmondta, ideális esetben egyéves korig kell szoptatni  
a babákat, hiszen ezáltal erősödik a gyermek immunrendszere. 
Két–három éves korig azonban felesleges elhúzni, mivel akkor 
már az anyatej nem tartalmaz elegendő tápanyagot. A szakem-
ber szerint azon kismamáknak sem szabad magukat vádolniuk, 

akik nem tudnak elegendő tejet termelni, hisz ez biológiai adott-
ság, számukra a fejlett tápszerek és a hozzátáplálás jelentenek 
megoldást. A szoptatás nemcsak az immunrendszert erősíti, de 
a mamát is ellenállóbbá teszi a betegségekkel szemben, sőt, a 
babák későbbi artikulációjára, beszédfejlődésére is pozitívan hat.

Az eseményen részt vett Szabolcs Attila, Budafok-Tétény pol-
gármestere, valamint Csernus László önkormányzati képvise-
lő, aki szerint Újbudán példamutató hatékonysággal működik 
a védőnői szolgálat. A XI. kerületben 38 területi védőnő dol-
gozik, és öt telephelyen működik védőnői szolgálat. A védőnő  
a fogantatástól számítva a gyermek hatéves koráig kíséri figye-
lemmel a családot, és minden létező kérdésben az anyuka ren-
delkezésére áll. A születés előtt felkészíti a kismamát a várható 
változásokra, táplálási és életmódtanácsokat ad, vért, vizeletet 
vizsgál, és rendszeres monitorozása folytán képes időben fel-

fedezni a rejtett betegségeket. A várandósgondozás ideje alatt 
olyan közvetlen, személyes kapcsolatot alakít ki a kismamák-
kal, hogy mire megszületik a kicsi, sok esetben már családtag-
ként tekintenek rá. Kevesen tudják, hogy a védőnőre a gyermek 
hatéves kora után is számíthatunk, hiszen családgondozóként 
is segítséget nyújt. 

A rendezvényre kilátogatók gyerekorvosokkal, védőnőkkel 
konzultálhattak, babatermékekkel ismerkedhettek meg, a gye-
rekeket pedig játszósarok várta. A Főnix-MED mentőcsapata 
elsősegélynyújtó-bemutatót tartott az érdeklődőknek, mely-
nek során megtudhatták, hogyan előzhetik meg a bölcsőhalált.  
A szakemberek szerint nemcsak a jelzőkészülék beszerzése 
fontos, hanem az is, hogy tudjuk mit tegyünk, ha megszólal a 
riasztó. Ezért szerveznek fővárosszerte újraélesztő tanfolyamo-
kat az anyukák számára. (T. D.)
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Korszerű kapcsolat épül Kelenföldön a tömegközlekedéshez

www.szinesfenymasolok.hu
• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés

Újbudai cégek részére  
10% kedvezményt biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu

A Fővárosi Önkormányzat, a BKK és a 
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 
kiemelt fontosságú fejlesztésként tekint 
az M4-es metró Kelenföld vasútállomás 
végállomásával összefüggő felszíni 
rendezési munkákra, fókuszálva a 
vasút, autóbusz és metró kapcsolatának 
összehangolására, valamint az átszállás, 
illetve az utasvárakozás kényelmessé 
tételére. A beruházások azonban átme-
netileg kényelmetlenséggel járnak.

A kelenföldi intermodális beruházás célja, hogy a 
metróvonal nyújtotta szolgáltatásokat a mai elvá-
rásoknak megfelelő színvonalra emeljék – tudtuk 
meg a BKK-tól. A fejlesztés körüli mostani kom-
munikációs visszhang fontos, hiszen nemcsak 
Dél-Buda, hanem egész Budapest egyik legfon-
tosabb beruházása, a városfejlesztés minden te-
kintetében kiemelt építkezés, amely nem csupán 
utasok százezreit szolgálja ki, hanem lehetőséget 
teremt Újbuda további fejlődéséhez is.

A metró- és agglomerációs tömegközlekedési 
megállókat szolgáló építkezés célja a kényelmes 
és gyors átszálló kapcsolatok biztosítása, a közös-
ségi közlekedést használó budapesti és az agg-
lomerációból személygépjárművel, illetve közös-
ségi közlekedéssel érkező utasok részére. Fontos 
szempont, hogy a közlekedési eszközök közötti 
átszállást elősegítő feltételek megteremtésén túl a 
helyiek számára is elfogad-
ható kritériumok megtar-
tásával valósuljanak meg a 
beruházás egyes elemei.

Az M4-es metró Támo-
gatási Szerződéséhez kap-
csolódóan az Európai Unió 
a metróberuházással ösz-
szefüggésben egyébként a 
kelenföldi térségben felszíni 
beruházási elemek megva-
lósítását írta elő. Ezek kö-
telező érvényűek a főváros 
számára, elmaradásuk tá-
mogatásvesztéssel jár, amire mostanában min-
denki kínosan ügyel, hiszen felső politikai cél a 
minél több uniós támogatás lehívása.

Tervezés és előkészítés  
alatt álló feladatok
A teljes intermodális, azaz több közlekedési 
ágazat csatlakozására épülő csomópont egyes 
elemeinek előkészítése – döntően területszer-
zési, illetve szabályozási nehézségek miatt – 
korábban jelentős késést szenvedett. Az áthida-
ló megoldásokon jelenleg is dolgoznak. (Lásd a 
felhívást a lakossági fórumról.)

P+R fejlesztések  
a kelenföldi térségben
Az egyik parkoló helyszíne az autóbuszállo-
más területe. A végleges kialakításban a he-
lyi és helyközi autóbusz-pályaudvarral együtt 
a 2012 őszén kiírt tervpályázati eljárás nyer-
tese egy közel 300–500 férőhelyes P+R léte-
sítményt tervezett. A tervek további konkrét 
kidolgozása a szerződést követően hamarosan 
megkezdődik.

A másik helyszín a Kelenföldi vasútállomás 
Őrmező felé eső 8-as vágányának területe. Itt 

Átmenetileg nem lesz egyszerű közlekedni, de az eredmény önmagáért beszél
a vágányok területének biztosítására vonatko-
zó feltételrendszer rögzítése után kezdődhet el 
a tervezés, bár egy-egy kapavágás a fejlesztés 
érdekében már történt. A feltételrendszer a 
Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat 
közötti megállapodások során jön létre. A te-
rületen 750–950 férőhely lenne elhelyezhető.

A harmadik színhely a Kelenföldi pályaudvar 
Etele téri oldalán lévő M4-es metró járműtelep 
területének egy része. Az Etele téri oldalon, az 
M4-es metró járműtelepének Gyergyótölgyes 
utca–Somogyi út sarkán körülbelül 250 férő-
helyes parkoló tervezése és előkészítése folyik. 
Az őrmezői lakótelepen fizetős, ám az ott lakók 
számára ingyenes parkolás esetleges bevezeté-
sével, valamint a P+R parkolók megvalósításá-
val orvosolhatóak lennének a lakótelepet ma is 
terhelő parkolási problémák.

Budaörsi úton, az M1–M7-es 
bevezető szakaszán közúti 
csomópont előkészítése
Az M4-es metró projektelemét képezi az őrme-
zői oldalon, az M1–M7-es autópálya-összefutás 
fejlesztése keretében egy új közúti csomópont 
kiépítése, amely a 4-es metró végállomásának, 
illetve a hozzá kapcsolódó fejlesztésben kiépí-
tendő autóbusz-pályaudvarnak, valamint a P+R 

parkoló megközelíthető-
ségét biztosítja. A kerület 
kérésére a csomópont Sas-
hegy felé kanyarodó irá-
nyának forgalomtechnikai 
korlátozásával megakadá-
lyozható a sasadi irány me-
nekülőútként történő eset-
leges használata.

A beruházás eredeti üte-
mezése megelőzte volna a 
metrókijárat és a Péterhegyi 
út metróbecsatlakozásának 
megvalósítását, ám a közúti 

csomópont előkészítése során kialakult tulajdon-
jogi, szabályozási, területszerzési problémák, 
valamint az elhúzódó engedélyezési eljárás mi-
att bizonyossá vált, hogy a csomópont fejleszté-
se nem lesz egy időben kész a többi projekttel. 
Emiatt állt elő, hogy a metrókijárat építésében 
részt vevő munkagépek az őrmezői lakótelep 
részleges érintésével érhetik el a munkaterületet. 
A csomópont terveinek engedélyeztetési eljárása 
lezárás előtt áll, a kivitelezési munkák közbesze-
reztetése rövidesen elindulhat.

A Kelenföldi pályaudvar őrmezői részén lé-
tesítendő parkolók és a végleges kialakításban 
tervezett helyi és helyközi autóbusz-pályaud-
var megközelítését a lakótelep legkisebb for-
galmi és zajterhelése mellett a Budaörsi úton 
tervezett közúti csomópont megvalósításával 
lehet megoldani.

Az őrmezői kijárat építése
A metrókijárat dobozszerkezete és a főszellő-
ző már elkészült, belül vakolási, villanysze-
relési, illetve aljzatbetonozási munkálatokat, 
kívül földfeltöltéseket és közműmunkákat 
végeznek. Az autóbusz-végállomás és a Péter-
hegyi út a lakótelep szintjétől lejjebb helyez-
kedik el, ezzel is csökkentve a forgalomból 

származó zajt. A metrókijárat és az autóbu-
szállomás gyalogos megközelítése a Boldi-
zsár és a Cirmos utca találkozási pontjából ki-
induló akadálymentes kapcsolaton keresztül 
lehetséges. Itt lehet majd kerékpárral is elérni 
a metrókijárat környezetét.
Az M4-es metró nyitásáig megépülő autóbu-
szállomást a BKK járatai használják majd, a 
Volánbusz járatai ebben a fázisban az Etele 
térre érkeznek. A metró utasforgalom előtti 
megnyitására az őrmezői metrókijárat térségé-
ben a jelenlegi munkaterület rendezése is be-
fejeződik.

A tervpályázat során megtervezett létesítmény 
megvalósításával az M4-es metró megindulása 
után leghamarabb a 2014–2020-as európai uniós 
finanszírozási időszakban lehet számolni, amely 
külön szerződés keretében valósulhat meg.

Elviselhető terheltség
A Budaörsi úti csomópont megvalósítása je-
lentősen eltolódott az M4-es metró 2014. 
március 31-ére tervezett utasforgalmi próba-
üzemének kezdetéhez képest. Így a felszíni 
tömegközlekedés szervezésében olyan meg-
oldást kellett találni, amely az érintett lakó-
területek legkisebb forgalmi és zajterhelése 
mellett képes szolgálni az őrmezői belső tele-
pülésrészeket. Ugyanakkor az agglomerációs 
városrészekből is biztosítja az M4-es metró 
elérését az Őrmező oldali autóbusz-végállo-
máson keresztül a lakótelep érintése nélkül. A 
lakossági, társadalmi igények figyelembevé-
telével a Budaörsi út melletti, alsó Beregszász 
út és Boldizsár út közötti szervizút autóbusz 
közlekedésre alkalmassá tételével a problé-
ma feloldhatóvá válik – elemezte a helyzetet 
a BKK.

Az autóbusz-pályaudvarra érkező járatok 
egy része az M1–M7-es bevezető szakasz–– 
Rimaszombat utca - alsó Beregszász út, míg 
az onnan távozók az alsó Beregszász út–szer-
vizút–Balatoni út vonalon közlekedne. Ezen 
az útkapcsolaton keresztül a BKK buszjára-
tai mellett lehetőség van a helyi lakosok és 
a kerület igényeinek figyelembe vételével a 
lakótelep célforgalmának engedélyezésére. 
Ezekkel összhangban a Balatoni út bevezető 
szakaszán, valamint a Balatoni út autópálya 
alatti átvezető szakaszán a jelenlegi forgalmi 
iránnyal szemben haladó buszsáv kialakítása 
szükséges, a közúti forgalom egysávosra szű-
kítésével.

MEghAllgATjuK VélEMényéT  
AZ őRMEZőI InTERMoDÁlIs csoMóPonTRól!

Lakossági fórumon mondhatják el észrevételeiket és véleményüket az őrme-
zői lakótelepen élők az M4-es metró Kelenföld vasútállomás végállomásával 
kapcsolatos fejlesztésekről: a tervezett BKK és Volánbusz-végállomásról, va-
lamint a P+R parkolóról.
Az eseményen részt vesznek a BKK, a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazga-
tóság, a Főmterv, a Futureal, valamint Újbuda Önkormányzatának szakértői.

Időpont:	 2013.	október	30.,	szerda	18	óra
Helyszín:	 Őrmezei	Közösségi	Ház		
	 	 (1112	Budapest,	Cirmos	utca	8.)
 
A rendezvényhelyszín befogadóképessége 100 fő, ezért kérjük, pontosan ér-
kezzenek.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

FElhÍVÁs

Forgalmi változások

Az útszakasz kiépítésével együtt az ősz folya-
mán több ütemben kell majd forgalmi válto-
zásokra számítani a Budaörsi úton, a Balatoni 
út–Menyecske út csomópontban, a Boldizsár 
utca és Balatoni út találkozásánál, a Gazdag-

Itthon az elsők 
között
Elsőként valósulhat meg Magyarországon olyan európai szín-
vonalú, terminál jellegű autóbusz-pályaudvar, amely lehetővé 
teszi, hogy a metróról történő átszállás során az utasok komfor-
tos, hűtött-fűtött térben várakozhassanak, továbbá mód nyílik 
különböző kereskedelmi és vendéglátó-szolgáltatások igény-
bevételére is. A terület rendezésére 2012 őszén írt ki – a he-
lyi és helyközi autóbusz-pályaudvar, közel 500 férőhelyes P+R 

parkoló, valamint 120 B+R kerékpártároló tervezését magában 
foglaló – terv pályázatot a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. DBR Metró Projekt 
Igazgatóság. Idén április 8-án volt az eredményhirdetése az M4-
es metró Kelenföldi pályaudvar állomáshoz kapcsolódó, az őr-
mezői oldali felszínrendezésre és terminál jellegű autóbusz-pá-
lyaudvar létesítésére kiírt építészeti tervpályázati eljárásnak. A 
végállomás térségének felszínrendezése azonban tovább tart, 
mint a metróépítés műszaki véghatárideje. Ugyanakkor az ál-
lomás Őrmező felőli kijáratának megépítése elengedhetetlen az 
M4-es metró utasforgalmi próbaüzemének elindításához, így az 
külön szerződés keretében valósul meg.

(Újbuda)
A térségben zajló aktuális 
építési munkálatok

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a terület 
fejlesztését támogatja ugyan, de úgy véli, a korábbi 
vezetés hibájából jelentős mértékben előkészítet-
len és tervezési hibákkal terhelt a projekt. Szabó 
György, a Jobbik fővárosi képviselője elmondta, 
jelen kivitelezésben a közlekedésfejlesztésre alkal-
matlannak tartják a tervezetet, mert a 4-es metró 
nem éri el a lakótelepeket. – A főváros agglomerá-
ciójából érkezők számára hasznos az intermodális 
csomópont, de a főváros belső vérkeringését nem 
javítja, új utazóközönséget nem vonz 
be, mert nem éri el a gazdagréti 
és újpalotai lakótelepeket – tette 
hozzá. A képviselő hangsúlyoz-
ta, a jelenleg megvalósuló, 7,2 
km-es vonalszakaszra tervezett 
10 megálló feleslegesen sok, a 
metrónak még felgyorsulni sem 
lesz ideje néhány újbudai állomás 
között. Azt is hozzátette, az új met-
ró fenntartási és üzemeltetési költ-
ségei nagyságrendekkel magasab-
bak lesznek, mint a régi metróé. 
Szabó György azt is megjegyezte, 
a Rákóczi hídon átvezetni kívánt 1-es 
villamost is hibás tervek alapján kívánják megvaló-
sítani, a Fehérvári úti végállomás helyett ugyanis  
a Kelenföldi pályaudvarig kellene mennie a villa-
mosnak. A Jobbik ezt a beruházást a budai szaka-
szon kéreg alatt vezetné el.

Szabó György

Junghausz Rajmund, Őrmező és Sasad önkormány-
zati képviselője kiemelte, az intermodális csomópont 
óriási jelentőséggel bír a főváros közlekedésszerve-
zése szempontjából, megépítése pedig 
elkerülhetetlenné vált azzal, hogy 
a 4-es metró végállomása Kelen-
föld-Őrmezőre került. A képviselő 
azonban arra figyelmeztetett,  
a tervezés és kivitelezés során 
mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a kelenföldi, 
őrmezői és sasadi lakóöve-
zetek nyugalmát a lehető 
legkevésbé zavarja meg a 
folyamatban lévő építkezés, 
és az azt követő időszak. 
A helyiek számára ugyanis elfogadhatatlan lenne 
minden olyan megoldás, amely többletforgalmat 
generálna lakóhelyükre. – Három ügyben vagyunk 
tehát érdekeltek: a gyors lefolyású beruházásban, 
a nyugalom megőrzésében és a magas színvona-
lú közlekedés megteremtésében. A polgármesteri 
vezetés és jómagam mindent elkövetünk, hogy 
biztosítsuk a lakosság nyugodt mindennapjait, és 
elkerüljük, illetve minimalizáljuk a lehetséges káros 
hatásokat – jelentette ki Junghausz Rajmund.

Junghausz Rajmund

A 4-es metró kelenföldi végállomásához kap-
csolódó felszínrendezési munkálatok részét 
képezi a Péterhegyi út Őrmező oldali metróki-
járat és az M4-es metró közösségi közlekedési 
kapcsolatait biztosító autóbusz-végállomás ki-
építése. A kivitelezésre a sikeres közbeszerzé-
si eljárást követően 2013. február 1-jén kötött 
szerződést a BKV Zrt. DBR Metró Projekt 
Igazgatóság a SMA 2012 Őrmező Konzorcium-
mal. A kijárat megépítése, illetve a Péterhegyi 
út 800 méteres szakaszának átépítése jelenleg 

is zajlik, a szerződés értelmében a vállalkozó 
feladata a műszaki elemek 2014. március 31-
éig történő megvalósítása.

Emellett a Neszmélyi és az alsó Beregszász 
út közötti szakaszon 2x1 sávos kialakításban a 
Péterhegyi út eddig hiányzó szakasza is meg-
valósul. Az útkapcsolat kiépítésével együtt az 
őrmezői lakótelep és a Péterhegyi út közötti 
15–20 méter széles sávban növénytelepítéssel 
zöld felület létesül, és gyalogos sétányt is ki-
alakítanak.

A KÖTElEZő 
éRVényű 

PRojEKTElEMEK
• helyi és helyközi  
autóbusz-pályaudvar
• 1500 férőhelyes P+R parkoló
• a fenti projektelemek meg-
közelítését biztosító közúti 
csomópont a Budaörsi út  
M1–M7-es autópályák  
bevezető szakaszán

Utolsó fázisához érkezett az M4-es metró építése: megkezdődött 
a teljes vonalon a sötétüzemi próba, azaz az utasok nélküli tesztidő-
szak. November végéig a biztosítóberendezést gyártó Siemens, de-
cembertől a majdani üzemeltető, a BKV végez sötétüzemi teszteket.

(Újbuda)

Kelenföld vasútállomás végállomás 
– peronszint, a világítóberendezés 
ebben a megállóban is sajátos,  
a megszokott világítótesteken túl 
reflektorok is segítenek.

Kelenföld vasútállomás végállomás 
– aluljárószint, napfénnyel megvi-
lágított lépcsős, közvetlen átszállási 
kapcsolat az aluljáróból a peronra.

réti út–Budaörsi út csomópontban, illetve az 
M1–M7-es bevezető szakaszán. A fent vázolt 
megoldás egy, a Budaörsi úton tervezett közúti 
csomópont hiányában fellépő ideiglenes álla-
pot, mely a csomópont beruházási elem létre-
hozásával váltható ki.

(Újbuda)
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Színesfémtolvajokat  
értek tetten
Bemászott egy férfi a XI. kerületi Hadak út-
ján lévő egyik üzlet területére október 2-án 
éjjel, majd egy létrára állva, a nála lévő olló-
val és pajszerrel az épület színesfém burkola-
tát kezdte bontani. Ezalatt társa figyelt, hogy 
tettükre ne derüljön fény. A helyszínre érkező 
kerületi rendőrök a 23 és 25 éves elkövetőket 
tetten érték, amint az általuk eltulajdonítani 
kívánt színesfémet pakolták. B. Jenőt és G. 
Istvánt előállították és őrizetbe vették.
 
Villamoson fosztották ki  
alvó áldozatukat
A kerületi rendőrkapitányság – előzetes 
letartóztatásuk mellett – kifosztás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást  A. Tibor 28 éves sziget-
halmi, valamint V. László 29 éves és L. B. 
Gábor 46 éves budapesti lakosok ellen. A 
jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 
gyanúsítottak október 5-én a hajnali órák-
ban az Október huszonharmadika utcai 
végállomáson várakozó 4-es villamosra 
felszálltak, majd az ott alvó sértett ruháza-
tát átkutatták, mobiltelefonját, pénztárcáját 
és az abban tartott bankkártyáját, készpén-
zét eltulajdonították. A bűncselekményt a 
XI. kerületi rendőrök észlelték, az elköve-
tőket a villamoson tetten érték és elfogták.
 
Gépkocsifeltörők előzetesben
Lopás bűntettének gyanúja miatt folytat 
eljárást a kerületi rendőrkapitányság N. 
Artúr Sándor és O. Miklós budapesti lako-
sok ellen, akik megalapozottan gyanúsít-
hatók azzal, hogy szeptember 11-én egy, a 
Himfy utcában parkoló személygépjármű 
jobb hátsó pillangóablakát betörték, és 
onnan laptopot, fényképezőgépet tulaj-
donítottak el. Az előzetes letartóztatásba 
helyezett gyanúsítottakat október 7-én 
a délelőtti órákban fogták el az újbudai 
közterület-felügyelők bejelentése alapján, 
akik a bűncselekményt megelőzően már 
felfigyeltek a két gyanús férfira.

KéK híreK

AKTUÁLIS

Tudta-e Ön, hogy... 
...Az influenza szövődményei súlyos betegsé-
gek kialakulásához is vezethetnek, éppen ezért 
a vírus tüneteinek észlelésekor érdemes azonnal 
orvoshoz fordulni és megkezdeni a kezelést. Az 
influenzát a legtöbb esetben láz, orrfolyás, köhö-
gés, fejfájás, rossz közérzet valamint az orr és a 
légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemzi. 
Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések 
kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögés-
kor és a beszéd közben keletkező váladékcseppek 
révén, cseppfertőzéssel terjednek.

Az influenza tüneteiről és megelőzéséről  
Dr. Béres Zsuzsannát, a Budai Oltóközpont és 
Magán orvosi Centrum vakcinológusát kérdeztük:

Az influenza elleni védőoltás időről időre 
komoly érzelmi vitákat képes kavarni, de úgy 
gondolom, vannak olyan jól dokumentált epide-
miológiai adatok világszerte, amik teljesen egyér-
telművé teszik a megelőzés fontosságát. Sajnos 
minden szezonban vannak, és lesznek komoly 
vesztesei a betegségnek.

Az influenza vírus genetikailag rendkívül labi-
lis, és viszonylag kévés számú kórokozó is ele-
gendő lehet a tünetek kialakulásához! Ez a két 
fő oka annak, hogy egy adott szezonban a vírus 
viselkedését csak találgatni lehet. Bizonyos kor-
csoportok különösen fogékonyak a fertőzésre, ők 
az 50 év felettiek és a 2 év alattiak, valamint a 
krónikus betegségekben szenvedők, de gyakorla-
tilag bárki megbetegedhet.

A szövődményes esetek száma is ezekben a cso-
portokban a leggyakoribb, hiszen a legnagyobb 
gond az influenza vírussal, hogy megkönnyíti 
egyéb korokozók bejutását a légutakon keresztül a 
szervezetbe, ami már sokkal súlyosabb szövődmé-
nyeket is képes okozni, mint például a tüdőgyul-

ladást vagy az 
arcüreggyulladást, 
hogy csak néhány 
kórképet említsek. 

A megelőzésnek 
óriási a jelentő-
sége, ezért egyes 
nemzetközi aján-
lások fél éves kór 
felett mindenki 
számára javasolják 
az influenza oltás 
felvételét, sőt az 
oltás optimális esetben a családtervezésnek is ré-
sze kellene, hogy legyen, hiszen a kisbaba fél éves 
koráig teljesen védtelen, így a mama oltása a baba 
védelmét is jelenti, ezt a tényt pedig több nem-
zetközi tanulmány is egyértelműen alátámasztja.

Az oltóanyagok teljesen biztonságosak, egyes 
csoportjaik terhesség esetén is alkalmazhatóak. A 
vakcina nem okozhat megbetegedést, hiszen nem 
a kórokozót juttatjuk a szervezetbe, csupán annak 
azon alkotóelemeit, amelyeket az immunrendszer 
felismerni képes, így a vírussal találkozva már 
sokkal gyorsabban tud reagálni. Az oltást köve-
tő megbetegedés tévhit, élettani lehetetlenség. 
Az azonban igaz, hogy az őszi-téli időszakban 
több kórokozó is jelen van, ami hasonló tüneteket 
okoz, mint az influenza, de ezek közel sem olyan 
fertőzőek, mint az influenza vírus.

A pneumococcusok viszik a pálmát a súlyos 
szövődmények kialakulásának tekintetében, hi-
szen az influenza vírussal fertőzött nyálkahár-
tya könnyen átjárhatóvá válik ezen baktérium 
számára is. A nemzetközi ajánlások idén először 
Európában is javasolják az ötven év felettiek ol-
tását, egy korszerű immunmemóriát is kialakító 
vakcinával, ami az azt követő évtizedekben akár 
életmentő is lehet. Az influenza elleni védőoltást 
minden évben meg kell ismételni. A védettség két 
hét alatt kialakul, és egy teljes évig tart! 

Az Egészségrovatot a

támogatta.

egészségrovaT

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia
• bőrgyógyászat
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

Várjuk Önt is MagánorVosi CentruMunkban!
Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaioltokozpont.hu

Kell a bizalmatlanság!
a köznyelvben trükkös lopásként emlegetett bűncselekmények végrehajtóit minden esetben a gyors és könnyű 
pénzszerzés motiválja. a tettesek idős embereket szólítanak meg, leggyakrabban vásárcsarnokok, orvosi 
rendelők, zálogházak, bankok környékén, majd bizalmuk elnyerését követően, illetve figyelmük elterelése után 
átverik, meglopják áldozatukat. a XI. kerületi rendőrkapitányságon egy nyomozó, Tőke Iván Sándor r. törzsőr-
mester kizárólag ilyen esetekkel foglalkozik. Vele beszélgettünk arról, hogyan kerülhetők el a trükkös tolvajok. 

• Melyek a leggyakrabban al-
kalmazott módszerek, ame-
lyekkel az elkövetők a szépko-
rúak bizalmába férkőznek?

Nehéz lenne ezeket felsorolni, 
hiszen tárházuk gyakorlatilag 
kimeríthetetlen. A teljesség 
igénye nélkül a következő 

gyakori módszerek fordulnak 
elő: mosdóhasználatra, csőtö-
résre hivatkozva, vagy egy po-
hár vizet kérve bekéredzked-
nek a lakásba. Közüzemi 
szolgáltató (gáz-, víz-, elektro-
mos művek) munkatársainak, 
rendőrnek adják ki magukat. 
Különböző szolgáltatásokat 

ajánló házaló ügynökökként, 
fakereskedőként, utcai árus-
ként, aláírásgyűjtőként kere-
sik fel az idős korú személye-
ket, az utcán csomagcipelésre 
ajánlkoznak, a sértett régen 
nem látott rokonainak állít-
ják be magukat. Előfordulnak 

olyan esetek is, amikor fiata-
labb – 20–40 éves – hölgyek 
idősebb, jól szituált urakkal 
ismerkednek meg, akiktől 
nem egy alkalommal lopnak, 
hanem hosszú időn keresztül 
komolyabb összegeket csal-
nak ki tőlük. Ezek az elköve-
tők gyakran összedolgoznak a 
lakásmaffiával is. 
• Melyik korosztály a legve-

szélyeztetettebb? 
Bárkinek, aki betöltötte a 
60. életévét számításba kell 
vennie, hogy egyes elkövetői 
körök potenciális áldozatnak 
tekintik. 
• Kérem, áruljon el néhány 

megszívlelendő tanácsot, 
amely segítség lehet az áldo-
zattá válás megelőzésében.

Először is attól, hogy valaki 
bizalomgerjesztőnek látszik 
és barátságosnak mutatkozik, 
nem biztos, hogy jót akar. Az 
idegenekkel legyen egy kicsit 
bizalmatlanabb, semmiképp 
se engedjen be otthonába 
olyan személyeket, akikkel 

korábban nem találkozott, 
nem ismeri őket.

Az utcán csomagcipelés-
re, korábbi ismeretségükre 
hivatkozó személyek köze-
ledését inkább udvariasan 
utasítsa vissza. Biztonságo-
sabb, ha mindennapi teendői, 

bevásárlásai intézése céljából 
lakókörnyezetében található 
ismerősei segítségére támasz-
kodik.

Ha telefonon szokatlan aján-
latot vagy kérést intéz önhöz 
valamely intézmény dolgozója 
vagy állítólagos családtagja, 
minden esetben hívja vissza 
az adott intézményt, illetve 
rokonát az ön által ismert te-
lefonszámon, és érdeklődjön a 
kérés vagy ajánlat valóságtar-
talmáról. Bejövő hívás esetén 
soha ne osszon meg magáról 
személyes információt, hiszen 
nem tudhatja, kivel beszél a 
telefonvonal másik végén.

Mielőtt a közüzemi szolgál-
tatók munkatársainak, önkor-
mányzati dolgozóknak ajtót 
nyitna, alaposan vizsgálja 
meg a náluk lévő igazolványt. 
Írja fel egy papírra a nevüket, 
beosztásukat, munkahelyük 
pontos elnevezését, majd hívja 
fel az adott intézményt, küld-
tek-e önhöz valakit. Erre a 
célra mindig legyen a telefon-

ja közelében az összes önnel 
kapcsolatot tartó közműszol-
gáltató, a rendőrség és az ön-
kormányzat telefonszáma. 

Mielőtt beengedné a hívat-
lanul érkező rendőrt, tekintse 
meg igazolványát és jelvényét. 
A nevet, beosztási helyet és 
jelvényszámot írja fel, majd a 
107-es segélyhívó számon kér-
dezze meg az ötjegyű jelvény-
szám bediktálásával, hogy 
küldtek-e önhöz valakit.

Sem a közüzemi szolgálta-
tóknak, sem a rendőrség mun-
katársainak nem feladata az 
ön otthon tárolt készpénze ere-
detiségének ellenőrzése. Erre 
hivatkozó személyek érkezése 
esetén azonnal hívja a rendőr-
séget. Lehetőleg bankszámlán 
tartsa pénze nagy részét, illetve 
amennyiben kénytelen ottho-
nában tartani értékeit, azokat 
jól elrejtve, több helyen tárolja.
• Mi a teendő abban az eset-

ben, ha a sértett gyanút fog, 
hogy becsapták, és éppen 
bűncselekményt követnek el 
ellene? 

Ha már beengedte az elkövető-
ket, de rádöbbent szándékukra, 
inkább hagyja, hogy elvigyék 
értékeit, csak ne történjen ko-
molyabb, sérüléssel járó bűn-
cselekmény. Fontosabb, hogy 
megjegyezze a tettesek arcvo-
násait, ruházatát. Különösen 
figyeljen oda olyan azonosító 
jegyeikre, mint a tetoválások, 
sebhelyek, anyajegyek vagy 
fogazat, hogy később minél 
jobb személyleírást tudjon 
adni. Lehetőség szerint figyel-
je meg távozási irányukat, az 
általuk használt gépkocsi szí-
nét, gyártmányát, rendszámát, 
de ne vállaljon ennek érdeké-
ben kockázatot. Távozásuk 
után haladéktalanul értesítse a 
rendőrséget, lakókörnyezetét, 
illetve családtagjait.
• Mit tehetnek a fiatalabbak 

azért, hogy a környezetükben 
élő idősek ne váljanak a trük-
kös tolvajok áldozataivá? 

Fontos és célszerű lenne min-
den lakóközösségben olyan 
személyek önkéntes szerep-
vállalása, akik fokozottan fi-
gyelnek az idősekre, és szük-
ség esetén azonnal hívják  
a rendőrséget.

(V. L.) 

Súlyosabb lehet  
Molnár ellen a vád
a Fővárosi Ítélőtábla szerint nem csupán hivatali visszaélés, hanem a jóval súlyo-
sabban büntetendő hűtlen kezelés is felmerülhet Molnár Gyula és Lakos Imre volt 
szocialista, illetve szabad demokrata politikusok büntetőperében. Szeptember 
végén derült ki, hogy a szocialisták Molnár Gyulát akarják indítani a XI. kerületben  
a 2014-es országgyűlési választáson.

Egy tanú a másodfokú eljárásban ar-
ról beszélt: Molnár Gyula korábban 
elmondta neki, hogy a milliárdos 
nagyvállalkozó, Leisztinger Tamás tá-

mogatta kam-
pányát, és ezt 
kellett viszo-
noznia azzal, 
hogy nyilvá-
nos pályáztatás 
nélkül adott 
el az önkor-
mányzat egy 
sok száz mil-

liós újbudai ingatlant az üzletember 
érdekkörébe tartozó cégnek. A tanú, 
Molnár Gyula volt kabinetfőnöke sze-
rint Leisztinger 1998-ban és 2002-ben 
nagyobb összeggel támogatott válasz-
tási kampányokat, és kimutatást ve-

zetett arról, kit mennyivel támogatott 
és mit kér érte. Kampányidőszakban 
háttérbe húzódott, azután viszont „be-
nyújtotta a számlát”. A tárgyaláson 
Molnár Gyula, volt tagadta a vádakat. 
Szerinte minden jogszerűen történt, 
a pénzt szabályosan használták fel, a 
kifogásolt ügylet célja az elhanyagolt 
terület magántőkéből történő fejlesz-
tése volt, az ingatlan egyébként máig 
nem került ki teljesen az önkormány-
zat tulajdonából, és a közérdekű köte-
lezettségvállalás sem csalárd módon 
függött össze az ingatlanügylettel. 
Lakos Imre - aki a vádbeli időszakban 
szabad demokrata országgyűlési kép-
viselő és a XI. kerületi önkormányzat 
alpolgármestere volt- szintén agyrém-
nek minősítette a vádakat.

(Újbuda)

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot,  

és nézze meg  
weblapunkat!
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a vállalkozókat is segíti  
a munkahelyteremtő program
Munkaügyi fórumot rendeztek a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (bKIK), újbuda Önkormányzata és a fővárosi Munka-
ügyi Központ szervezésében. a bKIK tanácstermében megrendezett találkozó küldetése, hogy információval lássa el a munka-
erőpiacon szereplő mikro-, kis- és középvállalkozásokat, illetve konzultációs lehetőséget biztosítson számukra.

A megnyitón elhangzott, a kormány álláspontja szerint a munkahelyterem-
tés nehezen képzelhető el a munkáltatók támogatása nélkül, ezért rendsze-
resen tájékoztatni fogják őket az előttük megnyíló foglalkoztatásbővítést 
segítő lehetőségekről. Hoffmann Tamás beszédében elmondta, Újbuda 

elkötelezett a vállalkozók támogatásában, hiszen a legtöbb embert ezek  
a cégek foglalkoztatják a kerületben. Kiemelte, az Újbudai Állásközve-
títő Iroda megnyitásával helyben ültetik egy asztalhoz a munkakereső-
ket és a munkáltatókat, a frissen induló Senior Capital program pedig 
az 50 éven felüliek munkaerő-piaci eladhatóságát és álláshoz jutását 
támogatja. Újbuda vezetése tavaly vállalkozói klubot is indított, amely 
évente többször vitatja meg a fejlődés lehetőségeit. A munkáltatói fó-
rum megrendezésében második alkalommal részt vállaló, tavaly meg-

alakult Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda úgy gondolta, mivel eddig 
elsősorban a munkavállalókra terjedt ki tevékenysége, itt az ideje, hogy  
a munkáltatókat is információkkal lássa el. Az állásiroda vezetője, 
Vincze Ágnes megjegyezte, a BKIK-val kezdettől fogva szoros partne-

ri kapcsolatot ápolnak, ennek 
köszönhetően az ide betérő 
cégvezetők elintézhetik a kö-
telező kamarai regisztrációt, 
útmutatást kaphatnak a pá-
lyázatokkal kapcsolatban, va-
lamint a megfelelő partnerek 
megtalálásában.

A fórumon a legtöbb figyel-
met a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatását elősegítő 
uniós program ismertetésé-
nek szentelték, melyből kide-
rült, a cégek hogyan tudnak 
alkalmazni hátrányos hely-
zetű munkavállalót, és ehhez 
milyen kedvezményeket ve-
hetnek igénybe. A Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal referense 
arról tájékoztatott, az állás-
keresőket lakhatási, képzési, 

önfoglalkoztatási támogatást, a munkáltatók pedig bérjellegű és kom-
penzációs támogatásokat vehetnek igénybe, de szolgáltatásokat is indí-
tanak az álláshoz jutás elősegítésére. A találkozón előadást tartottak az 
online pénztárgépek bevezetéséről, valamint a Munkaügyi Központ új 
szolgáltatásáról, a Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) bevezetéséről, 
amely mindkét felet segíti a piaci körforgásban. Az álláskereső feltölt-
heti rá önéletrajzát, a munkáltató pedig hatékony szűrők segítségével 
megtalálhatja a számára legmegfelelőbb jelentkezőt. (T. D.)

Közelebb  
a sérültekhez
Vajon mindenki tudja, mit kell tenni, 
amikor egy vak embert segítene át 
a zebrán, vagy egy hallássérülttel 
szeretné megértetni magát?  
a válasz nem olyan evidens,  
mint azt elsőre gondoljuk.  
a Nem adom Fel alapítvány éppen 
azért indított érzékenyítő tréninget 
vállalatok és önkormányzatok 
számára, hogy az épek és sérültek 
társadalma jobban megismerje 
egymást.

– Sokan nem mernek hozzánk odajönni, vagy 
mernek, de nem tudják, hogyan – nevezte 
meg a két „világ” közti problémák egyikét 
Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány 
szóvivője. A Polgármesteri Hivatalban tartott 
érzékenyítő tréningen elmondta, a program 
segít megismerni és megérteni a fogyatékos 

emberek világát, mindennapi gondjaikat, ki-
hívásaikat, a speciális élethelyzetükből adódó 
nehézségeket. A képzés alatt ráadásul olyan 
tapasztalattal gazdagodnak a résztvevők, me-
lyet nemcsak munkájukban, hanem az élet 
számos terültén, így a saját akadályaikkal való 
küzdelmeik során is alkalmazni tudnak.

A háromórás tréningen 12 ember 6 állomáson 
megy végig, melyek az egyes fogyatékosságo-
kat képviselik. Ezek között van mozgássérült, 
látássérült, hallássérült, halmozottan sérült és 
értelmi sérült megálló, de a képzésen résztve-
vők fogyatékos gyermeket nevelő szülővel is 
beszélgethetnek. Az esemény egyik legtanul-
ságosabb része, amikor az egyes fogyatékossá-
gokat saját magukon próbálják ki a jelenlévők. 
A tapasztalati szakértők, azaz a tréninget tartó 
sérültek szerint a közvetlen és személyes hang-
vételű találkozások néhány óra alatt teljesen 
átformálják az illető attitűdjét, aki ezentúl egy 
más, érzékenyebb szemüvegen keresztül látja 
majd a világot és a fogyatékkal élőket.

A kerületi politikusok közül Simicskó István 
országgyűlési képviselő, sportállamtitkár vett 
részt a tréningen, aki nagyon hálás volt, hogy 
megismerhette a sérült fiatalokat. – A próbák 
után az ember a saját bőrén érzi, milyen lehet 
fogyatékkal élni, ami egészen új meglátásba 
helyezi a témát – mondta el tapasztalatait az 
államtitkár, aki szerint egy társadalmat az is 
minősít, hogyan bánik a sérült emberekkel. 
Papp Szabolcs szerint azonban nemcsak a má-
sik embertől kell várni a toleranciát, hanem ma-
guknak is tenni kell az elfogadásért. – Ha én 
megtanulok az élethelyzetemmel együtt élni, 
onnantól kezdve könnyebben tudok nyitni a tár-
sadalom felé. Amit kifelé kommunikálok, azt 
fogom visszakapni – tette hozzá a szóvivő.

(T. D.)

Indiai multi kertészkedik a Sas-hegyen
Indiai cégvezetők érkeztek a minap a 
Sas-hegyi Látogatóközpontba, hogy a 
polgármester társaságában meghall-
gassanak egy tájékoztatót a természet-
védelmi terület értékeiről. a különös 
érdeklődés oka, hogy a TaTa Consul-
tancy Services egy éve együttműkö-
désre lépett újbuda Önkormányzatával, 
melynek értelmében dolgozóik önkéntes 
munkákat végeznek a területen.

A cég képviselőinek a természetvédelmi terület 
vezetője mutatta meg a Sas-hegy rejtett kincse-
it, növény- és állatvilágát, majd a leendő felada-
tokról egyeztettek. A kirándulás során a válla-
lat vezetősége szemügyre vette a park jelképét,  
a pannon gyíkot, majd egyikük megjegyezte, 
náluk Mumbaiban is vannak nemzeti parkok, 
csak ott gyíkok helyett leopárdok élnek. A Zöld 
Iroda címmel is büszkélkedő TATA cégcsoport 
magyarországi leányvállalata a kezdetektől a 
környezettudatos működés mellett kötelezte el 
magát. Dinesh P. Thampi alelnök arról számolt 
be, cégpolitikájuk szerves részét képezi a „Giving back to so-
ciety” alapelv, amely azt jelenti, szolgáltassunk vissza valamit 
a társadalom számára. A cég nemes vállalása három pilléren 
nyugszik: az oktatás, az egészséges életmód és a természetvé-
delem terén igyekszik tenni valamit az emberekért. 

– A Sas-hegyen minden egybevág: gyönyörű természeti kö-
zeg, ahol rendszeres oktatás zajlik, munkatársaink számára 
pedig a közelség miatt kiváló pihenőhely – dicsérte a kilátót 

az alelnök. A multinacionális cég lelkes kollégái már tavaly is 
több önkéntes akciót szerveztek a Sas-hegyi Látogatóközpont 
megszépítéséért és karbantartásáért, idén ősszel a növények 
ápolása, télre való felkészítése lesz az 50–60 fős csapat fela-
data. Hoffmann Tamás polgármester elmondta, példaértékűnek 
tartja a TATA társadalmi szerepvállalását, amellyel a cég sokat 
tesz a kerületért.

(T. D.)

sashegy

szenTImreváros
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1. Feldolgozhatók-e veszteségeink, 
sérelmeink és a generációs problé-
mák?
Időpont: 2013. október 29. 12.30 óra
előadó: dr. macho adrienn

2. Társtalanság és céltalanság  
megoldási lehetőségei időskorban
Időpont: 2013. november 8.  
13.00 óra. előadó: dr. Kálmos éva

a programok helyszíne: az Újbudai 
szenior Programközpont. a továb-
bi előadásokkal és programokkal 
kapcsolatban a 60+ program köz-
pontjában kaphatnak felvilágosítást. 
Újbudai szenior Programközpont. 
Telefon: 372-4636. Cím: XI. ker., 
Bölcső u. 3. Ügyfélfogadás: hétfőtől 
péntekig 9–14 óráig

az ünnepnapra hoffmann 
Tamás polgármester és si-
micskó István országgyűlé-
si képviselő is ellátogatott. 
a polgármester beszédé-
ben az időseket segítő  
60+ program előnyeiről  
és a szépkorúak megbe-
csüléséről beszélt.

60+

További programok és információ:

újbudaI SZENIoR
PRoGRaMKÖZPoNT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:  
hétköznap 9–14 óra között
Web: www.ujbuda.hu/60plusz
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

Programajánló
ajánló az újbuda 60+ közel 
200 havi programjából
60+ Városismereti séta  
– 60+ gyalogtúrák   
Október 28., hétfő
Nagy Imre-emlékház megtekintése, utána séta  
a Hűvösvölgyi végállomásig
Indulás: 9.30 órakor a 61-es villamos  
Móricz Zsigmond téri végállomásától
Ingyenes program.
 
November 6., szerda
VAM Design Center / Van Gogh-kiállítás megtekin-
tése
Találkozás/indulás: 9.30 órakor a Móricz Zsigmond 
körtér 47-es villamosmegállójánál
Költség: min. 10 résztvevő esetén 1500 Ft (kedvez-
ményes nyugdíjas csoportos belépővel)
 
További információt Domoszlai Erzsébet csoportve-
zetőtől kaphatnak (06/30/862-8152-es számon vagy 
az e.domoszlai@freemail.hu címen)
 
60+  REjTVÉNYFEjTŐKLub 
őszi foglalkozásai
Időpontja: 2013. november 11-én, hétfőn 15.30 
órakor. A foglalkozásokon különböző típusú kereszt- 
és logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos 
szakmai útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség 
nyílik közös és egyéni gyakorlásra a feladványok 
megfejtéséhez, ezenfelül rejtvények elkészítésében  
is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
 
VII. Országos Rejtvényfejtőverseny 2013. novem-
ber 24. Helye: Polgármesteri Hivatal külön helyisé-
gében (XI., Zsombolya u. 5. alagsor 1.)
 
60+ TERMÉSZETjÁRÁS
OKTÓBER 27., VASÁRNAP
Pilis-hegység 
Pilisszentlászló–Lajos-forrás–Kő-hegy–Szentendre
14 km, 350 m
Találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374,  
ill. 316-7423

OKTÓBER 30., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)  
(30)560-8042
2. Budai-hegység 
közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374,  
ill. 316-7423
 
NOVEMBER 2., SZOMBAT
Dinnyés – „madárgyűrűzős túra”
(vízálló cipő vagy gumicsizma szükséges!)
Találkozó: 8.45, Kelenföldi p.u.
Túravezető: Méri Sándorné (CAOLA) (30)549-8457
 
NOVEMBER 6., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)  
(30)560-8042
2. Budai-hegység 
közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374,  
ill. 316-7423
 
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak 
megfelelő, szükség esetén esőkabát, bokatartó cipő 
vagy bakancs; tízórai és víz vagy üdítőital.

60+ mentálhigiénés program – 
a lélek egészségének védelme 
időskorban is fontos!
„Nekem nincs semmi bajom!”, mondja sok időskorú, akinél a fenti 
kijelentés ellenére szinte kézzel fogható a rossz hangulat, a kedvet-
lenség és a pesszimista hozzáállás. 

Szépségei mellett az időskor 
bizony több olyan élethely-
zetet is teremthet, amely el-
ronthatja, beárnyékolhatja a 
mindennapok örömeit. Sajnos 
ma még kevesen fogadják el, 
hogy a legtöbb lelki gond és 
bánat orvosolható, kezdetnek 
pedig nem kell más hozzá, 
mint annak elhatározása, 
hogy szeretnénk magunkat 
jobban érezni!

A következő lépés – pél-
dául egy jó közösség, meg-
felelő módszerek és lelkes, 
hozzáértő szakember – adott, 
hiszen október végén indul az 
Újbuda 60+ program új szol-
gáltatása, amely az szépkorú 
ember lelki erejének meg-
erősítését, a különböző lelki 
problémák megoldását tűzte 
ki célul. Négy témával, valamint az azokhoz kapcsolódó csoportos foglalko-
zásokkal veszi kezdetét a 60+ mentálhigiénés programja, amelyre az előadók 
szeretettel várnak minden, Újbudán élő időskorút.

az Idősek Világnapját 
ünnepelte a kerület
Versekkel és dalokkal készültek a Fraknó utcai Idősek Háza lakói az Idősek Világ-
napjának kerületi ünnepségére. az ENSZ 1991-ben jelölte ki október 1-jét az ünnep 
dátumának, azóta a világon mindenhol ezen a napon köszöntik az időseket.

Kiosztották  
az Idősekért díjat
a kerület második alkalommal adta át az Idősek újbu-
dáért díjat, amelyet minden évben egy hivatásszerűen 
és egy önkéntesen az idősekkel foglalkozó személy kap 
meg. az Idősek Világnapja alkalmából rendezett díj -
átadás kapcsán az elismerés alapítója, Ábrahám Katalin 
idősügyi tanácsnok számolt be az idei eredményekről.

– A világnap felhívja a figyelmet arra, mennyi nehézséggel 
kell megküzdenie egy idős embernek. IIyenkor átgondolhatjuk, 
mennyire tiszteletreméltó az a tudás, amit életük során felhal-
moztak és az az erő, amivel generációkat neveltek fel – jelentet-
te ki Hoffmann Tamás. Simicskó István is azt támasztotta alá, 

hogy minden közösségnek meg 
kell becsülnie idős tagjait, és oda 
kell figyelni rájuk, nemcsak az év 
egyetlen napján. 

A világnap alkalmából a Szent-
imrevárosi Idősek Klubja is házi 
ünnepséget rendezett. Az egyik 
legjobban működő kerületi klub 
operettműsorral és finom süte-
ményekkel kedveskedett a je-
lenlévőknek, akik a felújított 
helyiségeket is megtekinthették. 
Az esemény egy kiadós ebéddel 
kezdődött, majd Menyhért Mari-
ka operetténekes adta elő el az 
idősek kedvenc slágereit. Áb-

rahám Katalin idősügyi tanácsnok, aki saját készítésű sü-
teményeivel lepte meg a klubtagokat, elmondta, a kerület 
második alkalommal adta át az Idősek Újbudáért Díjat, me-
lyet minden évben egy hivatásszerűen és egy önkéntesen az 
idősekkel foglalkozó személy kaphat meg. 

(T. D.)

A 71 tartós és 14 átmeneti férőhellyel rendelkező Újbudai Idősek 
Háza hosszú évek óta ad otthont szépkorúaknak, akiket idén gye-
rekműsorral, kézművesbaba-kiállítással és énekes fellépőkkel 
leptek meg a szervezők. Az ünnepnapra Hoffmann Tamás pol-
gármester és Simicskó István országgyűlési képviselő is elláto-
gatott. A polgármester beszédében az időseket 
segítő 60+ program előnyeiről és a szépkorúak 
megbecsüléséről beszélt. 

– 2010 óta tanácsnokként folyamatosan figye-
lemmel kísérem az idősek helyzetét, és felada-
tomnak érzem, hogy minden máshol látott jó 
tapasztalatot megpróbáljak hasznosítani itthon, 
a kerületben – mesélt a díj keletkezéséről Ábra-
hám Katalin, aki más települések gyakorlatából 
merítette az ötletet, hogy honorálják az idősekért 
végzett áldozatos munkát. 

Idén a 60+ programközpont koordinátora, Sza-
lai Béláné kapta a hivatásos, míg Gáll Endréné, 
a Katolikus Karitász munkatársa az önkéntesek-
nek járó kitüntetést. – Nagyon jólesett a díj, kü-
lönösen azért, mert nyugdíjas korában az embert 
már ritkán éri elismerés, sokan már nem tartják 
értékesnek a teljesítményünket – mondta Szalai 
Béláné. A programközpont munkatársa elmesél-
te, sokan gratuláltak neki, és erősítették meg ab-
ban, hogy megérdemelte a díjat, ami még inkább 
emelte a polgármester által adott kitüntetés rang-
ját. – Sokan kérdezik, mi a titkom: az, hogy szív-
vel-lélekkel, jókedvvel csinálom. Korábban 40 
évig óvónőként és óvodavezetőként dolgoztam, 
most a gyerekek helyett az idősekkel foglalko-
zom, de ez legalább akkora örömöt okoz – tette 
hozzá a díjazott.

Az önkénteseknek járó díjat a Katolikus Ka-
ritász Fraknó utcai telephelyén dolgozó Gáll 
Endréné kapta, aki a hozzá betérő szegényeket, 
hajléktalanokat istápolja nap mint nap. Élelmi-
szerekkel, ruhákkal látják el őket, lelki támaszt 
nyújtanak, foglalkozásokat tartanak, tanácso-
kat adnak, hogy kilábalhassanak nehéz helyze-
tükből. – Meglepett a díj, hiszen a mi munkánk 
nagyon a háttérben zajlik, nem sokan vesznek 
tudomást rólunk. Ezért nagy öröm volt, hogy 
mégis vannak, akik ezt látják, és értékelik. Mert 
egymás megbecsüléséből, tiszteletéből van ma  
a legnagyobb hiány az emberek között – mondta 
el az önkéntes segítő.

(T. D.)
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Az év első kilenc hónapjában közel 600 
ezer fővárosi címen végeztek ellenőrzést a 
kéményseprők, ebből 53 ezer lakásba nem 
engedték be a szakembereket a lakók. Ezen 
ingatlanokat a kéményseprőknek be kell 
jelenteniük az illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóságnál. A zárt otthonok száma így 
is jóval alacsonyabb, mint az elmúlt évek-
ben, amikor minden ötödik lakás kéménye-
it nem tudták átvizsgálni. Az ellenőrzések 
során 1900 címen találtak életveszélyes 
kéményt. Az égéstermék tartós visszaá-
ramlását mutató, vagy tömörtelen, illetve 
állagromlott, vagy a tűzbiztonsági előírá-
soknak nem megfelelő, nem tisztítható ké-
mények használata közvetlen életveszélyt 
jelent mind a használókra, mind az annak 
környezetében élőkre. Az életveszélyes ké-
mények használatát a katasztrófavédelem 
megtiltja a hiba – kéményseprő-ipari nyi-
latkozattal igazolt – elhárításáig. A Fővá-
rosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) 
a fűtési szezonnal egy időben elindította 
online ügyféltájékoztatási szolgáltatását. 

Ingyenes regisztrációt kö-
vetően az ügyfelek lekér-
dezhetik az adott évben 
címükre meghirdetett ké-
ményellenőrzés tervezett 
időpontját. A szolgálta-
tás hamarosan ingyenes 
SmS- és e-mail érte-
sítéssel egészül ki, így  
a FŐKÉTÜSZ elektroni-
kus üzenetben is értesíti 
a szolgáltatást igénybe 
vevő ügyfeleket az elle-
nőrzés időpontjáról. 

•

Novemberi ülésén fogadhatja el a Fővá-
rosi Közgyűlés azt a rendeletet, amely a 
szabálysértési törvény módosítása nyomán 
meghatározza azokat a budapesti területe-
ket, ahol tilos lesz életvitelszerűen élni. –  
A tiltott területek közé tartozhat – a tör-
vényben meghatározott, világörökségi 
zónákon kívül – 29 bekamerázott, frek-
ventált aluljáró, játszóterek, gyermekjóléti 
és -védelmi, köznevelési feladatokkal ösz-
szefüggő területek, valamint a hidak, felül-
járók, és az ezek megközelítésére szolgáló 
lépcsők – mondta el október 14-i sajtótá-
jékoztatóján Tarlós István. Hangsúlyoz-
ta, hogy a főváros folytatja a 2010 őszén 
indított hajléktalanprogramját, amelyre 
újabb 80 millió forintos támogatást kaphat 
a Belügyminisztériumtól. A főpolgármes-
ter hozzátette, jelenleg 6200 hajléktalanról 
tud gondoskodni nap mint nap a főváros, 
az átmeneti szállókon (3000 férőhely) 100, 
az éjjeli menedékhelyeken (2500 férőhely) 
pedig 85 százalékos a kihasználtság. Az 
átmeneti szállókon, krízishelyzet esetén 
további 700 férőhelyet tudnak biztosítani.

FŐVÁROSI HÍREKA nő, a család, a karrier 
A XI. kerületben működő, idén tízéves országos, európai uniós és ENSZ szinten is aktív Magyar Női  
Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) együttműködése Király Nóra képviselő asszonnyal 2010-ben 
kezdődött, amikor kezdeményezésére létrejött a helyi civil szervezetek ismerkedését, együttműködését 
ösztönző találkozó. 

További in-
formációkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot!

Az mNKSZ célja a nők foglalkoztatásának előmozdítása 
összhangban a családi háttér fontosságával, a kormányzati, 
az üzleti, a tudományos és a civil szféra közötti párbeszéd 
elősegítésével, határon túli magyar szervezetek bevonásá-
val. Ennek érdekében fennállása óta körülbelül 30 nemzet-
közi konferenciát és számos workshopot rendezett, díjakat 
alapított. 

mivel Európában és magyarországon is súlyos probléma a 
pályakezdő fiatalok elhelyezkedése, legutóbbi, október 10-
én megrendezett „Nő, család és karrier” című nemzetközi 
konferenciájuk témája a pályakezdő fiatalok családi életre és 
munkaerő-piaci kihívásokra való felkészítése, illetve a fiatal 
nők foglalkoztatásának elősegítése volt. Az esemény a Syma 
Csarnokban, a Personal Hungary szakkiállítás keretében,  
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg. 
Az mNKSZ elnöke, Ferenczi Andrea felkérésére Király Nóra  

a több mint 120 érdeklődő részvételével rendezett konferencián 
az „Új generáció: ki mutat nekik utat?” című panelbeszélgetés 
keretében vállalt előadói szerepet.

A „fiatalok felkészítése a munkaerő-piaci kihívásokra, kar-
rierlehetőségek, jó példák” témákat az előadók saját életútju-
kon és munkahelyi tapasztalataikon keresztül mutatták be.  
A képviselő asszony aktivitása, illetve munkájának eredmé-
nyei jól ismertek a XI. kerületben, de vajon hányan gondolnak 
bele, mekkora kihívást jelent a négygyermekes édesanyának 
képviselői feladatait, a családot és a számára oly’ fontos spor-
tolást összeegyeztetni. Király Nóra saját példáján keresztül mu-
tat példát és ad erőt fiatal nőknek. Nevéhez fűződik az Ifjúsági 
Közéleti Akadémia is, amely egy 8 hetes gyakornoki program 
fiataloknak. 

További információ: www.noikarrier.hu, www.kiralynora.hu
(Újbuda)

Akié a föld, azé az ország!
Suhajda Krisztián országgyűlési képviselő, borász tartott előadást október 9-én 
Akié a föld, azé az ország! – avagy Tisztán, érthetően a földkérdésről címmel a XI. 
kerületi Jobbik Újbudai Nemzeti Estek sorozatában, a párt előadótermében.

Az országgyűlési képviselő előadása elején 
hangsúlyozta, nem kellett volna olyan kis-
kapukat a földtörvényben hagyni, amelyek  
a maffiatársaságokat és a külföldieket hozzák 

előnyösebb helyzetbe. Hozzátette, a több ezer 
hektáron gazdálkodó nagybirtokos cégek elve-
szik a kicsik megélhetését és munkáját. 

– Amint megnyílnak a földvásárláshoz a 
kapuk, külföldi cégek tized áron jutnak majd 

hozzá termőföldjeinkhez, a nehéz helyzetben 
lévő gazdák pedig a megmaradt területeiket is 
el fogják adni – fogalmazott a jobbikos politi-
kus, hozzátéve: az ilyen helyzeteket kell meg-

akadályozni. 
A Kárpát-medence 

adottságairól szólva 
elmondta, a térség 
klímájának köszön-
hetően mindenféle 
bort meg tudunk itt 
termelni, ami ritka-
ság. A földtörvényben 
foglalt kényszerhasz-
nosítás veszélyeivel 
kapcsolatban kiemel-
te, hogy ennek révén 
bárki, bármekkora te-
rületet megszerezhet 
a nyilvánosság kizá-
rása mellett. – Így az 
egyik bérlőtől elvett 

föld a másiknak korlátok nélkül odaadható – 
mondta Suhajda Krisztián. A rendezvény végén 
az előadó saját boraiból látta vendégül a hallga-
tóságot egy kis kóstolóra.

(Újbuda)

Budapest Főváros  
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Dr. Horti István
Jegyző Úr
 
Budapest,
Bocskai út 39–41.
1113
  

Tisztelt Jegyző Úr!
Intézményünkben 2013. november 11-én déle-
lőtt 11 órakor nyílik Karai Sándor fotóművész 
Pro Cultura Újbuda díj kitüntetettjének, a ma-
gyar Kultúra Lovagjának a XI. kerületről készí-
tett fotóiból rendezett emlékkiállítása, melynek 
címe: „EmlékKépek”. A tárlatot a család bele-
egyezésével rendezhetjük meg, mellyel Karai 
Sándor régi kívánságát teljesíthetjük, sajnos 
már csak utólag.

Szeretnénk az eseménynek a művész emléké-
hez méltó hírverést adni, ezért kérjük az Ön tá-
mogatását. Szeretnénk, ha megjelenne az Újbu-
da újságban egy előzetes figyelemfelhívó cikk, 
illetve a megnyitóról néhány felvétel is. Várha-
tóan a megnyitón a hozzátartozók, a művész fia 
és lánya is jelen lesznek. A kiállítást nemcsak 
lakóink láthatják majd, hanem a nagyközönség-
nek is megtekinthetővé tesszük. A tárlat a külső 
érdeklődők számára 2013. november 12–22. kö-
zött, 10–17 óráig lesz látogatható.

Kérjük, engedélyezze, hogy programunk az 
újságban megjelenhessen a Kerület Napja al-
kalmából, így a rendezvény az alkotóhoz méltó 
nyilvánosságot kaphasson.

Támogatását köszönve,
Tisztelettel:

Dr. Cseriné Demény Annamária
intézményvezető

FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján fel-
ajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:

megnevezés Hrsz. Terület (m2) Övezet Kikiáltási ár
1. Bp., XI. ker., Lépés utca 1829/3 1000 L6-m-XI/8 24 000 000 Ft + áfa
2. Bp., XI. ker., Lépés utca 1835/9 1326 L6-m-XI/8 40 500 000 Ft + áfa
3. Bp., XI. ker., Lépés utca 1872/3 989 L6-m-XI/9 24 530 000 Ft + áfa

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 8. (péntek) déli 12.00 óra
A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban, az eredeti példány megjelölésével 
„Pályázat a ……. hrsz.-ú ingatlanra” megjelöléssel a Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda Önkor-
mányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 
39–41.) címére, személyesen pedig a Budapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában 
lehet benyújtani.
A pályázatok bontásának időpontja: 2013. november 8. (péntek) 12 óra 10 perc
Helye: Budapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. III. em. 304. tárgyaló
· Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 381-1309-es telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. számú rendelet (KSZT) az önkormányzat honlapjáról letölthető.

Városrészek 
közötti futás
Albertfalva, Gazdagrét, Kelenvölgy, Őrmező 
részvételével 2013. november 9-én, szomba-
ton délelőtt 11.11-kor startol a 2,8 km-es ver-
seny, amelynek védnöke: dr. Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere és dr. Simicskó István 
sportért és ifjúságért felelős államtitkár.

Rajt: Őrmezei Közösségi Ház. Cél: Kelen-
völgy, Hunyadi mátyás úti sporttelep (focipá-
lya). Nevezés a helyszínen 8.45–10.50 között 
ingyenesen. 

ELŐNEVEZÉS:
VARHEGYI.KATALIN@GmAIL.COm
TEL: 06/30/512-9658 
A rendezvény szervezője: Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft., Budai XI SE, BEAC atlétika 
szakosztály, KULTI, Újbudai polgárőrség. 

Tömegesítés verseny a kerületi iskolák között! 
I. kategória 10 év alattiak 
II. kategória 11–14 éves korig 
III. kategória 15–18 éves korig 
IV. kategória 19–40 éves korig 
V. kategória 41 év feletti 
A rendezvény díjátadói: dr. Kupper András al-
polgármester, országgyűlési képviselő, Jung-
hausz Rajmund, Endrődi József, Király Nóra, 
dr. Szaniszló Krisztián Gábor önkormányzati 
képviselők.
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26. 10.30 KULTI Családi Mozidélelőtt: Szaffi, KULTI – 
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Gyékényes 
utca 45–47. Telefon: 204-6788

 10.30 KULTI Családi Mozidélelőtt: Ludas Matyi, 
KULTI – KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, 
Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363

 10.30 KULTI Családi Mozidélelőtt: Az aranyember, 
KULTI – ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos 
utca 8. Telefon: 310-0644

 10.30 KULTI Családi Mozidélelőtt: A Pál utcai fiúk, 
KULTI – GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253

 
 KULTI SZALON, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3. 

(bejárat a Budafoki útról) Telefon: 279-3600

2013. október 30., szerda 18.00  óra
 A veszélyes XXI. század
 Dr. Szacsky Mihály előadása
 A nagy sikerű könyv szerzője átfogóan tárgyalja azt a 

kritikus helyzetet, amelybe a XXI. században az emberiség 
sodródott. A megannyi megoldhatatlannak tűnő probléma-
láncolat vizuális megelevenítése a dokumentációs hatáson 
túl, erős emocionális hatásokat vált ki a hallgatókból.

 Őrmezei Közösségi Ház
 1112 Budapest, Cirmos utca 8. telefon: 310-0644

2013. október 26., szombat 19.00 óra
 NOSZTALGIA TÁNCEST
 ‘50-es, ‘60-as, ‘70-es évek világslágerei… Zene, tánc, jó 

hangulat
 Énekel: Bakacsi Béla
 Belépődíj: 1000  Ft
 
2013. október 25., péntek 19.00 óra
	 Újbudai	Fészek	Klub	•	Vendég:	Wigmann	Alfréd
 Szerkesztő – moderátor: dr. Papp Zoltán
 Belépőjegy: 600 Ft, diák, nyugdíjas belépődíj: 300 Ft

 Karinthy Szalon
 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. Telefon: 209-3706

 Kép a képben – Filmklub
 Ed Harris: Pollock
 Vetítés: 2013. november 7., csütörtök 18.00 óra
 
 KULTI – Etele Helytörténeti Gyűjtemény
 Az Újbudai Kulturális Intézet Etele Helytörténeti Gyűjte-

ményének felhívása a kerület lakóihoz!

 Várjuk azon újbudai polgárok jelentkezését, akik 
fontosnak tartják városrészünk történeti emlékeinek 
megőrzését. A közreműködésüket kérjük egy olyan 
kiállítás létrehozásához, mely az itt élő emberek 
személyes emlékeivel gazdagítva mutatná be a XI. 
kerület múltját. 

 Ha az Ön vagy családja birtokában van olyan kerületi kö-
tődésű tárgy, melynek történetét szívesen megosztaná, 
és hozzájárulna, hogy egy tárlat keretében bemutassuk, 
kérjük, keresse meg munkatársunkat.

 
 A tárgyat anyagi felelősségvállalás terhe mellett 

megőrizzük, a kiállítás végeztével visszajuttatjuk a tu-
lajdonoshoz. Jelentkezésüket várjuk 2014. január 31-éig 
levélben vagy személyesen:

 KULTI – KARINTHY SZALON, 1111 Budapest, Karinthy 
Frigyes út 22. Telefon: 209-3706

 helytorteneti@ujbudakulti.hu
 
 KULTI	–	Albertfalvi	Hely-	és	Iskolatörténeti	

Gyűjtemény, 1116 Budapest, Pentele utca 8. Telefon: 
208-6635

 Öltözködési	szokások	és	életmód	Albertfalván	
1860–1940 között

 Izgalmas időutazás a múltban. A tárlat értékét emeli, 
hogy a kiállított anyagok autentikus, helyi gyűjtésből 
kerülnek önök elé. Az ízléses, mértéktartó installációk 
hűen követik a korszellemet. Minden látogató korosztály 
számára maradandó élményt biztosít a kiállítás meg-
tekintése. A tárlat megtekinthető december 31-éig. A 
kiállítást Farkas Krisztina és Beleznay Andor rendezte.

 
 KULTI	–	KELENVÖLGYI	KÖZÖSSÉGI	HÁZ,	1116 Buda-

pest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363
 
2013. október 18., péntek 18.00 óra
 Gévai Csilla Monománia című kiállításának meg-

nyitója
 „Soha nem engedném el kiválasztott karaktereim kezét! 

Gulácsy Lajosnak, Latabár Kálmánnak, Dylan Thomas-
nak, Baksa Soós Jánosnak, Spejblnek és Hurvinyeknek 
velem kell jönniük, akárhová is megyek. Ők az én mono-
mániáim. Ez a tárlat olyan képek sorozata, ahol minden 
másképp van velük kapcsolatban. Egy kis grafikai 
tisztelgés az ő nagyságuk előtt.” Gévai Csilla

 A kiállítás megtekinthető október 31-éig, munkanapo-
kon 10–15 óráig a programok függvényében.

„Sváb szüreten 
voltam”
Hegyvidék Önkormányzata 
hagyományaihoz híven idén 
is megrendezte a sváb szü-
reti mulatságot Jókai Mór 
svábhegyi szőlőbirtokán.  
A vendégeket maga Jókai mór 
és Laborfalvi Róza fogadta.  
A kadarka kör szőlősgazdái 
az ország minden részéről 
egy-egy puttony kadarka sző-
lővel érkeztek. A helyszínen 
az asszonyok – ahogy régen 
– hordóban taposták a szőlőt, 
majd mustnak préselték, vé-
gül megkóstoltatták a jelen-
lévőkkel. A színpadon sváb 
ének- és tánckar adott kedves 
műsort.

A vendégek meglátogatták 
azt az ültetvényt, amit három 
éve szintén vendégek ültet-
tek, és idén már meghozta 
az első termést. Végül  finom 
lilahagymás zsíros kenyér 
és jóféle kadarka bor várta 
a megjelenteket. Idén ismét 
megérezték a városi emberek 
a szüret hangulatát.

(G. I. 60+ Médiaműhely)

Szüreti fesztivált rendeztek Kelenvölgyben

Felavatták dr. Káldy-Nagy Gyula emléktábláját
2013. október 14-én, a kelenföldi Rátz László utca 
13. számú ház falán avatták fel dr. Káldy-Nagy Gyula 
professor emeritus emléktábláját. A nemzetközi hírű 
turkológusra emlékezve Sass Szilárd, az önkormányzat 
Kulturális Bizottságának elnöke és dr. Dávid Géza 
tanszékvezető, egyetemi tanár mondott beszédet. 

A két éve elhunyt turkológus, egyetemi tanár, történész, az 
mTA doktora életét és munkásságát példaként a fiatal történé-
szek elé állították, mert kitartó és fáradhatatlan akaraterő kel-
lett a kutatáshoz, mindig megújuló szellemi frissesség az alko-
táshoz, és alapos szakmai tudást igényelt az egyetemi katedrán 
eltöltött több évtized is. 

Az ‘50-es években megszerzett egyetemi diploma után nem 
nyílt egyenes pálya a magyar Tudományos Akadémia doktori 
fokozatáig, de mivel minden idejét a kutatás, az alkotás és a fi-
atalság oktatása kötötte le, tudományos eredményei által hazai 
és nemzetközi elismertséget szerzett. 1982-től a Török Törté-
neti Társaság tiszteletbeli tagjává vált, 1994-ben pedig Széche-
nyi-díjjal tüntették ki. 

A kelenföldi társasház falára elhelyezett emléktábla állítását 
az elhunyt professzor barátai, elsősorban Ludányi Attila önkor-
mányzati képviselő kezdeményezte. A méltató beszédek után 
Sass Szilárd és Ludányi Attila koszorút helyezett el az emlék-
táblán Újbuda Önkormányzata nevében. 

A családtagok, a diplomáciai testületek képviselői, a hazai és 
külföldi tudósok, tanártársak, valamint az egykori tanítványok 
és barátok egy-egy szál virággal díszítették az emlékhelyet.

(V. GY.)

Bár Kelenvölgyben utoljára  
a századelőn termeltek bort, a 
hagyományok felelevenítésére 
szüreti mulatságot szerveztek. 

A Kelenvölgyi Ezerjó lovas-
kocsis, huszáros felvonulással 
kezdődött, majd a színpad ha-
gyományőrző együttesekkel, 
a pocakok pedig szüreti étkek-
kel teltek meg. A rendezvény 
idei vendége Badacsonytör-
demic volt, így első osztályú 
bor is került az asztalra.

Badacsonytördemic pol-
gármestere borcímke-kiállí-
tással, borbemutatóval és a 
Tördemic Néptáncegyüttes 
műsorával mutatkozott be.  
A színpadon egymást váltot-
ták a néptánccsoportok, ének- 
és zenekarok, a látogatók pe-
dig boros étkek főzőversenyén 
és bordalversenyen vehettek 
részt. A szőlőtermesztés iránt 
érdeklődők szőlővesszőket fo-
gadhattak örökbe, a felnőtteket 
kirakodóvásár, a gyerekeket 
pedig játszóház várta. A vi-
dám napot a makám együttes 
koncertje zárta. (T. D.) 
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Reneszánsz – Gross Arnold 
kiállítása a Gellért fürdő aulájában

SSANGYONG FÁBIÁN
www.ssangyongfabian.hu

Budapest XI. Jászóvár u. 1.
Tel.: (1) 361-4415

SZAVAZZON ÖN IS BIZALMAT
A SSANGYONGNAK!
A Magyarországon egyedülálló Bizalom Program  
keretében készleten lévő Korando és Rexton modell-
jeinkhez most Visszavásárlási Garanciát és 5 év 
Díjmentes Karbantartást kínálunk.

„Az ember csak egy porszem  
a világmindenségben, 

de ahogy a porszemen átvilágít a Nap, 
megcsillan a Napsugár, 

úgy az emberen is átfénylik  
a világmindenség.”  

– Gross Arnold

Gross Arnold grafikusművész idén lesz 84 
éves. Életét aprólékos műgonddal kidolgozott 
művek rengetege jellemzi. Gazdag világot 
hozott létre, olyan aranykalickát, melynek 
mindig nyitva az ajtaja. Jellegzetes színezé-

si technikájának köszönhetően minden egyes 
nyomata különbözik a többitől. Képein csodá-
latos, virágüzletekkel és játékokkal teli mese-
világ elevenedik meg, ahol mindig süt a nap. 
Alkotásaiban az ember része a természetnek. 
Képeivel szépet, örömet nyújt, tökéletes me-
sevilágot, melyben nincs semmi hátborzonga-
tó vagy borús.

Ezen a mesevilágon generációk nőttek fel, 
műveit hazánkban és világszerte, Los Angel-
estől Tokióig számtalan tárlaton mutatták már 
be, úgy neves galériákban és kiállítóhelye-
ken, mint kicsiny kávézók és vendéglők falán. 
mindeddig nem volt saját működtetésű galéria 
vagy bemutatóterem, mely állandó kiállításra 
alkalmas helyszínnek bizonyult volna. Elérke-
zett az idő, hogy családi összefogással méltó 
bemutatóhelyet teremtsünk munkásságának.

Újbudán, a formálódó Kulturális Városköz-
pont keretében a Bartók Béla út 46. szám alatt 
idén november végén megnyíló Gross Arnold 

műterem - galéria és kávézó funkciót is 
betöltő helyiség kíván székhelyéül szol-
gálni a hamarosan megalakuló Gross 
Arnold Alapítványnak, mely a művész 
alkotásai és egyedi világú gyűjteményei 
gondozásán, a nagyközönség felé való 
részletes bemutatásán és a szakmai prog-
ramok megvalósításán keresztül feladatá-
nak tekintené a fiatal tehetséges képzőmű-
vészek támogatását, bemutatását is.

A Gellért fürdő  aulájának késő szecesz-
sziós aulája, Róth miksa üvegablakaival 
csodálatos atmoszfériájú teret ad a mi-
niatűr rézkarcokat és azok nagyméretű 
reprodukcióit felvonultató kiállításnak, 
mely az életmű legszínesebb lenyomatát 
reprezentálja.

Megnyitó:  
2013. november 11. 18.30 óra
A megnyitón közreműködik: 
Németh Orsolya hárfán
Megtekinthető   
2013. november 12. és december 
31. közt minden nap:  
06.00–20.00-ig,  

a fürdő rendes nyitva tartásától 
függően.
Cím: Gellért gyógyfürdő   
és Uszoda, 1118 Bp.,  
Kelenhegyi út 4. , telefon: 466-6166
Sajtókapcsolat:  
Gross András, 06-70-338-7001  
soma@medencecsoport.hu

GELLéRtHEGy
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A közösségi összefogás kiemelkedő 
példája valósult meg a XI. kerületben, 
ahol egy daganatos kisfiú, a nyolc és 
fél éves Gézu gyógyulásáért fogtak 
össze osztálytársak, iskolatársak, civil 
szervezetek, fiatalok, zenészek és 
Újbuda Önkormányzata.

A legreménytelenebb helyzetekben sem szabad feladni a küzdelmet

Kilátástalan volt a helyzet,  
de senki sem adta fel

Gézu újra az iskolapadot koptatja, évet sem kellett ismételnie
A Köbölkút utcai iskola 9 éves tanulójánál, Menasági 
Gézánál tavaly augusztusban előrehaladott csontrákot 
diagnosztizáltak az orvosok, és nem sok reménnyel 
kecsegtették a fiú édesanyját. Ám az iskolából kiin-
dulva rövid időn belül mégis hatalmasra nőtt a Gézu 
gyógyulásáért tenni akarók tábora, akik a beteg kisfiú 
gyógykezelésére kezdtek el gyűjteni, összefogásuk 
pedig egy segélykoncertben csúcsosodott ki. Aztán 
megtörtént a csoda: Gézu ma újra az iskolapadot 
koptatja.

Az osztályterembe lépve pásztázni kezdtük a sorokat az ismerős 
kopasz kis fej után kutatva, de semmi. Szemből viszont azonnal 

feltűnik a híresen csibészes mosoly, csak éppen dús hajkorona 
alatt. Gézu nemrég fejezte be az aktív kemoterápiás kezelést, 
mégis úgy fest, mint aki kicsattan az egészségtől. A polgármes-
ter érkezett hozzá látogatóba, hogy személyesen gratuláljon a 
csapatnak – csodát tettek.

Idén tavasszal a kisfiú állapota drámai volt, a ritka és ag-
resszív rákfajta úgy tűnt, felemészti Gézu utolsó erőtartalé-
kait. Közben futótűzként terjedt a hír az iskolából, és akihez 
eljutott, mindenki csatlakozott a jó ügyhöz. Civil szervezetek, 
magánszemélyek, cégek ajánlották fel támogatásukat. Az Új-
budai Közterület-felügyelet egyik alkalmazottja például arról 
számolt be, annyira meghatotta őket az eset, hogy kollégáik 

kalapba gyűjtötték a pénzt a fiú gyógyulásához. A szülők és 
osztálytársak pedig tartották az erőt Gézuban.

A Nem Adom Fel Alapítvány és Újbuda Önkormányzata 
sztárfellépők részvételével segélykoncertet szervezett a Fonó-
ban, ahol nemcsak Somló Tamás, Tóth Vera, Vastag Tamás éne-
kelt a kisfiú felépüléséért, de még Hoffman Tamás polgármes-
ter is gitárt ragadott, hogy együtt muzsikáljon a Nemadomfel 
Együttes sérült zenészeivel. A koncerten közel másfél millió 

forint gyűlt össze. Ezt az összeget később 
Gézu gyógykezelésére és a család megél-
hetésére fordították, hiszen édesanyja hó-
napokig dolgozni sem tudott.

Arra ami ezután következett, tényleg 
nehéz magyarázatot találni. Gézu állapo-
ta ugyanis látványosan javulni kezdett. 
– Azt gondolom, ez részben a lelki ténye-

zőknek köszönhető, hiszen megtapasztalta, milyen sokan szere-
tik és számítanak rá – véli a fiú volt osztályfőnöke, Kovács Ju-
dit, aki oroszlánrészt vállalt az összefogás megszervezésében. 
Édesanyja elbeszélése szerint, mikor fia már úgy érezte, nem 
bírja tovább, megtörtént a fordulat. Egy nap a kórházban közölte 
vele, vissza akar menni az osztálytársai közé. Onnantól kezd-
ve csak ez hajtotta. A gyerekek állandó videohívásai, üzenetei 
és látogatásai pedig tovább erősítették benne, hogy nem adhatja 
fel. – Azért gyógyult meg, hogy velük lehessen – tette hozzá a 
fiát egyedül nevelő anyuka, akit még ma is könnyekig hat az 
élmény, hogy mindenki melléjük állt.

Májustól már bejárt az iskolába, együtt dolgozott osztálytár-
saival, a nyarat pedig végigtanulta, és készült arra, hogy évis-
métlés helyett tovább mehessen a harmadik osztályba. Sikerült 
neki, és nem kegyelemből, a tanítónő szerint behozta a lemara-
dást. – Gézu története a legszebb példája annak, hogy a szere-
tetnek valóban gyógyító ereje van. Felnőtt életükre nézve pedig 
talán fontosabb tapasztalás ez a gyerekeknek, minthogy megta-
nulnak olvasni – mondja Kovács Judit. 

Hoffmann Tamás ajándékcsomagot vitt, osztálytársait pedig 
példaértékű magatartásukért jutalmazta. – Az érdem nem ki-
csi. A kezdeményezés a gyerekektől indult, amelyhez a szülők 
adtak segítséget, ezért nagy elismerés illeti őket is. Az ügy az 
összefogás hatalmas erejéről adott tanúbizonyságot, ami kö-
vetendő példa mindannyiunk számára – tette hozzá a polgár-
mester. Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője 
elmesélte, ők a zenén, a vidámságon keresztül próbáltak meg 
hozzájárulni a felépüléshez. Sokan nem tudják, hogy a beteg 
embernek az a legfontosabb, hogy képes legyen jól érezni ma-
gát. – A jó közérzet, a pozitív gondolkodás ugyanis extraerőt 
jelent a gyógyuláshoz – tette hozzá a kerekes székes szóvivő. 
Gézu záróvizsgálatai azt mutatják, nincs aktív tumor, mivel 
azonban nem találták meg a rák kiindulási pontját, egy-két 
évig figyelemmel kell követni az állapotát.

(T. D.)

Menasági Géza (Gézu) tavaly augusz-
tusban került kórházba, ahol a vizs-
gálatok során többszörösen szétszóró-
dott, valamennyi főbb csontot érintő 
rosszindulatú daganatot állapítottak 
meg. A diagnózis szerint Gézu egy 
nagyon ritka, ám annál agresszívabb 
daganatos betegségben szenved, annak 
is a végső stádiumában. A kemoterápi-
ás kezelését szeptemberben kezdték el,  
a műtét és a sugárterápiás kezelés az  
ő esetében nem volt lehetséges, mivel 
túl sok csont érintett. 

Gézut édesanyja egyedül neveli, 
aki a kisfia betegsége miatt nem tu-
dott dolgozni, hiszen a lehető legtöbb 
idejét kisfiával tölti a kórházban. A 
különböző terápiás módszerek kipró-
bálása érdekében azonban kiadásaik 
folyamatos nőnek. Gézu egy különle-
ges biológiai terápiás kezelésen is részt 
vesz, amely egy magyar fejlesztőcsa-
pat nevéhez fűződik, és amely szerint 
minden daganatban megállapítható, 
hogy a százféle erre hajlamos gén kö-
zül melyik hibásodott meg. A daganat-
szövetekben kimutathatnak olyan el-
változásokat, amelyek összefüggésbe 
hozhatók a beteg daganatának kiala-
kulási okával, és azzal, hogy az adott 
daganat milyen célzott terápiára lenne 
érzékeny. A hagyományos orvosságok 
az osztódó sejtekre (mindre) hatnak, 
az alapvető életfunkcióhoz nélkülöz-
hetetlen molekulákat támadják, ezért 
általánosabb a hatásuk, sok mellék-
hatással. Az új gyógyszerek azonban 
a kóros daganatnövekedésért felelős, 
meghibásodott fehérjéket támadják. 
Ez a kezelési stratégia sokkal specifi-
kusabb hatást vált ki, kevesebb mel-
lékhatással. 

A cél tehát Gézu esetében is az volt, 
hogy megtalálják a hibás géneket egy 
magán diagnosztikai cég segítségével. 
Magyarországon nincs olyan klinikai 
kísérlet, ami ebben a daganatfajtában 
segítene. Így a következő feladat a kül-
földi klinikai kísérletben való részvétel 
és a finanszírozás megszervezése volt. 
Ehhez azonban pénz kellett. 

„Polgármesterként és magánember-
ként is úgy érzem, Gézu esete szim-
bolikus erővel bír. Közösségi meg-
mozdulást eredményezett, összehozta 
azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, 
és úgy látják: nem tétlenkedhetünk. 
Ezért kérek én is mindenkit, hogy ve-
gyen részt a jótékonysági eseményen 
vagy az adományozásban, adjon esélyt 
az életben maradásra” – mondta Hoff-
mann Tamás polgármester tavasszal,  
a segélykoncert előtt, ahol végül más-
fél millió forint gyűlt össze. 

„Ez a közös összefogás Újbudán 
olyan precedenst teremthetett, amely 
máskor, más iskolák beteg vagy baj-
ban lévő tanulói számára is fontos 
lehet, és a gyerekek is megtanulhat-
ják ezen keresztül az összefogás, a 
közös felelősségvállalás erejét és 
fontosságát – mondta Kovács Judit, 
Gézu osztályfőnöke, a kezdeménye-
zés egyik elindítója. Igaza lett, a ke-
rületi összefogás sikerrel járt, sőt, 
országos szinten is példa értékű lett 
Gézu ügye.

Hozzá kell tenni, hogy a média is 
segített, felkarolva az ügyet. Lapunk 
és a szerkesztőségünkhöz tartozó TV, 
illetve online felület is folyamatosan 
nyomon követte a történetet és szorí-
tott Gézuért.

(Újbuda)

A kisfiú megsegítésére idén április 6-án rendeztek 
jótékonysági koncertet. Az esemény fővédnöke 
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere volt, aki 
együtt játszott a Nemadomfel Együttessel. A Soha 
nem adjuk fel! című számot adták elő. 

Olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot,  

és nézze meg  
weblapunkat!
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sport

Valódi népünnepély a 28. SPAR 
Budapest Maraton Fesztiválon

Újra bebizonyosodott, hogy a Forma–1 után 
a legnagyobb részvétel mellett zajló hazai 
sportesemény a SPAR Budapest maraton. 
Soha még ennyien nem neveztek magyar-
országi szabadidősport rendezvényre, mint 
idén: összesen 21 930 futót regisztráltak a 
különböző távokra. Csúcs az is, hogy az or-
szág 800 településéről érkeztek nevezések. 
Újabb győzelmével már harmadszor szerez-
te meg a magyar bajnoki címet Józsa Gábor 
és Juhász Staicu Simona. A XI. kerület 100 
maratonistával vett részt a versenyen, közü-
lük tizenegyen első alkalommal vágtak neki 
a klasszikus távnak. Újbuda legidősebb futója 
a 7 km-en indult, 62 éves Elekesné Nikodé-
musz Anna volt.

Kovács Koko István ökölvívó olimpiai baj-
nok a New York-i maratonra készülve ezút-
tal 30 km-t futott úgy, hogy egy egész életé-

ben kerekes székhez kötött lányt, Gál Lillát 
tolta maga előtt. Szekeres Pál államtitkár is 
versenyzett az Emberi Erőforrások minisz-
tériumának váltójában, célba érkezése után 
ígéretet tett arra, hogy jövőre még inkább fel-
készül, és a teljes távot teljesíti. 

Főnöke, Balog Zoltán miniszter egy vak 
sportolóval, Makádi Zsófival futotta le a maga 
penzumát, de ott volt a mezőnyben a spor-
tért felelős államtitkár, Simicskó István is. 
Váltóban indult a Kossuth-díjas színésznő, 
Udvaros Dorottya és a szintén Kossuth-díjas 
Lovasi András zenész. Jótékonysági célért 
futott az olimpiai bajnok vízilabdázó Bene-
dek Tibor és Székely Bulcsú, valamint a ke-
nus Vajda Attila. A színházak részére kiírt 
Fut a színház versenyben a Vígszínház vál-
tója nyert.

(Újbuda)

Kerületi triatlonos hódít  
a világversenyeken
750 m úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás. A három ver-
senyszámot egymás után pihenés nélkül kell teljesíteni. Nem 
véletlen, hogy a triatlont a világ legkeményebb sportágai közé 
sorolják. Ezért különösen nagy adomány, hogy Újbuda saját 
bajnokkal büszkélkedhet. Az már a sors fintora, hogy a macsó 
sportban egy törékenynek látszó fiatal lány érte el a legjobb ered-
ményeket korosztályában. Horváth Zsanett még csak 19 éves, de 
már a fél világot átversenyezte.

Zsanett edzője, Kuttor Csaba olimpikon arról számolt be, a jú-
niusban megrendezett törökországi junior Európa-bajnokságon a 
Papp László-ösztöndíjas sportoló minden eddiginél jobban tel-
jesített: a 6. helyezést érte el, messze megelőzve ezzel az összes 
magyar indulót. 

– A felkészülésem alatt még érettségiznem is kellett, de sze-
rencsére sikerült. Utolsó éves juniorként indultam, legközelebb 
a már nehezebb, U23-as kategóriában versenyzem. Sokan cso-
dálkoznak, hogy csinálom. Azt szoktam mondani, nemcsak fi-
zikailag, hanem fejben is erősnek kell lenni – jegyezte meg a 
triatlonista.

Zsanett 9 évvel ezelőtt a kerületben kezdett el triatlonozni, az-
óta sportkarrierje rekordsebességgel ível felfelé. Korosztályában 
egyedüliként öt egymás utáni évben duatlon és triatlon ágban is 
aranyérmet szerzett, néhány éve már öttusázik is. Ebben a mű-
fajban a jövő nemzedék legnagyobb tehetségének tartják, hiszen 
legifjabbként jutott ki a portói Eb-re, ahol kétszeres bajnok lett, 
később magyar bajnoki címeket is szerzett. Zsanett ráadásul csak 
azért nem állhatott a dobogóra a török Eb-n, mert egy késés miatt 
az utolsó helyről indították. 

A fiatal lány azonban egy pillanatig sem ül a babérjain. Nem-
rég ért haza a londoni junior világbajnokságról, ahol a legjobb 
magyar eredménnyel megtartotta pozícióját, majd néhány hét 
múlva a Puerto Rico-i világkupán szerepelt, már a felnőttek so-
rában. A két európai kupát is nyert Zsanett idén fantasztikus évet 
zárt, hiszen jelenleg vezeti az európai ranglistát.

(T. D.)

HIRDETMéNY
Tisztelt Kutyatartók!

Ismételten	felhívjuk	figyelmüket,	hogy	a	hatályos	jogszabályok	értelmében	az	eb	tulaj-
donosának a kötelezettsége
• a kutyák veszettség elleni oltásának évenkénti beadatása,
• a kutyák bőr alá ültethető mikrochippel való ellátása, valamint
• az önkormányzati ebnyilvántartás részére adatszolgáltatás teljesítése.
Az oltás és a chip beültetése bármelyik állatorvosnál elvégeztethető.
Az adatszolgáltatás
• postai úton (Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal,
1113 Budapest Bocskai út 39–41.), faxon (372-4568), e-mailen: molnar.aniko@ujbuda.hu, ügyfélfoga-
dási időben az Igazgatási Osztály titkárságán történő benyújtásával (Bocskai út 39–41. I/109. vagy 130. 
szoba; ügyfélfogadási idő: hétfő: 13– 18, szerda: 8–16, péntek: 8–12.) teljesíthető.

Újbuda Önkormányzata

AZ ÚJBUDAI  
MARATONISTÁK  

LEGJOBB  
IDőKET ELéRT 

FUTóI:
Férfiak
1. Khoór Bence 
2:37:02
2. Kindl Gábor 2:49:28
3. Balázs Levente 
2:56:20

Nők
1. Kelemen Nóra 
3:32:30
2. Párizs Ágnes 
3:57:03
3. Fischer Anita 
4:01:39



2013. október 23.  Újbuda 15 mozaik

APRóHIRDEtéS
Lakás, ingatlan
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles ENERGETIKAI TANÚSÍT-
VÁNY készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel. +36/30/655-
7825, www.epitesiellenor.hu
INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.com
XI., SOPRON utcában új építésű A plusszos társasházban 
földszinti, saját kertes lakás 52 nm-es 27,9 m Ft, 70 nm-es 34,9 
m Ft, és I. em.-i 60 nm-es 29,5 m Ft-ért eladó alacsony rezsivel. 
06/30/251-4000.
NYARALÓNAK is eladó Cserkeszőlő közelében, Csépán igényes, 
kertes, 2 szobás ház garázzsal. Horgászási lehetőség! 2 m Ft. 
06/70/772-3172.

Bérlemény
KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
MATEK-fizika-kémia tanítás. 06/70/647-2243.
BESZÉDCENTRIKUS németnyelv-oktatás Újbudán, tel.: 
06/20/959-7968.
SPANYOL nyelvvizsgára felkészítek: közép-, felsőfok, üzleti és 
idegenforgalmi szaknyelv, érettségi (közép-, emelt szint), kiutazás. 
Húngaro para hispanohablantes. 06/20/354-7177.
BESZÉDCENTRIKUS angol-francia társalgás bármely korosz-
tálynak. 06/20/358-4794.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.
mAGYAR-olasz tanítás, korrepetálás, fordítás lelkes egyetemistá-
val. 06/30/254-6228.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat. Bontás 
nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELmŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresése, javítása lakás-
ban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások és 
teljes vezetékcsere földmunkával is 06/30/914-3588.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, központi-
fűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás garanciával. Balázs János 
technikus T.: 362-4050, 06/20/917-0697.

Lakásszerviz                   
ÜVEGES biztosításra is. 310-4116, 06/30/281-1457.
ÜVEGEZÉS Budai Üveges: 06/30/357-2798, Avar u. 25.
REDŐNY szerelése, javítása, gurtnicsere olcsón. 06/20/321-0601.

ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK ingatlanokhoz, nyílászárócsere, 
hőszigetelési tanácsok. 06/30/517-7120, www.faepito.hu

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/288-5148.

TV, antenna, számítógép
TV-VIDEÓ-MONITOR szerviz. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-
mény, ingyenes kiszállás. 06/20/414-6003.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszál-
lással. 06/30/857-2653.
NONSTOP számítógépszerviz. www.elektro-stamm.com 
06/30/951-3828.

Szolgáltatás
KONTÉNERES sitt-, lom-, kavics-, murva-, homok-, termőföld-
szállítás. 06/20/944-4759.
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. 
06/20/485-6547. Kovács Sándor.
ZÁRAK szerelése, javítása 0–24-óráig, 06/30/863-7680.
WWW.AJTÓABLAKDOKTOR.HU Fa-, műanyag ajtók, abla-
kok javítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával 18 
éve. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos. 06/70/550-0269.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést vállal. 06/20/998-2369.
SZOBAFESTÉS garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
WWW.ABLAK-AJTÓDOKTOR.HU Becsületesen már 20 
éve! mindenféle ablakok, ajtók javítását, szigetelését, festését, 
zárak cseréjét vállalom garanciával. Ingyenes felméréssel! Homok 
Ferenc. 06/30/962-8704.
LAPOS TETŐK, teraszok szigetelése, bádogozás. 06/20/9346-
993, 2046-793.
FAKIVÁGÁS alpintechnikával. 06/30/255-4466.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, burkolást, víz-, 
villanyszerelést, kőművesmunkát vállal. 06/20/998-2369.
CSEMPÉZÉST garanciával vállalok. 06/20/254-7143.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Hétvégén is hívható! 06/30/458-6231, 06/1/291-5966.
PARKETTÁS munkák, csiszolás, lakkozás, javítás. 06/30/9488-909.
ASZTALOS-, lakatos-, redőnyös munkák, zárjavítás. 06/70/545-
1869.
NONSTOP villanyszerelés, www.elektro-stamm.com 06/30/951-
3828.
VÍZSZERELÉS, vízóraszerelés! 06/30/954-9554.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, termő-
föld. 06/20/4646-233.
OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák szakértelemmel, lélekkel. 
+36/30/418-6663.

Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.

A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolya-
mok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/547-7299, 
www.brahmakumaris.org/hungary
GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon a Széll Kálmán 
téren. Tel.: 06/30/357-2798.
LÉZERSEBÉSZET Újbudán: vírusszemölcsök, benőtt körmök, 
seprűvénák stb. T.: 06/70/402-2262.
TALPREFLEXOLÓGIA gyógyító, immunerősítő, stresszoldó 
hatású talpmasszázs otthonában is – Zsuzsanna. 06/70/938-1912.

Régiség
GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, pénz, képeslap, jelvény stb.) vásárol 
magángyűjtő. Pál István, tel.: 06/20/947-3928.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, 
festményeket, hagyatékot. Arany: 7500–12 000 Ft, ezüst: 180–360 
Ft. www.loisgaleria.hu II., margit krt. 51–53., 316-3651.
VÁSÁROLUNK fémpénzt, sérült és kivont, egzotikus valutát. 
TICHI, Budapest, Izabella u. 69. 06/1/331-2904, 06/70/520-0222, 
www.tichichange.hu

Gondozás                             
IDŐSEK Gondozóháza ősfenyőkkel körbeölelt, csendes, magas 
színvonalú környezetben. Kis létszámú elhelyezés, egyénre szabott 
gondozás, családias légkör. Fürdőszobás szobák Érden, az m7-es 
lejárótól 2 km-re. A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat várja 
hívását: 06/30/294-8131.

Állás
ESZTERGÁLYOST felveszünk Budafoki munkahelyre, hagyo-
mányos gépre, kisgépes élő gyakorlattal. Követelmény: önálló 
rajzolvasási képesség, kisszériás munkákban gyakorlat, gyakori 
átállások gyors, hatékony megoldása. Tel.: 06/20/980-8077.
XI. KERÜLETI ingatlaniroda callcenteres munkatársat keres, fix 
bérezéssel. 06/70/681-4500, kosztolanyi@gdn-ingatlan.hu
KELENFÖLDRE keresünk személyi asszisztenst, „mindenest”: 
otthonok.com
POSTAPARTNERSÉGÜNKRE hosszú távra keresünk 
megbízható, ablakos felvételi munkatársakat postai végzettséggel 
és gyakorlattal, azonnali kezdéssel. A munkavégzés hosszított 
munkarendben történik. Önéletrajzot a következő címre várjuk: 
Rotobacco 2004 Kft., 1427 Bp., Pf. 600.
DÉL-BUDAI 36 lakásos, 4 lépcsőházas társasház gondnoki 
feladatok ellátására, épület és kertes udvar takarításával, lakás-
használattal fiatal nyugdíjast keres. Díjazás megállapodás szerint. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az etaszam@etaszam.hu 
e-mail címen.
INGATLANKÖZVETÍTŐ munkatársat felveszünk. Kiemelkedő 
jutalék. www.ebeningatlan.hu/Állásajánlatok

Könyvek
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem 
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
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DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
BÁBA	SZILVIA	(JOBBIK) önk. képv. 
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A 
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu, 06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv. Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR.	BAJOMI	IVÁN	(LMP) önk. képv. Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. Minden hónap második csütörtökén 17 
órától. Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ	DÓRA	(JOBBIK) ogy. képv. 
November 7-én 17 órától. Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés: 06/70/428-1495
ENDRŐDI	JÓZSEF	(FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első szerdáján és péntekén. Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap utolsó hétfőjén 
17–18.30 óráig. Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ	DR.	KÉRI	KATALIN	(MSZP)	 
önk. képv. Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI	ÁRON	(LMP) önk. képv. 
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri 
fogadóóra. Biztos találkozóhoz egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS	MIKLÓS	(KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ	ISTVÁN	(FIDESZ) önk. képv. Minden hónap első keddjén 16.30–18 
óráig. Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.) 
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR.	JÓZSA	ISTVÁN	(MSZP)	ogy. képv. 
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ	RAJMUND	(FIDESZ)	önk. képv. 
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu. Minden hó első péntekén 17–18 óráig.
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv.,  
alpolgármester. Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130,  
ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig. Karinthy 
F. út 9. Alpolgármesteri: minden hónap második szerdáján, 15–16.30 óráig. 
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119. Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 
3724-672
NAGYNÉ	ANTAL	ANIKÓ	(FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig. Domokos Pál Péter Ált. Isk. 
(Sopron út 50.). n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK	ELŐD	(JOBBIK)	ogy. képv. 
November 20-án 17 órától. Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR.	RÉTVÁRI	BENCE	(FIDESZ–KDNP)	ogy. képv. 
Minden hónap harmadik csütörtökén 17–18 óráig. Karinthy F. út 9. Ű 
(KDNP-iroda). Bejelentkezés hétköznap du.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.30–19 óráig. Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.), sass.szilard@t-online.hu
DR.	SIMICSKÓ	ISTVÁN	(FIDESZ–KDNP) ogy. képv.  
Minden hónap első csütörtökén 16 órától. Budafoki út 9–11.  
Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv. Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ	GÁBOR	(JOBBIK) ogy. képv. Minden hónap negyedik csütörtökén 17 
órától. Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ	GYÖRGY	(JOBBIK) fővárosi önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.  
Villányi út 20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ	VILMOS	(MSZP) ogy. képv. 
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor. Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420 szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI	ÉVA	(MSZP) önk. képv. 
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig. 
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ	KRAJCÁR	IZABELLA	(MSZP)	önk. képv.  
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig. 
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hó első  szerdáján 17.30–18.30 óráig.  
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.) 
06/20/927-6889,  zsargo.krisztian@gmail.com

PÁRtOK ESEméNyEI

A XI. KERÜLETI  
FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–
18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazás-
hoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. 

minden páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi ta-
nácsadás. minden első szerdán 15–17 óráig munka-
ügyi tanácsadás. Politikai plakátkiállítás.

AZ MSZP XI. KERÜLETI 
SZERVEZETéNEK PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, mun-
kaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás. 
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpuj-
buda.blog.hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.
com e-mail címre.
 
A KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: 
hétköznapokon 14–18 óra között.

Október 24. 18.00 Szentimrevárosi Esték a Szent 
margit Gimnáziumban. Vendég: Harrach Péter, a 
KDNP frakcióvezetője. Házigazda: Rétvári Bence 
és Csizmadia László.

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpuj-
buda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu. Az iroda nyit-
va tartása: hétfőn és csütörtökön 18–22 óra között. 
Szerva itt pingpongklub nyitva tartási időben. 
Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel 
és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu
 
A JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: +36/30/489-0996. Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
November 3. 16.00 megemlékezés az ‘56-os forra-
dalom leveréséről a memento emlékműnél a Petőfi 
híd budai hídfőjénél. Beszédet mond murányi Le-
vente országgyűlési képviselő, ‘56-os forradalmár 
és Novák Előd, a Jobbik alelnöke. Gyújtson Ön is 
egy szál gyertyát vagy mécsest a szovjet csapatok 
által legyilkolt magyar emberek emlékére.

Október 22. 17.30 Október 
23-i megemlékezés  

a Fidesz-irodában (Budafoki út 
9–11.), majd fáklyás átvonulás 

a KDNP-irodához.

Étkezési jegyeket 
elfogadunk!

1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós tea-
sütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi 
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
H-Sze és V: 10:00-22:00, Cs-Szo: 10:00-23:00 a 
(06 1) 481 3003 telefonszámon és a 
w w w. t r o f e a o n l i n e . c o m - o n .
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I., 
VIII., X., XII., XIX., XX., és XXII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

www.trofeagrill.com

Kéménytűz,	füst-	és	szén-monoxid-mérgezés	 
– mindez megelőzhető!
Budapesten szeptember 20-áig több mint százhuszonkét szén-mo-
noxid-mérgezéses esethez kellett kivonulniuk a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság tűzoltóinak. Negyvennyolcan szenvedtek szén-mo-
noxid-mérgezést.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál rendelkezésre álló adatok szerint 
idén három felnőtt és egy gyermek vesztette életét CO-mérgezésben. Tapaszta-
lataink szerint sok helyen már felszereltek CO-érzékelőket; közel harminc esetben 
mentették meg a lakásban tartózkodók életét ezek a riasztó eszközök.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, 
amelyet legtöbbször a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a helytele-
nül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gáz-
szárító, gázkazán, gáz vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű kazán okoz.  
A szénvegyületek tökéletlen égése során képződő színtelen, szagtalan gáz va-
lamely rendellenesség miatt a lakótérbe kerül, és megmérgezi az ott tartózko-
dókat. A szén-monoxid rendkívül agresszív, mérges gáz. Belélegezve a tüdőn át  
a vérbe kerül megakadályozva az oxigénfelvételt. A tragédiák és balesetek azonban 
odafigyeléssel, öngondoskodással megelőzhetők! A legfontosabb, hogy az állam-
polgárok minden fűtési szezon előtt ellenőriztessék a tüzelő- és fűtőberendezések, 
illetve a kémények műszaki állapotát, karbantartottságát – ezzel máris lényeges 
lépést tesznek saját biztonságuk érdekében.

A balesetek megelőzése érdekében tehát  különös gondot kell fordítani a 
kémények karbantartására is, hiszen a tragédiák gyakori oka a nem megfelelően 
működő kémény. Budapest területén 2013 szeptemberéig közel 40 000 lakásba 
nem tudott bejutni a kéményseprő, annak érdekében, hogy az égéstermék-elve-
zető időszakos felülvizsgálatát, ellenőrzését elvégezhesse. Ezen ingatlanok tulaj-
donosával, használójával szemben szükség esetén a tűzvédelmi hatóság eljárást 
kezdeményez. Az ellenőrzést szakemberre kell bízni, aki a műszaki biztonsági 
felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az is, hogy azon helyiségeket, ahol  
a tüzelőberendezések találhatók, rendszeresen szellőztessék, így is megakadá-
lyozható a mérgező gázok felhalmozódása. A szellőző nyílásokat semmilyen eset-
ben sem szabad eltömni, elzárni, és szabad keresztmetszetüket időszakonként 
ellenőrizni kell.

Tudnivaló, hogy a szén-monoxid már rendkívül alacsony koncentrációban 
mérgező. Ha a levegőben a koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakor-
latilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál. A 
védekezés egyik legalapvetőbb biztosítéka a szén-monoxid-érzékelő, ugyanis 
a színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló gázt az 
ember nem érzi, de egy pár ezer forintos beruházással biztonságossá teheti 
lakását. Igazgatóságunk nyomatékosan ajánlja ezen riasztó berendezések 
felszerelését, hiszen ezek a készülékek azonnal jelzik a szén-monoxid-kon-
centráció emelkedését. A szén-monoxiddal kapcsolatos súlyos balesetek 
igen gyakran éjszaka történnek, amikor a gáz hatásának kitett ember alszik.  
A CO-riasztó készülékek azonban olyan hangos jelzést adnak, hogy az álmából is 
felriasztja az embert. A szén-monoxid-érzékelők közül olyan típusút kell válasz-
tani, amely az EN 50 291 vizsgálati szabványnak megfelelő.

Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csök-
kenésének tüneteit észleli az ember, szén-monoxid-mérgezésre lehet gyanakodni. 
A gázkészüléket azonnal el kell zárni, és ki kell szellőztetni a lakást. Tiszta levegőn 
a vérben lekötött szén-monoxidnak mintegy fele egy óra alatt távozik. Vagyis ha 
a mérgezést szenvedett ember elhagyja a szén-monoxiddal telített helyiséget, 
enyhülnek a tünetek. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy gázüzemű vagy vegyes tüzelésű fűtési technikák esetén fokozott 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az új típusú nyílászárók megfelelő szellőzőnyí-
lással legyenek ellátva. Lényeges, hogy a szellőzőnyílásokat szakember szerelje be. 
Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes végeztetni. 
Ez különösen fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó berendezés mű-
ködik. Ugyanis a konyhai elszívó képes a kéményből az égésterméket „visszaszívni” 
a lakótérbe. Ha azonban szabadok a szellőző nyílások, ez nem következhet be.

Legfontosabb tanácsok:
• Rendszeresen ellenőriztesse a kéményeket, a kazánokat, kályhákat, ezeket szak-
emberrel szereltesse be, vizsgáltassa felül!
• Szerezzen be szén-monoxid-érzékelő készüléket, amely a mérgezés veszélyére 
figyelmezteti!
• Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig szabadon maradjanak!
• Rendszeresen szellőztesse a tüzelő-, fűtőberendezések helyiségeit!

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

FELHÍVÁS

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

 

Tennél másokért, csak nem tudod hol kezdd el?  
Ismerd meg a „2880 óra” projektet és csatlakozz hozzánk!  

Segíts másokon! www.karitasz.hu/2880-ora

Karitász önkéntes program
Budapest legnépesebb kerületében

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL  
MEGVÉTELRE KERESÜNK:

festményt, bútort, műtárgyat, ékszert,  
ezüst és aranytárgyakat, órát, karórát, szobrot,  

porcelán és üvegtárgyat, katonai tárgyat, szőnyeget, 
zeneszerkezetet, régi pénzt, kitüntetést, képeslapot, 

bélyeget, népművészeti tárgyat, hagyatékot.
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Fehér Anna vagyok, augusztus 2-án, a Szent Imre Kórházban 
születtem anyukám és apukám nagy örömére, de nagyon várt 
már unokanővérkém, Kata is. A kép kéthetes koromban ké-
szült, kicsit komolynak látszom, de valójában igazán mosoly-
gós vagyok.

Olivér a Szent Imre Kórházban látta meg a napvilágot, és október 
26-án lesz hat hónapos. Nagyon vidám baba, szereti, ha énekel-
nek neki, és élvezi a sétákat a Sas-hegy környéken.

Anna 3390 grammal, 53 cm-rel és sok hajjal jött a világra. Na-
gyon kiegyensúlyozott, nyugodt és mosolygós kislány. minden 
nap több órát sétálunk, és ő eközben nagyokat alszik. Csalá-
dunk szeme fénye!

Kiss márton Domonkos 2012. szeptember 7-én született. Ele-
ven, jókedvű, mosolygós kisfiú. Imádja a labdákat kergetni és 
megrágni. Kedvenc időtöltése a falevelek vizsgálata, a homoko-
zás a Bikás parkban, valamint járásának tökéletesítése.

Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

közös

Amerika vezető hallókészülékei

Első budapesti Oktoberfest

őszi virággal lepték meg  
az újbudaiakat

Utcabált tartott a Kelensuli

A sorban állás nem ritka jelenség az albertfalvai 
piacon, a környékbeliek azonban ezúttal nem zöld-
ségekre vártak. Újbuda Önkormányzata kerületszerte 
virágosztási akciót rendezett, mely alkalmával öt hely-
színen több mint 30 ezer tő árvácska talált gazdára.

Az albertfalvai piacon rendezett virágosztásra Hoffmann Ta-
más polgármester is kilátogatott, és elmondta, ezzel az apró 
gesztussal a balkonnövények kedvelőinek szeretnének kedvez-
ni, akik így nemcsak saját környezetüket tudják díszíteni, de 
kültéri növény lévén hozzájárulnak a kerület megszépítéséhez 
is. – A „Zöld Újbuda” gondolatot a virágok mellett az ősszel 
elindult és hamarosan befejeződő park- és játszótér-felújítások 
révén valósítjuk meg – tette hozzá a kerület vezetője. Szabolcs 
Attila, Budafok-Tétény polgármestere a helyszínen elmondta, 
az emberek nehéz anyagi helyzete miatt minden segítség szá-
mít, a jelképes összegért kiosztott árvácskákkal az önkormány-
zat törődését szeretné kinyilvánítani.

(T. D.)

Hagyományteremtő szán-
dékkal indították útjára  
az első budapesti Okto-
berfestet. Az érdeklődők 
több mint 200 fajta hazai 
és nemzetközi kézműves 
sört kóstolhattak.

Október 11. és 13. között ren-
dezték meg Budapesten elő-
ször a nagy múltú müncheni 
Oktoberfest hazai változatát. 
A szervezők igyekeztek minél 
több magyar kézműves sört 
bemutatni, már pénteken ha-
talmas volt az érdeklődés. Az 
összesen 250 kiállítóból nyolc-
vanan érkeztek sörrel, ezek 
majdnem fele magyar sörkészí-
tő volt. A fesztivált Hoffmann 
Tamás Újbuda és Szabolcs 
Attila, a XXII. kerület polgár-
mestere nyitotta meg. mind-
ketten üdvözölték a kezdemé-
nyezést, és megállapították, az 
októberenként megrendezendő 
fesztivál jó kiegészítése lehet 

FINOM HÁZI SÖR

– Ennyi sörrel még novemberben is ünnepelni fogja  
az októbert, Szabó bácsi!

Harmadik alkalommal rendezték meg a Kelensuli utcabált és 
főzőversenyt a Kelenvölgyi Általános Iskola udvarán. Az in-
tézmény mindig is összetartó szülői közösséggel büszkélked-
hetett, így nem csoda, ha három éve úgy döntöttek, minden 
ősszel együtt töltenek el egy felhőtlen napot.

Az iskola mind a 16 tanulócsoportja képviseltette magát a ren-
dezvényen, de az apukák, anyukák, nagyszülők sem hiányozhat-
tak a társaságból. A rendezvényre a magyar Vöröskereszt is kite-
lepült, hiszen a Kelensuli a Vöröskereszt referenciaiskolája. – Az 

intézmény régóta humanitárius iskolánk, a 7–8. évfolyamban el-
sősegélynyújtókat képzünk – mondta Nagy Tibor, a Vöröskereszt 
XI. kerületi szervezetének vezetője, aki a gyakorló ambu babán 
kívül a Vöröskereszt versenyautóját is elhozta a gyerekeknek, 
amely a hazai gyorsasági bajnokságban indul.

Az utcabálon színes programok várták a diákokat, akik töb-
bek közt pingpong-, zsinórlabda- és tájfutóversenyen, arcfesté-
sen és kézműves foglalkozáson vehettek részt.

(T. D.)
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a minden év szeptemberében 
tartott Budafoki Bor- és Pezs-
gőfesztiválnak. A hétvégén 
a müncheni Oktoberfest is 
képviseltette magát egy stand-
dal. Hogy az anyarendezvény 
hangulatát megidézzék, bajor 
együttesek is játszottak, bajor 
ételkülönlegességeket szolgál-
tak fel, és a bajor népviseletet, a 
dirndlit is bemutatták. A kultú-
ra főutcáján magyarországi és 
nemzetiségi színházak léptek 
fel, sörivó- és főzőversenyre 
nevezhettek a sörkedvelők, és 
természetesen megválasztot-
ták az Oktoberfest Budapest 
Legjobb Sörét is. A rendez-
vényre kitelepült az Álomautó 
múzeum néhány veteránautója 
is – amelyek mellett még a vá-
rosvezetők sem tudtak szó nél-
kül elmenni, és egy fotó erejéig 
örömmel kormányozták a csil-
logó Cadillacet.

(Újbuda)

Hoffmann tamás Újbuda polgármestere  
Szabolcs Attila, Budafok-tétény polgármesterével

LÁGymÁNyOS
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