
Puskás-hetek 
Madridban
Florentino Perez, a Real Madrid elnöke és 
Simicskó István sportért és ifjúságért felelős 
államtitkár leplezte le október 24-én Puskás  
Ferenc, az Aranycsapat kapitányának bronzból 
készült mellszobrát a labdarúgóklub edzőköz-
pontjában. Simicskó elmondta, Puskás Ferenc 
nem csupán a világ egyik legismertebb, leg-
elismertebb labdarúgója volt, hanem példakép, 
nemzeti büszkeség. Puskás a magyar mellett 
a spanyol futballtörténelem legendás ikonja is, 

ezáltal két egymástól viszonylag távol eső or-
szág közötti kapcsolódási pont. Az államtitkár 
hangsúlyozta: – Puskás Öcsi személye két sza-
badságszerető, szabadságáért küzdő nép har-
cait, vágyait, emberek és sport iránti szeretetét 
szimbolizálja, emlékének ápolása pedig közös 
nemzeti kincsünk.

A politikus kiemelte, a magyar kormány, 
sportvezetés nemcsak azért áldoz a sportra,  
a sportoláshoz méltó feltételek megteremtésé-
re, az utánpótlás-nevelésre, hogy a jövő Puská-
sait láthassa a labdarúgópályán, hanem azért, 
mert az egészséges nemzedékek felnevelését 
tartja a legfontosabb stratégiájának. 

Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy  
a Puskás-kincsekből nyíló kiállítás relikviá-
it látva minden látogató átérzi, mit jelent ne-
künk, magyaroknak és spanyoloknak, Puskás 
Ferenc. Az ő örökségének is méltó helyet ad 
majd a róla elnevezett új nemzeti stadion, 
amely ha elkészül, a Puskás-hagyaték végleges 
helye is lesz. Az ünnepségen részt vett Schmitt 
Pál volt köztársasági elnök, korábbi madridi 
nagykövet, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
tagja, aki beszédet mondott október 25-én 
a Puskás-kiállítás megnyitóján. 

A madridi Puskás-hetek keretein belül a ki-
állítás november 25-éig, a londoni 6–3-as ma-
gyar győzelem 60. évfordulójáig lesz látható.

(Újbuda)
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SIKERSZToRINem szabad elfelejteni 
1956 szellemiségét 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harcban küzdők ma is erős átéléssel 
beszélnek egykori élményeikről. Elmon-
dásuk szerint abban egyetértenek, 
bármilyen borzalmasak is voltak a forra-
dalom leverését követő napok, majd a 
rá következő évek, semmi nem fogható 
ahhoz az érzéshez, amikor együtt 
vonultak az utcára a szabadságért. Négy 
ember négy történetével emlékezünk 
1956-ra és a XI. kerületi eseményekre.

Kazai Károly nemrég töltötte be 83. életévét.  
A körtéren vett részt a fegyveres harcokban, ott 
épített barikádot és dobálta a Molotov-koktélt. 
Ma ő az 56-os Szövetség XXII. kerületi elnö-
ke. – Hatgyerekes családból származom, az 
oroszok elleni ellenszenv onnan indult, hogy 
apámat 1945-ben elvitték, az édesanyám pe-
dig ott maradt a hat gyerekkel. 1945 után, 14 
és fél évesen a Francia–Magyar Pamutiparba 
mentem el dolgozni, de ‘56 után a börtönviselt 
embert kirúgták az állásából, így munkahelyet 
kellett változtatnom – kezdte történetét, köz-
ben megmutatva a gondosan őrzött dokumen-
tumokat is. 1956-ban egy padlásszobában élt 
feleségével és két kisgyermekével, a kisebbik 
‘56-os születésű, alig két–három hónapos volt 
októberben. – A forradalomban való részvétel 
rendkívül szervezetlen volt, a brigádok is spon-
tán gyülekezésként alakultak. Nem volt szel-
lemi vezér, mindenki saját elképzelése alapján 
próbált cselekedni, és hát egyes emberek igye-
keztek öntörvényeskedni. A körtéren is volt, 
aki kinevezte magát parancsnoknak, de azt 
vagy elfogadták a többiek, vagy nem. Október 
26–27-e környékén osztogatták a fegyvereket  
a Műszaki Egyetemen, 29–30-án már hatalmas 
barikádokat építettünk, próbáltuk a tankokat 
megállítani. Amikor hallottuk, hogy a Kálvin 
tér felé közelednek, átmentünk oda segíteni – 
meséli. A körtéren a banképület tetején fel tud-
tak menni a padlásra. A lenti kocsmából szerez-
tek üvegeket, egy garázsból marmonkannában 
benzint, és gyártották a Molotov-koktélokat, 
hogy megakadályozzák a harckocsik továbbju-
tását. Nagyon sokan megsebesültek. 

(Folytatás az 6. oldalon)

Novembertől tovább  
csökken a rezsi
újabb 11,1 százalékkal csökken november 
1-jétől a gáz, a távhő és az áram ára. 

Futóverseny és ágyúdörgés
Nagy sikerrel zajlott le a futópálya-avatás  
és az ‘56-os megemlékezés a gazdagréti 
dzsungel játszótéren október 19-én délelőtt. 
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Letöltendőt kapott Molnár Gyula volt polgármester
Hivatali visszaélés miatt Molnár Gyula szocialista politikust, 
volt XI. kerületi polgármestert nyolc hónap letöltendő börtön-
büntetésre, Lakos Imre volt szabad demokrata alpolgármestert 
pedig hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Fővá-
rosi Ítélőtábla másodfokon, nem jogerősen, a múlt héten.

A tábla többmilliós pénzbüntetéssel is sújtotta a két vádlottat, és 
Molnárt két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ügyészség 
azzal vádolta meg őket, továbbá egy ügyvédet, hogy 2006-ban pá-
lyáztatás nélkül próbáltak „átjátszani” egy 38 hektáros telket egy 
magáncégnek a XI. kerületi Kopaszi-gát és Lágymányosi-öböl 

környékén. A Fővárosi Törvényszék tavaly szeptemberben bűn-
cselekmény hiányában mentette fel a két politikust. Az elsőfokú 
ítélet ellen az ügyészség fellebbezett, így került az ügy a Fővárosi 
Ítélőtáblára. Itt egy, a bíróság előtt eddig még vallomást nem tevő 
tanú került elő, aki arról beszélt: Molnár korábban elmondta neki, 
hogy a milliárdos nagyvállalkozó, Leisztinger Tamás támogatta 
kampányát, ezt kell viszonoznia azzal, hogy nyilvános pályázta-
tás nélkül ad el egy sok száz milliós újbudai ingatlant az üzletem-
bernek. Molnár a tárgyaláson tagadta, hogy ilyen történt volna, 
vádlott társai is kétségbe vonták a tanú szavahihetőségét.

Újbuda volt polgármestere lehet a főszereplője több, a BRFK-n 
további vizsgálatokkal folytatódó büntetőeljárásnak annak el-
lenére, hogy gyanúsított még egyik esetben sincs. A Fővárosi 
Főügyészség a Magyar Nemzet kérdésére közölte: az Újbuda 
Torna Club gazdálkodásával, sportcélú támogatás felhasználá-
sával kapcsolatban zajló nyomozást idén november 15-éig hosz-
szabbították meg. Az ügyben Újbuda Önkormányzatának fide-
szes vezetői tettek feljelentést, a nyomozást 2011. szeptember 
15-én rendelték el.

(Újbuda)

Fo
rr

ás
: f

or
te

pa
n

KERÜLET NAPJA tiszteletére  

VÁROSRÉSZEK  
KÖZÖTTI FUTÁS 

2013. november 9. szombat 11.11 óra 
A verseny védnöke: Dr. Hoffmann Tamás polgármester 

és dr.Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár 
Díjátadók: Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő, Dr. Kupper András alpolgármester,  

országgyűlési képviselő, Junghausz Rajmund, Endrődi József , Király Nóra,  
dr. Szaniszló Krisztián Gábor önkormányzati képviselők 

Nevezés: Őrmezei Általános Iskola (1112 Budapest, Menyecske u. 2.) 
a helyszínen 8.45 – 10.45-ig, INGYENES! 

Táv: 2400 m, rajt: 11.11 órakor 

A rendezvény támogatói: Újbudai Kulturális Intézet 
Újbuda Közterület-Felügyelet 

 A helyszínt biztosítja: Őrmezei Általános Iskola



Az elmúlt években több módosítást is megért a rászorult sze-
mélyek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, így mára 
követhetetlenné vált. Ezért, illetve a törvényi változások miatt 
döntött most úgy a testület, hogy a további toldozás-foltozás he-
lyett újraalkotja azt. A felsőbb jogszabályi rendelkezések alapján 
kötelező változás lesz, hogy a korábban önálló segélytípusként 
működő átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermek-

védelmi támogatás összevontan, önkormányzati segély elneve-
zéssel vehető majd igénybe. Az új rendelet szélesebbre tárja az 
igénylés lehetőségét is, számítások szerint újabb 3000 újbudai 
családnak nyújthatnak segítséget a jócskán megemelt felső jogo-
sultsági jövedelemhatárnak köszönhetően. 

További változás, hogy a 2014. január 1-jétől hatályos rende-
letben bevezetik a fokozottan rászorult kérelmező fogalmát is. 
Az előterjesztő, Molnár László alpolgármester szerint az újraal-
kotott rendelettel az egyedülálló időseket, illetve a gyermeket 
nevelő családokat kívánja fokozottabban támogatni a kerület.  
A változások miatt az ellátórendszer finanszírozása jövőre 20 
millió forinttal kerül többe.

A szabálysértési törvény módosítása alapján az, aki kijelölt 
területen életvitelszerűen tartózkodik, és a rendőrség, valamint 
a törvényben meghatározott személyek felkérése ellenére sem 
hagyja azt el, szabálysértést követ el. Ez közérdekű munkával, 
pénzbírsággal, de – ha az elkövetőt hat hónapon belül két ízben 
jogerősen felelősségre vonták a szabálysértés miatt – akár elzá-
rással is büntethető. A törvény szerint a Fővárosi Önkormány-
zat rendeletben határozhatja meg azon közterületeket, ahol az 
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenes-

nek minősül. A rendelettervezet alapján a gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási intézmény elhelyezését 
szolgáló ingatlan külső határvonalától számított 200 méteres 
távolságon belüli területen jogellenes az életvitelszerű közterü-

leti tartózkodás. Tilos továbbá életvitelszerűen 
tartózkodni a fővárosi kezelésű főútvonalak és 
az ezek külső széleitől mért 50 méteres távol-
ságon belül, valamint a játszótereken és azok 
külső határvonalától számított 200 méteres tá-
volságon belül, illetve a hidakon, felüljárókon 
és azok megközelítésére szolgáló lépcsőkön.  
A felsorolás szinte lefedi a kerület közterüle-
teit, ezért ezeken felül Újbuda Önkormányzata 
csak az alábbi helyszíneket javasolja a rendelet 

hatálya alá vonni: Susulyka utca, Fülőke utca, Pereszke utca és  
a Dayka Gábor utca Brassó út és Antónia-lépcső közti szakasza. 
Az elfogadott javaslatban szerepel a XI. kerületben található, de 
fővárosi tulajdonú Feneketlen-tó és környéke, illetve a Függet-
lenségi park is. 

A képviselők határoztak, felkérik a polgármestert, hogy a haj-
léktalanügy minél humánusabb kezelése érdekében vegye fel  
a kapcsolatot és kezdjen tárgyalásokat a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattal. Bajomi Iván szerint a szabályozás több száz évvel 
veti vissza a fedélnélküliek ügyét. A képviselő egyfajta „türelmi 
zónák” kialakulásától tart, illetve veszélyben érzi az otthontala-
nok megélhetését is, hiszen megszűnnek számukra azok a terüle-
tek, ahol eddig koldulhattak. Az LMP-s városatya azt javasolta, 
a kerület fogjon össze a fővárossal és más kerületekkel egy közös 
szociális lakásrendszer és lakhatási támogatás kidolgozásában.

(V. L.)

Kábeltolvajok előzetesben
A XI. kerületi rendőrök október 15-én  
a délelőtti órákban elfogták J. Józsefné 
31 éves budapesti, S. József 47 éves bar-
csi és B. Viktor 31 éves budapesti lakost.  
A társaságra egy vasúti biztonsági őr figyelt 
fel. Az újbudai rendőrkapitányság lopás bűn-
tettének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást – előzetes letartóztatásuk mellett 
–, mert a rendelkezésre álló adatok alapján 
megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy  
a Regőcze utca–Egér út közötti pályaszakasz 
mellől 92 méter hosszú réz jelzőkábelt kísé-
reltek meg eltulajdonítani.

Fiatal autófeltörők
Az újbudai rendőrkapitányság – előzetes 
letartóztatásuk mellett – több rendbeli lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat eljárást R. Máté 19 éves budapesti 
lakos és 17 éves társa ellen. A rendelkezésre 
álló adatok szerint a gyanúsítottak október 
18-án és azt megelőzően Újbuda illetékességi 
területén több gépjárművet – a hatóság 
tudomása szerint eddig 8 esetben – feltörtek, 
majd abból különböző értéktárgyakat (rádiós 
magnót, MP3-as lejátszót) tulajdonítottak el.

Lopott gépjárművek Érden
Az érdi rendőrkapitányság járőrei október 
21-én a hajnali órákban menekülés közben 
fogták el Cs. László 35 éves érdi lakost.  
A férfi tulajdonában lévő ingatlan előtt két, 
több millió forint értékű személygépjármű 
parkolt, melyeket korábban a Budapest, XI. 
kerületi Halmi és Puskás Tivadar utcákból 
tulajdonítottak el. A gyanúsítottnál tartott 
házkutatás során további nagy mennyiségű 
gépkocsialkatrészt és gépkocsifődarabot 
találtak, melyek azonosítása soron kívül 
megtörtént. A XI. kerületi rendőrkapitány-
ság orgazdaság bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást – előzetes le-
tartóztatása mellett – Cs. László ellen.

Elkapták a biciklitolvajt
Fél órán belül két alkalommal is előállí-
tották, majd elfogták K. György 28 éves 
budapesti lakost a XI. kerületi rendőrök 
október 26-án. Az újbudai rendőrkapi-
tányság lopás bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást nevezett 
ellen, akit első alkalommal azért vontak 
ellenőrzés alá, mert a hátán egy 130 000 
forint értékű, rózsaszín szövetborítású ke-
rékpárt cipelt. A bicikli hátsó kerekéről 
a lakatot levágta, majd arra saját lakatot 
helyezett fel, annak bizonyítására, hogy 
az az ő tulajdona. A rendőrkapitányság  
a kerékpárt a tulajdonjog igazolásáig visz-
szatartotta, a nevezettet szabadon bocsá-
totta. K. Györgyöt fél órán belül a hatóság 
bűncselekmény megalapozott gyanúja mi-
att ismét előállította, tekintettel arra, hogy a 
kerékpár valódi tulajdonosa bejelentést tett 
arról, hogy járművét eltulajdonították.

KÉK hírEK

AKTUÁLIS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja meg-
vételre 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 Önkormányzata Városüzemeltetési 
Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) címére, vagy személyesen a Bu-
dapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.
 
A pályázatok bontásának időpontja: 2013. november 8. (péntek) 12 óra 10 perc
Helye: XI., 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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot

Tisztelt Közös Képviselők  
és Lakásszövetkezeti Elnökök!

Következő Közös Képviselők Klubjának idő-
pontja: 2013. november 11-én 16.00 órakor.
Helye: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányza-
ta, Polgármesteri Hivatal (XI., Zsombolyai utca 
5.) földszinti nagyterem.
 
1. Napirend
A társasházak gazdálkodása a rezsicsökken-
tés tükrében
Vendégeink:
Dr. Németh Miklós főtitkár, Magyar Ingat-
langazdálkodók Szövetsége

Dr. Morvay György ügyvéd, Fogyasztóvédelmi 
Egyesület elnöke
 
Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet 
juttatni a Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Lakásgazdálkodási Osztály (1113 Budapest, 
Zsombolyai út 4. III. 302.) Győrffy József ta-
nácsadó részére.
 
Az eredményes együttműködésünk reményé-
ben várjuk aktív közreműködésüket.

Mozsár Beatrix
osztályvezető

HIRdETménY

Családok ezrein segíthet  
az új rendelet
Az időseket és a gyermeket nevelő családokat segíti fokozottabban az újraalkotott támogatási rendelet. Kije-
lölték azokat a közterületeket, ahol az életvitelszerű közterületi tartózkodás jogellenes. TAO- pénzből épülhet 
új medence a nyéki uszodában. Többek között ezekről szavaztak a képviselők a legutóbbi testületi ülésen.

Kedvező ÁSZ-jelentés a kerületről

Köztéri műalkotások megvalósítására írt ki pályá-
zatot áprilisban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
önkormányzatok részére, amit később ismét meg-
hirdetett, szeptember 30- i beadási határidővel.  
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Borza Teréz 
Mag című köztéri szobrával kíván részt venni a pá-
lyázaton, amelyen a megvalósítás 2 millió forintos 
összegének 70 százaléka nyerhető el. A művész-
nő leírása szerint a mű a tudás magját jelképezi, 
amelyből megszületik az innováció, Magyarország 
gyarapodása mind szellemi, mind kulturális szinten. 
Éppen ezért a leendő helyszín, az Egyetemisták 
parkja az alkotó beleegyezését is elnyerte.

Egy új, 33 méteres medence épülhet a Nyéki Imre 
Uszodában, a Gabányi László Sportcsarnokban pe-
dig megvalósulhat a tetőfelújítás második üteme,  
a nyílászárók cseréje, valamint az öltözők renová-
lása a társasági és osztalékadó (TAO) sportfinan-
szírozási részének hála. Ezen kívül mind a kosár-, 
mind a vízilabda-utánpótlás-nevelésre jelentős 
összegeket fordíthatnak a Játszva, Sportolva Meg-
előzni Alapítvánnyal kötött stratégiai megállapodás 
módosításának elfogadásával.

KéPVISELőI REAgÁLÁSOK
Gajárszki Áron LMP. Az LMP szerint az alkotmány-
bírósági döntést megkerülő kormányzati hajlékta-
lanüldözés helyett a lakhatást kellene biztosítani az 
elszegényedőknek. Sajnos erről a rendszerváltás 
óta senki nem gondoskodik. A Fidesz szerint az 
elesetteknek főként egy jó szóra van szükségük. 
Ehhez képest a KDNP-s alpolgármesterünk sze-
rint az ellenzék olcsó szociális demagógiával élt. 
Az Állami Számvevőszék jelentése a szocialisták 
szerint igazolta, hogy nem volt korrupt az „elmúlt-
nyócévben” a városvezetés. Arra biztosan jó volt ez 
a napirend, hogy két nagypárt a szokott veheme-
ciával vesse magát egy meddő vitába, pozitívum, 
hogy a disputa ezúttal legalább nem fajult szemé-
lyeskedésig.

Bába Szilvia Jobbik. Egyedül a Jobbik képviselője 
nem szavazta meg a Mag című szobor felállítását, 
szerintük képmutatás és felesleges pénzkidobás 
a mű felállítása méregdrága és közpénzből ké-
szül. Ezen kívül a Jobbik üdvözli és támogatja azt 
a törekvést, hogy a közterületeken élő emberek 
problémájára megoldás legyen, hozzátéve, hogy  
a Jobbik szerint az újabb szállások létrehozása és  
a segélyszervezetekkel való együttműködési meg-
állapodások csak felületes kezelése a problémának. 
A Jobbik támogatta a rendeletet.

A vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzését 
folytatta le az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tavaly Újbu-
da Önkormányzatánál. A jelentés összességében pozitív 
megállapításokat tartalmaz Újbuda Önkormányzatának 
vagyongazdálkodásával, a vagyonrendelet megalkotásá-
val és szabályaival, a vagyonkimutatással, a Polgármes-
teri Hivatalban a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának 
rendjével, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával és  
a közzétételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban. 

A jelentésben mindössze két, súlyát tekintve nem jelen-
tős, adminisztratív jellegű javaslatot tettek, amely végre-
hajtásához intézkedési terv készült. Farkasné Kéri Katalin 
képviselő hozzászólásában arról beszélt, hogy az ÁSZ- je-
lentés rácáfol a jelenlegi városvezetés gyakori kritikájára, 
mely szerint az előző, baloldali vezetés felelőtlenül bánt a 

közpénzekkel. Szerinte, mivel az anyag 60 hónapot ölel 
fel, az abban megfogalmazott dicséret háromnegyede 
Molnár Gyulát illeti, és csak egynegyede jár Hoffmann 
Tamásnak. Farkasné szavaira Kupper András alpolgár-
mester reagált, aki emlékeztette a szocialista képviselőt, 
hogy Molnár Gyulával szemben épp nemrég vetődött fel 
a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen keze-
lés gyanújának lehetősége, de szóba hozta az MSZP volt 
frakcióvezetője, a Vagyongazdálkodási Bizottság egyko-
ri elnöke, Wieszt János személyét is. Az ő vesztegetési 
ügyében 7 évnél hosz-
szabb börtönbüntetés 
kiszabását javasolta 
a Központi Nyomozó 
Főügyészség. (V. L.)

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

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

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a november 14-i 
 számban!

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.

Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszok-
kal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, has-
nyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal 
forduljon hozzánk bizalommal!

Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?  
Hasmenés? Fájdalommentes endoszkópos  

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-515-51-34

Harrach: Meg kell védeni  
a család eszméjét
Erősebb családok, erősebb nemzet címmel rendezték meg a Szentimrevárosi Esték legutóbbi közéleti találkozóját, melyre  
a sorozat házigazdája, Rétvári bence államtitkár ezúttal Harrach Pétert, a KdNP parlamenti frakcióvezetőjét hívta vendégül.  
a teológus politikus arra figyelmeztetett, a gazdasági mellett értékválság is tapasztalható, melyben elveszni látszanak a hagyo-
mányos családi értékek.

A rendezvény első perceiben Csizmadia László, a Civil Együtt-
működési Tanácskozás Fórum elnöke állt a pulpitusra, aki el-
mondta, október 23-án nagyságrendekkel többen vettek részt  
a békemeneten, mint az ellenzéki megmozdulásokon, Orbán 
Viktor válságkezelő lépéseit pedig fél Európa utánozza. – Mind-
ezek azt bizonyítják, jó úton halad a kormány – tette hozzá.

Harrach Péter beszéde elején a hagyományos értékek, így 
a család fontosságáról beszélt, amely a társadalom leglénye-
gesebb és legtermészetesebb egységeként minden boldogulás 
alapja. – Dekadens világ fertőzi meg Európát, amely az indi-
viduumot dicsőítő eszmét próbálja meg a normális közösségek 
helyébe állítani, és a szingli életformát népszerűsíteni – jelen-
tette ki a kereszténydemokrata politikus. Arra is rámutatott, 
ma Magyarországon 30–40 ezerrel többen halnak meg éven-
te, mint ahányan születnek, és ha ez így folytatódik tovább,  
a század végére 5,2 millióan leszünk a bevándorlókkal együtt. 
Az idősek aránya eközben drasztikusan megnő, így alig ma-
rad aktív dolgozó. Ma 1,2 gyerek születik egy családban, az 
egyszemélyes háztartások száma viszont növekszik. – Tudjuk, 
nem a politika fogja a demográfiai problémákat helyre tenni,  
a családok helyzetének javításához azonban a kormányzat meg-
teremtheti a lehetőségeket. 

A KDNP által kidolgozott és hatályban lévő családvédelmi 
törvényről a volt házelnök elmondta, anyagi támogatást ad  
a gyermekneveléshez, és a destruktív ideológiákkal szemben 
olyan társadalompolitikai jövőképet rajzol fel, amely összetart-

ja a nemzetet. Ilyen a jövede-
lemhez kötött támogatás vagy 
a családi adókedvezmény ki-
terjesztése, amely nemcsak  
a személyi jövedelemadó-
ból, hanem a járulékokból is 
levonható. – A kiterjesztett 
adókedvezmény 260 ezer csa-
ládnak jelent összesen 63 mil-
liárd forint támogatást, amely 
egy háromgyermekes kétke-
resős átlagkeresetű családnál 
havonta 30–40 ezer forint 
közötti pluszjövedelemként 
jelenik meg – tájékoztatott  
a frakcióvezető. 

Harrach Péter elmondta to-
vábbá, új támogatási formá-
kat is bevezettek a hátrányos 
helyzetűek számára, így pél-
dául egy gyermekszülésből a 
munkába visszatérő anya esetében járulékmentességet biztosí-
tanak a munkaadónak ezzel is ösztönözve őket, hogy visszave-
gyék korábbi alkalmazottjukat. Azt is elárulta, a devizahitele-
sek megsegítése érdekében a kormány nagy lépésre készül.

(T. D.)

Novembertől tovább 
csökken a rezsi
újabb 11,1 százalékkal csökken november 1-jétől a gáz, a távhő és az áram ára, így már 20 százalékkal kell kevesebbet fizetni ezekért 
a szolgáltatásokért. az országgyűlés nemcsak a rezsicsökkentésről szavazott, hanem elfogadta az annak védelméről szóló politikai 
nyilatkozatot is. az eddigi intézkedések egy családnak évente átlagosan 100 ezer forintos megtakarítást jelentenek.

A mostani rendelkezés a rezsicsökkentés 3. üteme. Eddig 9 szol-
gáltatás árát mérsékelték. Az árszabályozás azonban nem min-
denkinek van ínyére, hiszen már körvonalazódik egy brüsszeli 
rezsieljárás Magyarország ellen. Az uniós bürokrácia szerint 
ugyanis sérti a versenypiacot és a diszkriminációmentesség el-
vét, hogy csak a családok rezsiköltségeit csökkentették, a válla-
latokét nem. A kormánypártok szerint valójában egyetlen dolgot 
sért a rezsicsökkentés: a külföldi szolgáltatók extraprofitját, ezért 
az EU nyomásgyakorlását a leghatározottabban visszautasítják. 

Az Országgyűlés október 21-én elfogadott egy politikai nyi-
latkozatot a rezsicsökkentés megvédéséről. Az indítványt Ro-
gán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője terjesztette a 
parlament elé. Az indoklásában hangsúlyozták: a közösségi jog 
semmilyen formában nem tiltja a közszolgáltatások árával kap-
csolatos hatósági ármegállapítást, amely az unió 28 tagállamából 
18-ban többféle formában is jelen van. A magyar Országgyűlés 
elfogadhatatlannak tart minden olyan törekvést, amely az EU-t 
létrehozó alapszerződések módosítása nélkül akarja kiterjeszte-

ni a közösségi jogot olyan területekre is, melyek egyértelműen 
tagállami hatáskörbe tartoznak. A nyilatkozat szövege szerint a 
magyar parlament elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tisz-
teletben Magyarország szuverenitását, valamint a csaknem 2,5 
millió magyar állampolgár aláírásával megerősített döntését a 
rezsicsökkentés politikájáról. „A magyar Országgyűlés felszólít-
ja Magyarország kormányát, hogy ne engedjen az európai uniós 
bürokrácia nyomásának, védje meg hazánk alapszerződésekben 
garantált jogait, és következetesen folytassa a rezsicsökkentés 
politikáját” – zárul a dokumentum.

Kiszámoltuk, évente mennyi pénz takarítható meg a novem-
beri rezsicsökkentés után egy család számára. Ebben tehát nincs 
benne a víz, a csatorna, a szemétszállítás stb. díjcsökkenése.
2 fős háztartás, 60 nm-es gázfűtéses lakás esetén: 54 876 Ft 
2 felnőtt + 2 gyerek, 100 nm-es gázfűtéses családi ház esetén: 
103 705 Ft 
Nyugdíjas házaspár, 50 nm-es távfűtéses lakás esetén: 62 001 Ft 
Az adatok természetesen csak tájékozató jellegűek, a tényleges 

megtakarítás a fogyasztási szokásoktól és az in-
gatlan energiaállapotától is függ. 

(Újbuda)

REZSICSÖKKENTÉS a KERÜLETbEN 
ÉLő CSaLÁdoK SZEMSZÖGÉbőL:

Krasznai László nagycsaládos, feleségével négy 
gyermeket nevel. véleménye szerint a gáz árában 
érezhető leginkább a rezsicsökkentés pozitív hatása, 
de a többi közüzemi számlájuk végösszege is keve-
sebbet mutat, mint tavaly ilyenkor. Nagyságrendileg 
havi 10 000 Ft-tal fizetnek most kevesebbet.
 
Schill Bernadett az ELMŰ számláján érzékelte  
a legnagyobb csökkenést, azt viszont nehezménye-
zi, hogy a cég a kötelezettsége ellenére nem tünteti 
fel a különbözetet. A víz- és csatornadíjon is egyér-
telműem megmutatkozik a különbség. Körülbelül 
havi 5 000 Ft marad így a családi kasszában, amely 
számukra jelentős megtakarítást jelent. Bernadett 
örömmel fogadta a további rezsicsökkentés hírét,  
de az iskolai étkeztetésben is számítana segítségre.

Egyedülálló adottságokkal,  
új parcellázású  
telkek eladók 

Pest legszebb részén, a XVI. kerületben 
közvetlenül az Önkormányzattól,  

kedvező fizetési feltételekkel.

Sashalom legszebb részén,  
a Keringő utca, Sasvár utca,  

Színjátszó utca között, telkek  
550 m2-től, 25.600 Ft + Áfa/m2 áron!

Új építésű övezetben,  
a Nógrádverőce utcában, egyedülálló 

árakon szintén új telkek akár  
11 millió forinttól, akár három lakásos 

ház építésére is alkalmasak!

Bővebb információ kérhető  
a vagyoni@bp16.hu  

és a drlukacs@bp16.hu 
emailcímen,  

vagy a www.budapest16.hu 
honlapon a jobb oldalon  

a pályázatok menüfül alatt található.
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Lakossági fórum 
az intermodális 
csomópontról
Az Őrmezei Közösségi Házban október 30-án 
tartott lakossági fórumon mondták el észrevéte-
leiket és véleményüket az őrmezői lakótelepen 
élők az M4-es metró Kelenföld vasútállomás 
végállomásával kapcsolatos fejlesztésekről:  
a tervezett BKK és Volánbusz-végállomásról, 
valamint a P+R parkolókról.

A zsúfolásig megtelt 
közösségi házban tartott 
eseményen 
részt vet-
tek a BKK, 
a BKV Zrt. 
DBR Met-
ró Projekt 
Igazgatóság, a Főm-
terv, a Futureal, valamint 
Újbuda Önkormányzatának 
szakértői. Jelen volt Junghausz 
Rajmund, Őrmező önkormányzati 
képviselője is. A fórumot Takács Vik-
tor, Újbuda főépítésze nyitotta meg, aki is-
mertette azon módosításokat, melyeket a ke-
rület elért a kivitelezéssel kapcsolatosan. Mint 
fogalmazott, ilyen volt többek közt a P+R 
parkolók kihelyezése a virágpiacra, a met-
ró nyomvonaltervének Gazdagrétig történő 
meghosszabbítása, az M1-M7-es autópályák 
kerületi szakaszainak átadása Újbuda szá-
mára. A beruházók ígéretet tettek arra, hogy 
felülvizsgálják a felüljárós autópálya-csomó-
pontot, valamint hogy utasforgalmi épületek 
létesüljenek a felújított Etele téren a tervezett 
murvásítás helyett.

Somodi László, a Budapesti Közlekedési 
Központ vezérigazgató-helyettese más mellett 
elmondta, Őrmezőn még 2016-ig lesznek épít-
kezési munkálatok. Ercsényi Balázs tervező 
az M1-M7-es csomópont rendezési tervét is-
mertette. A prezentációk után a fórumon részt 
vevő őrmezői lakosok kérdéseket intéztek az 
általános és ideiglenes átalakításokkal kap-
csolatban, melyekre az előadók próbáltak ki-
elégítő válaszokat adni.

(D. A.)
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www.pizzacasa.hu
Minőségi pizza verhetetlen áron!
Pizzák már 799 Ft-tól!
Frissensültek, kebab,
óriáspalacsinták!
Folyamatos akciók!

06-1-386-0748
06-70-591-0808
XI. kerületbe ingyenes kiszállítás!

Egyházi vezetők 
találkoztak
Újbuda polgármestere a kerületben működő 
felekezetek vezetőit hívta vendégül a már ha-
gyományosnak számító egyházi találkozóra. Az 
eseményen Hölvényi György, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi 

és civil társadalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkára kijelentette, az állam és egyház kapcsola-
ta mind szorosabbra fűződik azáltal, hogy egyre 
több terület kívánja meg az együttműködésüket.

A szakpolitikus elmondta, legfontosabb fel-
adatuk, hogy folyamatos párbeszédet tartsanak 
a felekezetek, a kormány és a civil szféra kö-
zött. – Mivel az egyházak legalapvetőbb sze-
repe a közösségek építése és megtartása, az 
államtitkárság még 2013-ban olyan pályázato-
kat is indít, melyek segítségével közösségépítő 
célokra nyerhetnek forrásokat – jelentette be 
Hölvényi György. Hoffmann Tamás polgár-
mester bevezetőjében elmondta, a szűkösebb 
költségvetés ellenére igyekeznek megtartani az 
eddig nyújtott támogatásokat. – A kormány in-
tézkedései során számos területen találkozom 
az egyház tevékenységével, így egyre több az 
olyan eset, amely nem tekinthető az egyház ki-
zárólagos belső ügyének, hanem egy lehetőség, 
hogy mások is bekacsolódjanak – mondta el az 
államtitkár. 

Hölvényi György az együttműködési terü-
letek között említette a közoktatás állami irá-
nyítás alá vételét, az iskolákba bevezetett köte-
lezően választható hittanoktatást és a szociális 
segítségnyújtást. Azt is elmondta, már kiírták 
azokat a 2014-re szóló pályázatokat, melyek-
nek köszönhetően az egyházak támogatásokat 
nyerhetnek el. Simicskó István államtitkár, or-
szággyűlési képviselő azt emelte ki, idén ko-
moly kormányzati forrásokat csoportosítottak 
a kerületi egyházi beruházásokra. Az évek óta 
félkész állapotban lévő Gazdagréti Szent An-
gyalok Temploma 1,1 milliárd forintos állami 
támogatásból fejeződik be, Kelenföldön, az 
Etele út mellett pedig új templom alapkövét tet-
ték le. – Az egyházak a társadalom építésében,  
a lelki gondozásban szövetségesei a kormány-
zati szereplőknek, hiszen közösségformáló ere-
jüket szeretnénk magunk mellett tudni – tette 
hozzá Simicskó István.

Van példa! – sikeres fiatal 
vállalkozók a kerületben
a 2013 elején alakult Példakép alapítvány elsődleges célja, hogy bemutassa azokat a hazai 18 és 40 év közötti fiatal vállalko-
zókat, akik sikerrel valósították meg álmaikat itthon, így tevékenységük, akaraterejük példaértékű. a jó példa pedig ösztönző 
lehet – vallotta Valentínyi Katalin, a Példakép alapítvány alapítója.

Valentínyi Katalint a Hadik Kávéház egy csen-
des asztalánál kérdeztük az alapítványról, a 
fiatal vállalkozókról és a kezdeményezés fo-
gadtatásáról. Az alapítvány „Év Példaképe” 
felhívására több mint négyszázan regisztrál-

tak honlapunkon, a peldakep.hu-n. A regiszt-
rációkból végül kétszáz pályázat született,  
és ebből választotta ki a szakmai zsűri azt az 
ötven fiatalt, akik közül a december 9-én indu-
ló közönségszavazás során kerül majd ki az év 
példaértékű fiatal vállalkozója. A kiválasztot-
tak közül hatan újbudai lakosok, vagy vállal-
kozásukat Újbudán működtetik.

– Célunk – fogalmazott Valentínyi Katalin 
–, hogy évről évre bemutassunk olyan példa-
értékű fiatal vállalkozásokat, amelyek ösztön-
ző hatásúak lehetnek mások számára, és az ő 
sikereiket, életútjukat megismerve egyre több 
fiatal merjen belevágni saját vállalkozásba. 
Magyarország sajnos sereghajtó Európában 
és a régióban is az új vállalkozások indítása 

terén, és ahhoz, hogy ezt a tendenciát megvál-
toztassuk, szükség van a vállalkozói attitűd 
és a vállalkozókról alkotott kép átformálásá-
ra, ehhez pedig jó példák kellenek. Másrészt 
nagyon fontos, hogy a fiataloknak olyan élet-

utakat mutassunk, 
amelyeket ők maguk 
is képesek követni, 
utánozni. Lássanak 
maguk előtt olyan 

elérhető célokat 
és jövőképet, 
ami motivál az 
önmegvalósítás-
ra, és Magyar-
országon tartja 
őket.

Nagyon sok 
innovatív és értékteremtő vállalkozót talál-
tunk országszerte, büszkén mondhatom, hogy 
rengeteg példaértékű fiatal él közöttünk. Már 
a Példakép pályázatra jelentkezők száma is 
mutatja, milyen nagy szükség van a kezde-
ményezésünkre: szinte minden megyéből és 
a gazdaság csaknem minden szektorából jött 
jelentkező. Van köztük gazdálkodó, fodrász, 

dvariecki bálint, alko-soft Szolgáltató bt., ügyvezető. 
Tevékenységi kör: Infokommunikációs akadálymentesítés látássérültek számá-
ra, egyéb IT szolgáltatások. Száz százalékban látássérült szakemberekből álló 
társadalmi vállalkozás, mely két pilléren állva innovatív informatikai szolgálta-
tásokkal, egyedi segédeszközökkel segíti a látássérült emberek mindennapjait, 
valamint információtechnológiai szolgáltatásokat nyújt a mikrovállalkozások, 
és látó magánszemélyek részére.

Csikós Veronika, Házikence Tanoda Kft., tulajdonos. 
Tevékenységi kör: oktatás, természetes kozmetikumok készítése. A háziken-
ce Tanoda olyan módszereket és eszközöket ad, amelyek alapján mindenki 
felelős döntést tud hozni a saját maga által használt kozmetikumokkal kap-
csolatban, képes lesz az általa választott termékeket otthon, biztonságosan 
elkészíteni. A tananyag alkalmas arra is, hogy az az alapján előállított termékek 
kereskedelmi forgalomba kerüljenek, így lehetőséget adva a családok önfenn-
tartásának erősítésére.

Szabó István, Sz.I. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
tulajdonos, ügyvezető. 

Tevékenység: Szikvíz, Original Water vízadagoló automaták, Szén-dioxid, pa-
lackozás és forgalmazás. Az Sz.I. Kft-t pár év alatt sikerült felfejleszteni a má-
sodállásos vállalkozásból több munkavállalót és alvállalkozót is foglalkoztató 
vállalkozássá egy hanyatlóban lévő szakmában, ahol multinacionális vállalko-
zásokkal állnak szemben. Magyarországon elsőként hozták vissza a vendég-
látásban ismert hagyományos szikvizes üveget fejlettebb, esztétikusabb és 
higiénikusabb formában. Gépeiket és termékeiket folyamatosan fejlesztik, de 
emelett vigyáznak a tradicionalitásra.

Reuss Ágnes, business Provider Group Nemzetközi 
Marketing Szolgáltató Kft., társtulajdonos, ügyvezető.

A Business Provider Group Kft. a nemzetközi üzletfejlesztésre specializálódott. 
Fő tevékenységi körük: vállalati tanácsadás, exportmarketing és értékesíté-
si támogatás. Gyakorlatias formában támogatják a magyar exportőröket az 
exportpiacra lépés és az exportértékesítés folyamatában, valamint a külpiaci 
lehetőségek bővítésében. A külföldi cégeket a magyarországi piacra lépésben, 
a belföldi értékesítés megszervezésében segítik. Tapasztalataikat előadásokon 
és teljes körű tréningeken adják tovább az érdeklődőknek, ezen kívül tananya-
gokat írnak és cikkeket publikálnak.

kulturális, turisztikai, társadalmi és startup 
vállalkozó, de családi vállalkozások is akad-
tak. A zsűri tagjainak nem volt könnyű dolga. 
Olyan sokszínű lett a csapat, annyira külön-
böző az életútjuk, a történetük, hogy közülük 
mindenki megtalálja majd a maga példaképét 
– mutatta be az eddigi eredményeket a civil 
szervezet vezetője.

– A pályázatok elbírálásakor az eltérő szak-
mai szempontok egyaránt érvényesültek – 

hangsúlyozta Valentínyi Katalin, hozzátéve:  
– A tizenhárom tagú zsűriben a befektetői, 
banki, tudományos, marketing, valamint  
a kkv és a nagyvállalati szektor képviselői is 
jelen voltak. Nagyon erős ötvenfős mezőnyt 
választottak – emelte ki Valentínyi. Mint 
mondta, van közöttük olyan, aki fogyatékkal 
élőknek biztosít munkát, vagy éppen saját 
maga lett hátrányos helyzetből vállalkozó. Az 
ötven legjobb között két roma fiú által működ-
tetett cég is szerepel.

– Mindenki megismerheti a kiválasztott fi-
atalokat, aki felkeresi az alapítvány honlapját,  
a www.peldakep.hu-t, vagy ellátogat Face-
book-oldalunkra. Az 50 Példaképről egy be-
mutatkozó kiadványt is készítünk, amely on-
line is elérhető lesz december 9-étől. Ekkor 
indul az országos közönségszavazás, az Év 
Példaképének jutalma ötmillió forint, de emel-
lett számos különdíj is kiosztásra kerül – rész-
letezte a kezdeményezés alapítója.

Valentínyi Katalin kiemelte, hogy a szava-
zás 2014. január közepéig tart majd, a díjátadó 
gálát is ekkor tartják. Azt is elárulta, hogy feb-
ruárban egy országos roadshow keretében mu-
tatkoznak majd be a Példaképek az egyetemi 
városokban. Kitért továbbá arra, hogy Újbuda 
a fiatal vállalkozások területén szerencsés, az 
ötvenfős Példakép-csapat tíz százaléka a ke-
rületben lakik, vagy vállalkozását működteti 
Buda ezen részén. A beszélgetés közben az is 
kiderült, hogy ő maga – az alapító – is újbudai 
kötődésű, itt lakik a kerületben.

(D. A.)

Fáklyákkal ünnepelt  
a Fidesz
A párt kerületi szervezete a hagyományokhoz 
híven fáklyás felvonulással emlékezett meg az 
‘56-os forradalom és szabadságharc hőseiről. 
Az ünneplők a Fidesz Budafoki úti irodájában 
gyülekeztek, ahol Torma Mária előadóművész 
műsorát hallgatták meg. Hoffmann Tamás ke-
rületi elnök beszédében elmondta, e napon  
a szabadságunkért küzdő hősökre kell emlékez-
nünk, akik ma is azt üzenik nekünk, csak teljes 
összefogással érhetjük el céljainkat. 

– A műegyetemi ifjak olyan erővel küzdöttek 
szabadságukért, hogy a szovjet hadseregnek 
vissza kellett vonulnia, csak később tudta lever-
ni a szabadságharcot. Ez arra tanít bennünket: 
az ország és a nemzet kellő erővel rendelkezik 
ahhoz, hogy megálljon a saját lábán, és együtt ki 
tudjon keveredni a nehéz helyzetekből – mond-
ta. A párt tagjai és szimpatizánsai égő fáklyák-
kal vonultak át az újbudai KDNP irodába.  (Az ‚56-os megemlékezésekről bővebb összeállítá-
sunk a 6–7. oldalon)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
képviselő-testülete

2013. december 4-én (szerdán) 17.00 órai 
kezdettel

 
KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melynek helyszíne:
 

a Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme
(Budapest, XI. kerület, Zsombolyai u. 5.)

 
A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen 

leadhatók 2013. november 5. és november 29. között az 
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin  

(Bocskai út 39–41., Zsombolyai u. 4., Zsombolyai u. 
5., Fehérvári út 182.)  

kihelyezett gyűjtőládákba vagy  
a kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre.

 
 Dr. Hoffmann Tamás s. k.

 polgármester

HIRdETMÉNY

(T. D.)

(T. D.)

SzENTIMrEvÁrOS
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újabb rangadót játszottak a Nyékiben

tisztább, zöldebb és egészségesebb környezetté váljon lakóhelyünk.

Futóverseny és ágyúdörgés
Nagy sikerrel zajlott le a futópálya-avatás és az ‘56-os megemlékezés a gazdagréti dzsungel játszótéren október 19-én déle-
lőtt. a futóverseny szervezője a Gazdagréti Összefogás Egyesület volt, az eseményen részt vett Simicskó István sportért és 
ifjúságért felelős államtitkár, valamint Hoffmann Tamás polgármester is.

Street workout pályát 
avattak
A Goldmann György tér, amely nemrégiben 
még a zenés-táncos szórakozóhelyektől volt 
hangos, ma már teljesen más kikapcsolódási 
lehetőséget kínál a fiatalok számára. Az egy-
kori Rio helyén gördeszkások gyakorolnak,  
a közelmúltban pedig egy olyan kültéri játszó-
teret avattak fel itt, ahol a street workout sze-
relmesei hódolhatnak szenvedélyüknek.

A Street Workout egy olyan, az Egyesült 
Államokban létrejött szabadtéri edzésforma, 
amely minimális eszközigény mellett saját 

testsúllyal végezhető. – Az edzésprogram 
különböző gyakorlatokból áll, amely kiváló 
sportolási lehetőséget nyújt a játszóteret kinö-
vő, azonban a szabadidejüket a szabadban el-
tölteni kívánó fiatalok számára – fogalmazott 
Hoffmann Tamás polgármester.

A szervezők, azaz a Hardbodyhang csoport 
célja a sport és az egészséges életmód népsze-
rűsítése. Kezdeményezésükre olyan kültéri 
sporteszközök (a szertorna utcai változata) áll-
nak a magyar fiatalok rendelkezésére, mellyel 
egyszerű gyakorlatok végezhetők a minden-
napi testmozgás jegyében. Az általuk kiépített 
sportparkok tapasztalatai alapján olyan terek 
jönnek létre a fiatalok számára, ahol közössé-
get építhetnek a sport által.

A street workout művelése ráadásul nem jár 
semmilyen költséggel a felhasználó számára, 
így egy bárki számára hozzáférhető aktivi-
tásról van szó. Célcsoportként a 14–35 éves 
korosztályra fókuszálnak kiemelten, azonban 
a szabad hozzáférhetőség miatt szinte bárme-
lyik generáció élhet az eszközök előnyeivel.

(K. A.)

az élvonalbeli férfi vízilabda-bajnokság 6. forduló-
jában a Széchenyi bank-FTC küzdött meg az oSC-új-
budával a Nyéki Imre uszodában október 19-én.

 – Ez egy nagyon fontos mérkőzés számunkra – mondta Becsey 
Péter, az OSC-Újbuda vezetőedzője. – Eddig két meccset nyer-
tünk, hármat veszítettünk. Egyetemi csapatként az a célunk, 
hogy a bajnokság középmezőnyében tudjunk helyet foglalni. 
A Ferencvárost hazai pályán kötelező megvernünk, de nem 
lesz könnyű feladat, mert nagyon jó csapatról van szó, olimpiai 
bajnok edzővel. Mindent megteszünk, hiszen egész héten arra 
készültünk, hogy begyűjtsük a 3 pontot. Nyár óta az újbudai 
csapat belakta az uszodát, és elképesztő lelkesedéssel küzd, 

melyet az utóbbi idők eredményei is alátámasztanak. Egyik leg-
odaadóbb szurkolójuk, Hoffmann Tamás is figyelemmel kíséri 
a fiúkat. – Nagyon jó kondiban vannak, és összetartó a csapat, 
amit a legutóbbi, Eger elleni meccs is megmutatott. Az Eger 
volt tavaly a magyar bajnok, amelytől ugyan vereséget szen-
vedett az OSC-Újbuda, de olyan küzdőszellemben és olyan jó 
ritmusban játszottak, hogy ha ezt tartani tudják, ma nem lesz 
semmi gond – jósolta a polgármester. A ferencvárosiak jó rajtja 
azonban meghatározta a mérkőzést, az OSC hiába próbált fel-
zárkózni, csak megközelíteni tudta ellenfelét. A harmadik ne-
gyed elején ugyan felküzdötte magát egygólos hátrányra, de a 
meccs végül 9–11-es győzelemmel zárult a Ferencváros javára.

(H. L.)

Régóta igény a gazdagréti lakótelepen, hogy jobb körülmények 
között lehessen futni, kocogni, amit mostantól az – Újbuda Önkor-
mányzatának jóvoltából elkészült –, csaknem 700 méteres, korsze-

rű, rekortán pályán bárki megtehet. Ebből az alkalomból tartottak 
futópálya-átadót és futóversenyt, főleg a gyerekekre fókuszálva.

– 170 előnevezés érkezett a versenyre – tudtuk meg Király 
Nóra önkormányzati képviselőtől –, de mindenkinek jött egy-
két hozzátartozója is, úgyhogy három–négyszázan már biztosan 
vagyunk – mesélte a képviselőnő a program kezdetekor. Kö-

zös bemelegítéssel indult a rendezvény, majd miután eldördült 
a rajtpisztoly, az óvodások kezdték meg a futóversenyt. Később 
csatlakoztak az alsó és felső tagozatos diákok, végül felnőtt 

örömfutás zárta a sort. A befutók müzliszelettel és em-
léklappal távoztak, a legjobb versenyzőknek pedig ér-
meket és ajándékokat is osztottak.

– Amikor elkezdtük a kormányzati munkát 2010-
ben, az emberek mindössze 7 százaléka sportolt – nyi-
latkozta Simicskó István –, mostanra már 10 százalék 
fölé értünk. Szerény eredmény, de épp az ilyen lehető-
ségek bővítik tovább azok körét, akik kedvet kapnak  
a sportoláshoz. – Mostantól nem betonon, járdán kell 
futni, ami az ízületek számára nem túl egészséges – tet-
te hozzá Hoffmann Tamás –, hanem egy nagyon kor-
szerű, rekortán pálya áll a nap bármely szakában az itt 
lakók rendelkezésére. Annak is nagyon örülök, hogy 
egyúttal a Dzsungel játszótér elöregedett játékait is si-
került felújítani.

Mivel az esemény közel esett október 23-ához, a 
szervezők katonai bemutatóval, igazi ágyúkkal, fegy-
verekkel próbálták megidézni a gyerekek számára az 
‘56-os eseményeket. – A leglátványosabb eszközünk a 
76 milliméteres könnyű ágyú, amit 1956-ban is nagy 

számban használtak – mesélte Jásdi Balázs, a Magyar Tartalé-
kosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának vezetője. Min-
denki meglepetésére az ágyú működését is bemutatták, amely 
hatalmas robajjal dördült el, és pár másodpercre füstbe borította 
a teret. A hagyományőrző katonák pedig az akkoriban hivatalos 
szovjet tányérsapkájukat régi Bocskai sapkára cserélték. (H. L.)

GAzDAGrÉT

ALBErTFALvA
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Akik ott voltak: meg kell őrizni 1956 szellemiségét
(Folytatás az 1. oldalról)
– Nagy kelle-
m e t l e n s é ge t 
jelentett, hogy 
volt köztünk 
néhány olyan 
ember is, aki 
betörte a sar-
ki OTP Bank 
üvegét, felku-
tatta, elvitte, 
amit lehetett. 
Nem voltunk 
m i nden k ive l 
azonos gon-
dolkozásúak, 
figyeltünk rá, 
hogy ilyen ne nagyon történjen. Október 30-
áig tartott a harc, akkor bejelentették, hogy 
vége, de aztán jött a még nagyobb haderő. 
Amikor mintegy 600–800 darab T34-es jelent 
meg, bizonyos gócokban az ellenállás nagy-
mértékben szertefoszlott… – folytatja.

Károly ‘56 után majdnem 18 hónapot volt 
fogságban. – Művezető voltam a Pamutipar-
ban, partit vezettem három műszakban, ami-
kor 1957. március 12-én éjjel 12-kor pufajkások 
jöttek, és a fonoda kellős közepén letartóztat-
tak. A gyűjtőfogházba vittek, az első három 
hétben semmiről nem tudtunk, hoztak-vittek 
minket, de soha nem tudta az ember, hogy 
hova. Decemberben kezdődtek a kihallgatá-
sok, akinél azonban megtalálták a fegyvert, 
nem kérdeztek semmit, a rögtönítélő bíróság 
öt napon belül meghozta a halálos ítéletet, amit 
hátul a kisudvarban el is végeztek.

Cellájukba került egy mátyásföldi fiú is, akit 
azért hoztak be, mert egy ruszki katona mo-
lesztálta a feleségét, ő meg fogta a fejszét, és 
fejbe vágta. Gyilkossággal vádolták meg, ha-
lálra ítélték. – A házkutatásoknál nem tudtak 
ellenem bizonyítékot szerezni, így ideiglene-
sen szabadlábra, rendőri felügyelet alá helyez-
tek. Börtönviselt ember nem lehetett a partinak 
a vezetője, így nem folytathattam a munkát, 
később kézilabdaedzőként tudtam elhelyez-
kedni.

Kazai Károly azt mondja: az ‘56-os szelle-
miséget soha nem szabad elfelejteni, meg kell 
tartani, és ma is építkezni belőle, hogy az em-
bernek megmaradjon a szabadságérzete.

 
Dégi András, a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetségének országos elnöke 17 éves volt a 
forradalom idején. Szüleivel a Margit körúton 
laktak, Ferences gimnáziumi osztálytársai-
val főleg a Széna téren vett részt a harcokban. 
– Számítottunk arra, hogy a nyugati világ 
segíteni fog. Utólag visszagondolva egy el-

képesztő szeren-
csesorozat, hogy 
életben marad-
tam. Többen a 
Rákóczi térre 
mentünk teher-
autóval, leugrottam a járműről, 
és egy másik fiúval segítettünk 
le egy kislányt. Ahogy fogtuk a 
kezét két oldalról… lelőtték. Egy 
egyetemista lány volt, amíg élek, 
nem felejtem el. Mindenhonnan 
lőtt mindenki, azt sem tudtuk, ki, 
csak lőttek. Engem is vállon ta-
láltak, de ilyenkor nincs félelem 
– kezdi történetét. Andrásban éle-

sen él a „véres csütörtök” emléke is: – Szer-
dán, a forradalom második napján az utcán 
feküdtek a hullák. Mondták, hogy mindenki 
nyugodtan mehet dolgozni, mert békekötés 
lesz. 25-én délelőtt főleg nők és fiatalok a Par-
lament elé mentek, ahol sortűzzel 700–800 
embert gyilkoltak le. Elképesztő szerencse, 
hogy nem lyukasztottak ki – tíz perccel a lö-
völdözés után érkeztem – folytatja.

András 9 évvel idősebb nővére otthon csi-
nálta a kötszereket. A Széna tér komoly góc-
pont volt, a Déli pályaudvartól engedték le a 
Pullmann-kocsikat, kisiklatták őket, hogy 
ezzel is akadályozzák a tankok továbbhaladását, mert azért 
tankkal sem lehet mindent szétlőni… – ‘57-ben az iskolában 
szervezkedtünk. A papok között is voltak besúgók, az egyik 
feljelentést tett ellenem, két és fél évet ültem. Az emberi agy 
fel sem bírja fogni, hogyan ölték az embereket ‘56 után: víz-
be fojtották, agyonverték, kocsival szándékosan elütötték őket, 
ha nem épp a kényszeretetésbe fulladtak bele (csövet dugtak le  
a torkukon – csaknem a nyelőcsövükbe). 450–500-ra tehető 
azok száma, akiket ‘56 után megöltek.

„Semmi sem ért fel az érzéssel, megvertük az oroszokat”

Koszorúzás az Október 
huszonharmadika utcai emléktáblánál
Az 1956. október 23-án kezdődött szabadságharcot ha-
mar vérbe fojtották, a hétköznapi hősök tetteinek híre vi-
szont a világ minden tájára eljutott. Rájuk emlékezett Új-
buda Önkormányzata az Október huszonharmadika utcai 
emléktáblánál. Megnyitóbeszédében Simicskó István 
országgyűlési képviselő hangsúlyozta, büszkék lehetünk 
rá, hogy egy egész világ mozdult meg Magyarország ha-
tására. Hoffmann Tamás úgy fogalmazott, soha nem fe-
lejthetünk el emlékezni ezekre a hősökre. A tankönyvek 
lapjain ugyan évszámok, nevek és adatok jelennek meg, 
ám az események mögött hús-vér emberek állnak, akik 
az életüket tették kockára a szabadságért.

Központi 
megemlékezés  
a Műegyetemen
A Budapesti Műszaki Egyetem 
aulájában 1956. október 22-én 
tartott diákgyűlés és az októ-
ber 23-i diákfelvonulás emlé-
kére 19. alkalommal tartottak 
megemlékező ünnepséget. Az 
eseményen felidézték, hogy 
57 évvel ezelőtt a Műegyetem 
hallgatói az itt tartott nagy-
gyűléssel, a 16 pontba foglalt 
követelésükkel és másnapi 
Bem-szoborhoz tartó mene-
tükkel elindították az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
budapesti eseményeit. A ren-
dezvényen részt vett Hoffmann 
Tamás polgármester, Sólyom 
László volt köztársasági elnök 
és Rétvári Bence közigazgatá-
si és igazságügyi államtitkár. 
Rétvári Bence beszédében az 
elnyomó kommunista dikta-
túra áldozataira, az ártatlanul 
kivégzett emberek ezreire és 
a tönkretett életek millióira 
emlékezett. Megemlítette, ma 
már a kommunizmus bűneinek 
tagadása ugyanúgy büntethető 
cselekedet, mint a holokauszt-
tagadás. Ünnepi szavai után az 
államtitkár a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjével tüntette 
ki Kellner Lajost, aki a rendszerváltozás óta minden évben 
részt vesz az ‘56-os ünnepi megemlékezések egész során, 
és tartja az 1956-ban elmenekített és gondosan megőrzött 
lyukas zászlóját. A meghívott vendégek megkoszorúzták 
a műegyetemi emlékművet, melyet a Rákóczi Szövetség 
felvonulása követett. Az egyetemisták fáklyával és zász-
lóval a kezükben vonultak a Bem-szoborhoz.

Főhajtás az egyetemi ifjak előtt
A Budafoki úton, a forradalomért életüket áldozó egye-
temi ifjak emléktáblájánál tartott megemlékezésen a sza-
badságharc hősei előtt tisztelegtek a kerületi hivatalveze-
tők. A Budapesti Műszaki Egyetem kertjének bejáratánál 
Horti István, Újbuda jegyzője mondta el gondolatait ok-
tóber 23-a eseményeiről. A hivatalvezető arra emlékez-
tetett, a forradalom kirobbantásában és irányításában ki-
emelkedő szerepük volt az egyetemi ifjaknak, akik halált 
megvető bátorsággal vették fel a harcot a gépfegyverek-
kel és tankokkal támadó oroszokkal. Az emléktáblánál 
koszorút helyezett el az MSZP és a Jobbik ifjúsági tago-
zata, valamint a Polgármesteri Hivatal képviselői.

 
A Szent Imre Kórházban az egészségügyi 
dolgozók előtt tisztelegtek
– Budapest annyit tesz ma, mint hősiesség. Budapest ma  
a világ minden nyelvén azt jelenti hűség, önfeláldozás, 
nemzeti becsület. Kívánom én is, légy olyan mindig, 
mint ma vagy. Büszke és bátor emberek tanyája, magya-
rok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye – ezek-
kel a szavakkal köszöntötte Csernus László önkormány-
zati képviselő a Szent Imre Kórház udvarán egybegyűlt 
emlékezőket. A nemzetiszínű zászló ezúttal azokért az 
orvosokért és ápolókért lobogott, akik életüket áldozták 
azért, hogy megmentsék az ‘56-os forradalom sebesült-
jeit. 57 évvel ezelőtt, az utcai harcok idején a Tétényi úti 
kórházba hozták a sebesülteket, akiket az ott dolgozó 
orvosi gárda látott el. Az eseményre számos prominens 
személy látogatott el, így többek között a XXII. kerület 
polgármestere és országgyűlési képviselője, Szabolcs 
Attila és Németh Zoltán, de Boross Péter volt miniszter-
elnök is lerótta kegyeletét az egykori orvosok és ápolók 
előtt. Az esemény végén az önkormányzat és a hivatal 

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
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A KörtérI hArcOK
A kerületben a legnagyobb harcok a Móricz Zsigmond 
körtéren és annak környékén folytak. Az itt tevékeny-
kedő felkelők körülbelül két-háromszázan lehettek, 
de a civil fegyvereseket az egyik Budapestre felrendelt 
magyar alakulatban szolgáló katonák is támogatták. 
Lőszer- és fegyverraktárként a körtér közepén álló épü-
letet, a „Gombát” használták. Egy géppuskás csoport 
Albert Aladár parancsnokkal a körtéren lévő Népbüfé 
tetejére települt, egy-egy alcsoport pedig a Móricz 
Zsigmond körtér 9–10. és a 16. számú házba. Ennek a 
részlegnek a parancsnoka volt Mikes József. Egy to-
vábbi csoport az OTP Bank Bartók Béla úti sarkán lévő 
fiókjában vert tábort. Ez a csoport Vida József irányítá-
sa alatt egy szovjet harckocsit felgyújtott, és a menekü-
lő szovjet katonákra tüzet nyitott. Egyes források szerint 
Peer László vezetésével a Móricz Zsigmond körtér 7. 
szám alatt is több fegyveres tevékenykedett.

A november 5-éről 6-ára virradó éjszakáig folytatott 
harcokban – a szovjet parancsnokság által megkül-
dött hivatalos jelentés szerint – ebben a körzetben 140 
szovjet katona halt vagy sebesült meg. November 6-án 
reggel a szovjet csapatok a körtéren és a környékén 
folyó ellenállást felszámolták, a csoportokat szétverték.

 

MűSzAKI EgyEtEM
A Műegyetem hallgatói a kezdeményezésükre meg-
szervezett békés tüntetést követően október 23-a 
estétől október 28-áig, a forradalom győzelméig vettek 
részt a megmozdulásokban és a harcokban. Október 
28-át követően a változások kikényszerítése, illetve a 
forradalom vívmányainak megvédése érdekében nem-
zetőr alegységek alakultak az egyetemen.

Október 30-án gyorsult fel a Budapesti Műszaki 
Egyetem nemzetőr alegységének szervezése. A Marián 
István honvéd alezredes szervezte, körülbelül három-

száz fős nemzetőr alakulat kézifegyverekkel és két-há-
rom harckocsival rendelkezett.  
Fő feladatuk a Műszaki Egyetem és a Belügyminisztéri-
um Attila utcai épületének őrzése volt. 

 

gEllért tér  
éS A cItAdEllA

A Gellért téren lévő szovjet emlékmű megrongálásával 
párhuzamosan a tömeg egy része a Gellért-hegyen lévő 
felszabadulási emlékműről lehúzta a szovjet katonát 
ábrázoló szobrot, majd ahogy az a Sztálin-szoborral is 
történt, a lakosok feldarabolták, összetörték. November 
4-én hajnalban a Citadella környékén szovjet tüzérség 
települt. Erről a helyről aknavetőkkel lőtték többek kö-
zött a szomszédos Várhegyet, illetve hatalmas pusztítást 
okoztak a VIII. és IX. kerület épületeiben is.  

(Forrás: Dr. Horváth Miklós hadtörténész gyűjtése)

A XI. KErülEt SzErEpE 1956-bAn
A Budapesti Műszaki Egyetem központi épületében október 22-én délutántól éjszakába nyúlóan 
nagygyűlés zajlott. A gyűlésen több egyetem és főiskola, valamint a katonai tanintézetek egy ré-
szének küldöttei is jelen voltak. A résztvevők az elengedhetetlenül szükséges változásokat követe-
lések formájában pontokba szedték. Itt döntöttek arról is, hogy másnap a Bem téren, Bem József 
szobránál rokonszenvtüntetést tartanak, ezzel is reagálva a lengyelországi eseményekre. Október 
23-án az egyetem diákjai és többen a tanári karból zárt sorokban, némán elindultak a Bem tér felé.

Fegyveres harcok az október 23. és 28. közötti időszakban a budai oldalon, a Móricz Zsigmond 
körtéren és annak környékén alakultak ki. A körtéren spontán szerveződő és állandóan változó 
összetételű csoportok október 24-e és 26-a között voltak a legaktívabb. Ők tartottak kapcsolatot 
a Műszaki Egyetemmel, a Bartók Béla úti és a Bercsényi úti diákszállóval, ahol a körtéri fegyvere-
sek egy részét elszállásolták.

Komolyabb harcok október 23-án és 24-én, valamint november 4-én és 5-én voltak, amikor  
a szovjet csapatok ezen városrészen áthaladva próbálták megközelíteni a főváros belső kerületeit.

A XI. kerületben különböző időszakokban hét, jellemzően önállóan működő fegyveres csoport 
volt. A harcok következtében a kerületben 53 fő veszítette életét.

Az 56-os Szövetség budapesti elnökét, Styop Ferencnét – ak-
koriban Harmath Ilonát – vidéken érte a forradalom szele.  
A Jászságban élt ‘56-ban, negyedikes gimnazistaként a szülei 
házánál érte a forradalom híre. – Volt egy kis néprádiónk, abban 
hallottam, mi történik Budapesten. Jöttek a hírek, van 12 pont, 
vonulnak az egyetemisták... Biciklire ültem, és mentem a Ta-
nácsháza elé, ahol be akarták indítani a hangosbemondót. Nem 
ment. Felmentem az épületbe, és addig tekergettem a bemondó 
kapcsolóját, amíg be nem beindult – meg is kaptam érte később 
a beosztásom. Attól fogva közvetítettem a hangosba’, amit a rá-

dióban hallottam. Iratokat égettünk: ami fölös-
legesnek tűnt, azt kidobtuk az ablakon, és a Ta-
nácsháza előtt máglyaszerűen meggyújtottuk. 
Jött a hír, hogy a zászlóból a címert kivágták, 
kihajoltam az ablakon, kivettem a lobogót, ki-
téptem belőle a címert, majd visszatettem. Ha 
nemzetőrség alakult Pesten, itt is megalakítjuk! 
Nyolcan lettünk nemzetőrök: a mi pincénkben 
Erika írógéppel indigókkal írtuk a röplapokat, 
a nemzetőrök vitték körbe a házfalakra, hirde-
tőoszlopokra, piacra… Hallottuk, hogy nincs 
a forradalmároknak elég élelmiszerük Pesten, 
bemondtam a hangosbemondóba, akinek, ami-

je van – sonka, szalonna, zsír, kolbász, kenyér –, hozza. Két óra 
sem telt el, megtelt a Földműves Szövetkezet teherautója, és in-
dultunk Pestre. Innen vittük haza a sajtóalapanyagot, az Élünk 
című folyóiratot, azt sokszorosítottuk. Mire visszaérkeztünk  
a faluba, megint ott volt egy teherautónyi holmi. Végül három 
autóval fordultunk. Szolnokról a laktanyából fegyvert szerez-
tünk a nemzetőröknek, onnantól teljesen szervezetten járőröz-
tünk. Semmi nem ért fel az érzéssel, amikor kiderült, hogy 
mi megvertük az oroszokat. Hatalmas érzés volt. De vége lett 

gyorsan a nagy vigalomnak. November 4-én gyászba borul-
tunk. Elkezdtünk iskolába járni. Engem kétnaponként leszedtek  
a diákbuszról, keresték rajtam a röplapokat, kérdezgették, kit is-
merek, de én nem voltam hajlandó senkit belelökni a „sárba”. 
1957. március elején országos bejárást tartottak a pufajkások. 
Egy estén, mint a vadállatok törtek a családra heten, és tartottak 
házkutatást. Csak a riasztópisztolyomat találták, bevittek. Sze-
gény édesanyám kikészült. A rendőrségi fogdában kőpriccs volt 
az ágyunk, kübli a sarokban. Ki akartak készíteni bennünket, de 
engem nem lehetett megtörni. Egyszerre öten kérdeztek a hajna-
lig tartó kihallgatáson, lefele a csigalépcsőn elém tette a lábát az 
őr, hogy guruljak le… Ott voltunk majdnem hat hónapig – idézi 
vissza a történteket.

– Aztán engem a Szov-
jetunió elleni uszítás miatt 
eltanácsoltak a gimnázi-
umból. Leérettségizhettem 
egy másik gimnáziumban, 
amit az iskolaigazgató 
intézett el, de munkára, 
továbbtanulásra nem volt 
esélyem. Hatalmas pro-
tekcióval Budapestre ke-
rültem dolgozni betanított 
eladóként egy játékosz-
tályra. Végigküszködtem 
a negyven évet: bárhol dol-
goztam, mindenhol három 
helyett kellett teljesítenem, 
hogy megtűrjenek, de ak-
kor is azt mondom, meg-
érte. Akkor nem néztük, 

ki honnan jött, milyen származású, még egymás 
nevét sem tudtuk jóformán. Aki az utcán volt, 
azzal egyet akartunk. Mindenki tudta, mit kell 
csináljon. Talán az volt benne a szép, hogy ez 
tényleg nem volt szervezve – mondja végül.

A csepeli Lucza Bélát az oroszok agyonlőt-
ték, ő úgy mondja kivégezték. Szemtanúk bi-
zonyították, hogy holtan fekszik szétlőtt fejjel. 
Valójában szeme világát vesztette el végleg, 
de még ma is látja maga előtt a szürke követ,  
a piszkos aszfaltot, a halottakat. – ‘56 egy csoda 
volt, elmondhatatlan érzés valami változásnak 
a részese lenni. Én a Corvin közben, a tűzfé-
szekben voltam. Haza akartam zavarni az oro-
szokat. Volt, hogy egy húszcentis párkányon, 
5–6 méter magasan másztam, hogy ki tudjam 
lőni a páncélkocsit. A tűzharcba úgy kevered-
tem, hogy észrevették, ahogy kilőttem az abla-
kon, nekem pedig kezdett elfogyni a lőszerem. 
Két tár volt csak. A kapu alját az oroszok el-
foglalták. Nagyjából 8–10 méterre voltak tő-

lem, vissza kellett húzódni. 
Dobtak be gránátot az utca 
felől, az udvarról lőttek, nem 
volt válasz… szétlőtték az 
ajtót, recsegett-ropogott, míg 
én behúzódtam a fürdőbe. 
Hátul, az udvarból csak les-
tek a többiek, egy lövéssel 
sem fedeztek a nyavalyások, 
hogy az udvarba tudjak sza-
ladni. Kirángatott vagy öt 
közlegény, leszedték rólam a 
döglött géppisztolyt, elkezd-
tek ütni, leesett a fejemről a 
svájci sapka a Kossuth-cí-
merrel. Tudtam, engem most 

agyonlőnek. Nem hagyták, hogy beszéljek, 
durván megaláztak. Többen közülük súlyosan 
megsérültek miattam, jogosan voltak rám mér-
gesek. A kiskatonák félrehúzódtak, egyedül 
maradtunk az ukrán tiszttel, néztünk egymás 
szemébe, de nem tudott lelőni szembe. Egyszer 
csak megfordított, és belém rúgott, majdnem 
elestem. Visszafordultam, és akkor elkezdtem 
káromkodni durván, mérgesen, de nem értet-
ték, hogy „én itthon vagyok, menjetek haza!”. 
Jött a lövés. Az orvos szerint az első elkapta 
a fogamat, másik lövés a szememet, még egy 
szétvitte a homloküregemet. Összeestem, de 
bennem volt az életösztön, nem mozdultam, 
hogy azt higgyék, meghaltam... Elmentek... Azt 
hittem, de kis idő múlva halottam a lépéseket, 
valószínűleg az ukrán, megállt felettem, és még 
egyet belém lőtt. Akkor már a nyakamon is jött 
a vér. Amikor „megébredtem” egy hihetetlen, 
mennyen túli csodálatos érzést éreztem. Súly-
talan voltam, láttam magamat, a kivégzésemet, 
hogy agyonlőttek – az agyam azt gondolta, van 
másvilág. Kezdtem rosszul lenni, fázni, szé-
dülni a tüdőlövés miatt. Tudtam emlékezetből, 
hol van a fürdőszoba, feltápászkodtam, elindul-
tam lefele tapogatva. A ház végében ott voltak  
a fegyveresek, akik nem akartak befogadni, 

azok a kezembe adták a pisztolyt, hogy lőjem agyon magam, hi-
szen ki vagyok készítve, nincs szemem… Kórházba kerültem. 

De előtte? Olyan is volt, hogy megmentettünk egy ávós beso-
rozott kiskatonát. Nem mindenki volt ellenség, ezeknél is volt 
olyan, aki akarta a változást. Azt hittem, megváltjuk a világot. 
Hányan bedőltek, hogy jönnek és segítenek... Én a függetlensé-
gért fogtam az oroszok ellen fegyvert, nem a csepeli kommu-
nisták ellen. Hát mér’ lőttük egymást?! Az ideáért? Mér’ kell 
ennek így lennie?! A kis orosz katonát, akit mi lőttünk le, annak 
is van édesanyja. Nem vagyok az öldöklésnek a híve, és azóta 
is furdal  a lelkiismeret, de megvan a büntetésem a lelkesedése-
mért: én míg élek, így maradok. 

(K.V.) 

Újbuda rendezvénysorozattal 
emlékezett 1956-ra

pIllAnAtKépEK Egy FOrrAdAlOMról
A Bartók Béla út 10–12. szám alatti üres üzlethelyiségben nyitot-
ták meg a Csata-tér-kép című ‘56-os fotókiállítást. A Hadtörténeti 
Múzeum fotóarchívumából és magánszemélyek felajánlásaiból 
összegyűjtött képanyag, mely az 1956-os forradalom és szabadság-
harc XI. kerületi eseményeit eleveníti fel, arra is fényt derít, stratégiai 
szempontból Buda kulcsfontosságú szerepet játszott az októberi-no-
vemberi harcokban. A tárlatnak keresve sem lehetett volna szaka-
vatottabb szervezőt találni, mint Horváth Miklós hadtörténészt, aki 
korábban a városrész teljes hadtörténetét feldolgozta. A gyűjtemény 
különlegessége, hogy ezelőtt sosem szedték egy csokorba kifejezet-
ten a kerületi eseményeket, melyek kiemelkedő jelentőségűek voltak 
a szabadságharc alakulásában. Horváth Miklós beszédében felidéz-
te, október 22-én az ifjúság a Műegyetemen tartott nagygyűlésen 
fogadja el a 16 pontba szedett követeléseiket, és dönt arról, a lengyel 
eseményekkel szolidaritásukat kifejezve másnap békés tüntetést 
szerveznek. A forradalom napja után, 24-én megérkeznek a szovjet 
csapatok, melyeknek – a kormánynegyed felé haladva – a kerületen 
keresztül vezet az útjuk. Ebből kifolyólag az első összecsapások a 
Móricz Zsigmond körtéren történnek. Itt az orosz tankok többször is 
vereséget szenvednek a felkelő csoportokkal szemben. 

A fényképek arról is megemlékeznek, hogy a forradalom kezdetén 
a kerületben szerveződik a civil nemzetőrség, amely hadosztályt 
kialakítva novemberben folytatja az ellenállást. November 4-én a 
szovjetek támadást indítanak a Petőfi-laktanya ellen, ekkor jelentős 
veszteségek érik a budai honvédséget. Az egyetemi tanár arról is 
beszámolt, a budapesti hidak szintén fontos szerepet játszottak az 
‘56-os események tragikus lezárulásában. Amikor a lefegyverzett 
magyar katonákat elkergették, a hidakon áthaladva lőtte őket agyon 
a szovjet őrség. 

Az 1956-os emlékünnepek során a Bartók Béla úti kiállítótérben 
interaktív beszélgetésekkel egybekötött filmvetítéseket is tartottak. 
A kiválasztott művek közé természetesen az ‘56-os eseményekkel 
foglalkozó alkotások kerültek be. 

képviselői, valamint politikai és civil szervezetek is ko-
szorút helyeztek el a kőtáblán, a forradalom hőseit meg-
mentő orvosi gárda emlékére.

Személyes hangú tiszteletadás
A kerületben élő, 1956-os forradalomban tevékenyen 
részt vevő polgárokat látott vendégül Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere az önkormányzat nagytermében 
október 22-én. Az ‘56-os szabadságharcosok örömmel 
fogadták Hoffmann Tamás meghívását a közös meg-
emlékezésre. A meghívottak közül néhányan fotóal-
bummal, jelvényekkel, tárgyakkal érkeztek, és közösen 
idézték fel emlékeiket, osztották meg egymással a múlt 
és a jelen meghatározó pillanatait. A találkozást min-

denki fontosnak érezte, a közvetlen hangú társalgásba 
jól illeszkedett a városvezető köszöntője is. – Újbuda 
igyekszik minél teljesebben megemlékezni 1956-ról. 
Egész hetes programsorozatot szervezünk tiszteletére, 
hiszen a forradalom cselekvő átélői minden főhajtást 
megérdemelnek. Megköszönjük önöknek az áldozatot, 
amit hoztak az országért és értünk, a következő nemze-
dékért! – zárta szavait. A pezsgős koccintás után folyta-
tódott a múltidéző beszélgetés.

(Újbuda)
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Irodalmi est 
véletlenszerűen
József Attila verse nyomán  
„Hideg vízben fürdetett gondolataim” 
címmel rendeztek irodalmi estet  
a Budai Klubg-galériában. A híradós-
ként is közismert Takács Bence 
előadóművész improvizatív estjén 
Istenről, hazáról, családról szóló 
kedvenc verseit adta elő.

Mikor megérkezett a Budafoki úti galériá-
ba, Takács Bence úgy érezte, hazatért. Éppen 
azért választott újbudai helyszínt előadásának, 
mert a kerületben nőtt fel, ide köti gyerekkora 
és az első szerelem élménye. – Hogy mi hang-
zik el ma este, még én sem tudom, de minden-
képpen olyan versek, melyek egy harminckét 
éves embert foglalkoztatnak. Hogy mi sül ki 
belőle, az a közönség lelkiállapotától és az én 
aktuális hangulatomtól is függ – mondta el 
az előadóművész, aki önálló estjével számve-
tést kívánt adni eddigi életéről, élményeiről.  
A műsor létrejöttében Szakcsi Lakatos Béla és 
Kati Horváth Lajos is közreműködött, melynek 
eredményeként egy igazán izgalmas, személyes 
és egyben a jelen eseményeire is reagáló produk-
ció jött létre, amelyről tényleg elmondható, hogy 
az ember soha nem látja kétszer ugyanazt. 

A magyar és a világiro-
dalom megkerülhetetlen 
költeményeit felvonultató 
előadó esten Takács Bence 
nemcsak olyan klassziku-
soktól idézett, mint József 
Attila, de olyan kortársak-
tól is szavalt, mint Gyurko-

vics Tibor. – Ország 
című remekművét 
azért választottam, 
mert jelenleg olyan 
közállapotok van-

nak itthon, ami miatt ez a vers egy valóságos 
fohász – tette hozzá az esemény főszereplője, 
aki estje során a kortárs irodalom eszközeivel 
bírálta többek között a fiatalok erkölcstelen 
életmódját, de az aktuális politikai helyzetre 
is reagált. A cím pedig József Attila verséből 
való, aki hideg vízben fürdeti gondolatait, így 
lesznek azok tiszták és épek. – Érdemes meg-
fogadnunk a költőóriás tanácsait, hiszen ezzel 
a módszerrel juthatunk át a nehézségeken, így 
lehetünk boldogok és felejthetjük el a világi 
hívságokat. 

November 7., csütörtök 18 óra
 KULTI Karinthy Szalon
 „Kép a képben” – filmklub a Karinthy Szalonban. 

Műsoron: Ed Harris – Pollock című alkotása a Karinthy 
Szalonban.

 
November 8., péntek 19 óra
 Gazdagréti Közösségi Ház
 60+ Bakelitklub
 Bulizzon Bakacsi Bélával Budán!

November 9., szombat 19 óra
 KULTI Kelenvölgyi Közösségi Ház
 Roma kulturális est: Nagy Géza festőművész kiállítása, 

cigány dalok és táncok a Romano Glasso előadásában, 
fellép a Sukár Együttes.

 November 10., vasárnap 17–21 óra között
 Budapesti Kongresszusi Központ – Bartók-terem
 1123 Budapest, Jagelló út 1–3.
 Nemzetközi Összművészeti „Ki Mit Tud” döntő és gála,  

a kreatív művészeti kategória alkotásaiból kiállítás.  
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni 
az Újbudai Kulturális Intézet központi számán lehet: 
06/1/279-3600 

November 11., hétfő 18 óra
 KULTI Albertfalvi Közösségi Ház
 ELRAGADÓ RÉSZLETEK
 A 60+ Fotókör tematikus kiállítása a Kerület Napja 

alkalmából, Újbuda régi és figyelemreméltó épületrész-
leteiről.

November 12., kedd 18 óra
 KULTI Őrmezei Közösségi Ház
 Zenekari est az Alkotó Muzsikusok Társasága zene-

szerzőinek műveiből. Közreműködnek Derecskey Zsolt 
(ének), Puskás Levente (szaxofon), a Monarchia Zenekar, 
vezényel: Werner Gábor, a műsort vezeti: Tóth Sándor.

 
November 12., kedd 18 óra
 KULTI Karinthy Szalon
 Krnács Ágota iKONOK című kiállításának megnyitója  

a Kerület Napja alkalmából.

November 15., péntek 18 óra
 KULTI Szalon
 LIFE IN LOOPS (Timo Novotny filmje). Elég komoly 

világkép a kiszolgáltatottságról, szegénységről – fan-
tasztikusan dinamikus és érdekes.

 A világ egyik legnagyobb apparátussal felvett sorozata 
volt a Megacities project. A több száz órás anyagból 
Timo Novotny szerkesztő-vágó egy sajátos új szerkezetű 
filmet készített. A topográfiának fittyet hányva társítja 
a képeket, jelenségeket, kontinenseket, ugrik egy-egy 
drámai képkapcsolódás kedvéért, és bennünket egy 
szürreális, ám mégis valóságos utazásra visz. Nem szív-
derítő a szerző képe a világról, de nagyon tanulságos. 
Látványos és meghökkentő, izgalmas és felzaklató – és 
figyelmeztető: a világ jó felé halad.

 
November 16., szombat 19 óra
 KULTI Albertfalvi Közösségi Ház • Erzsébet-bál
 A régi idők hagyományait felelevenítő, táncos műsoros 

est bálkirálynő választással. A hangulatról Bakacsi Béla 
gondoskodik élő zenével.

November 20., szerda 18 óra
 KULTI Albertfalvi Közösségi Ház
 NŐI SAROK
 Női témák sorozatunkban a mostani meghívott 

előadónk és beszélgetőpartnerünk Juhász Ibolya 
perinatális szaktanácsadó és fejlesztő pedagógus. 
Szívesen látunk mindenkit, aki ezen a területen szeretne 
tájékozódni, érdeklődni és tanácsot kapni.

 
November 20., szerda 18 óra
 KULTI Szalon
 Szabadegyetem+
 Az istenek kora – Eredetmítoszok és régészet.  

Előadja: Antalffy Péter történész.
 Honnan erednek az ókori Kelet és Egyiptom civilizációi? 

Milyen mítoszok őrizték meg az emlékeket, és hihe-
tünk-e nekik? Valóban Ménész egyesítette Egyiptomot 
és az égből szállt alá a királyság a Mezopotámiában? 
Mikor kezdtek el írni, és hogyan örökítették meg 
mítoszaikat? Hol voltak e civilizációk bölcsői? Az újabb 
régészeti kutatások teljesen új megvilágításban láttatják 
e kérdéseket, mégis kinek higgyünk?

 
November 22., péntek 19 óra
 KULTI Szalon
 Mellettem az utódom
 Ötvös Csilla operaénekes és tanítványainak bemutatója, 

közreműködik: Nagy Márta zongoraművész
 Dal- és áriaest Caccini, Mozart, Puccini, Kálmán Imre és 

Lehár Ferenc zeneműveiből. 

 Szeptember 26. és december 31. között
 KULTI Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény  

és Iskolamúzeum
 Öltözködési szokások és életmód Albertfalván 

1860–1940. között
 Albertfalvai lakosoktól gyűjtött használati eszközökből, 

ruhákból nyílik tárlat közel 160 fénykép és tárgy felhasz-
nálásával.

 

Helyszínek:
KULTI Albertfalvi Közösségi Ház
 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
 06/1/204-6788
KULTI Gazdagréti Közösségi Ház
 1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
 06/1/246-5253
KULTI Kelenvölgyi Közösségi Ház
 1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
 06/1/424-5363
KULTI Őrmezei Közösségi Ház
 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
 06/1/309-0007
KULTI Szalon
 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3. (bejárat a Budafoki 

út felől) 06/1/279-3600
KULTI Karinthy Szalon
 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
 06/1/209-3706
KULTI Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény  
és Iskolamúzeum
 1116 Budapest, Pentele utca 8.
 06/1/208-6635

 2013. november 8–22. közötti programajánló

Virágba borult  
a Budai Arborétum
A Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék szervezésében, szakmai 
szervezetek támogatásával 18. alkalommal rendezték meg az Őszi Kertészeti 
Napokat október 18. és 20. között. A program kiemelt célja az ősz gazdagságá-
nak, szépségeinek bemutatása volt. 

Az esemény központi eleme idén is az ország virágkötészetet oktató szakis-
koláinak megmérettetése, az Országos Ifjúsági Kegyeleti és Őszi Virágkötésze-
ti Verseny, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai találkozó volt. A vetélkedő 
mellett ezúttal is tartottak kertészeti szakkiállítást és vásárt, de a látogatók ked-
vükre nézelődhettek a közelmúltban megújult Budai Arborétum területén is.

(K. A.)

Kultúrkalandozások  
a kerület belvárosában
A Hadik Kávéháztól indult és  
a Móricz Zsigmond körtéren feje-
ződött be az a séta, amely Újbuda 
rendkívül gazdag kulturális emlékeit 
térképezte fel. Az önkormányzat 
által szervezett program során  
a résztvevők nemcsak a századeleji 
pezsgő kávéházi életbe nyerhettek 
betekintést, de az ‘56-os forradalom 
körtéri eseményeiről is megtud-
hattak érdekességeket.

A sétát Gács János, a 2002 óta működő 
kávéházi asztaltársaság, a Nagy Budapest 
Törzsasztal tagja, a Budapest folyóirat 
munkatársa vezette, aki fontos célnak tart-
ja, hogy az emberek, éljenek bárhol is, job-
ban megismerjék szűkebb környezetüket. 
A kultúrtörténeti sétán valóban volt mit 
megismerni, hiszen a kijelölt útvonalon 
hihetetlen sűrűségben követték egymást 
az irodalmi, művészeti és történelmi em-
lékek. 

A csoport a Hadik Kávéháztól indult, 
amely a kor kulturális centrumának szá-
mított onnantól kezdve, hogy Karinthy Frigyes felesége, az 
egykori kávéházi élet dívája törzshelyéül választotta. A ven-
déglátóhelyet ugyanis Böhm Aranka írófeleségekből álló asz-
taltársasága tette közismertté az 1920–30-as években. Állandó 
jelenlétükkel, pletykálkodásaikkal ugyanis bevonzották a kor-
szak nagy íróit. 

A társaság ezután a Bartók Béla úton sétált végig az Orlay 
utcáig, ahol megtekintették a Medgyaszay István által tervezett 
gyönyörű bérházat, majd benéztek az ország egyetlen örmény 
katolikus templomába. A Gellérthegyen meglátogatták a Ke-

lenhegyi úti művészházat, ahol Rippl-Rónaitól Czóbel Béláig  
a legnagyobb festőművészeink alkottak, a Ménesi út környékén 
pedig az egyedi szépségű Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumot 
és a Medgyaszay-emlékházat vette szemügyre a csoport. 

A Ménesi úton a budai hegyek szőlőtermesztő múltjáról me-
sélt az egyetemi tanár, a séta végállomását jelentő Móricz Zsig-
mond körtéren pedig arról, hogy komoly barikádharcok folytak 
a téren, ahol a forradalmárok sikeresen verték vissza a az orosz 
tankok támadásait.

(T.  D.)

József Attila

(T. D.)
SzentimrevároS
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CsonTVáry-HAMIsíTVányoK gyűJTeMénye
Csontváry Kosztka tivadar-festmények hamisítóinak munkáiból nyílt kiállítás a KULti Szalonban. A képek 
egy magángyűjteményből kerültek az Újbudai Kulturális intézethez, melynek vezetője, Preisinger Éva szerint 
előfordulhat, hogy egy-egy eredeti darabot is megcsodálhatnak az érdeklődők. A Pszeudo Csontváryk című, 

október 16-ától  
a KULti Szalonban látha-
tó tárlat anyagát képező 
alkotások Gegesi Kiss Pál 
Kossuth-díjas orvos 130 
darabos gyűjteményéből 
származnak. többségükről 
máig sem tudni, azt pon-
tosan ki, mikor és milyen 
célból készítette. A szak-
értők szerint a festmények 
nagyrészt olyan ügyes 
hamisítók munkái, akik 
képeiket lappangó Csont-
váry-műveknek igyekeztek 
beállítani az elmúlt évszá-
zad során. A festő halála 
óta eltelt 92 évben többen 
azt a bizonytalanságot 
használták ki, hogy a zse-
nialitás és az őrület mezs-
gyéjén barangoló mester 
képei közül feltehetően 

még napjainkban is több lapulhat magángyűjteményekben úgy, hogy a tulajdonosai nem is tudják, mekkora 
érték van birtokukban. A neves gyermekorvos, Gegesi Kiss Pál Csontváryként  vásárolt 130 hamisítványt  
az 1930-as években. A professzor 1993-ban bekövetkezett haláláig meg volt győződve a művek eredetiségé-
ről, melyet a ma már fejlett festékanalitikus módszereknek köszönhetően egyértelműen cáfol a tudomány.

(K. A.)

kulti

TEDD TELJESSÉ A NETEZÉS ÉLMÉNYÉT 
EGY ÚJ TÁBLAGÉPPEL!

Készülékajánlatunk 2013. november 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes a Telekom szolgáltatási területein. Az akcióban egy előfizető egy otthoni internet-szolgáltatáshoz csak egy táblagépet vásárolhat. A részletfizetési konstrukció azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti 
fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A tájékoztatás nem teljes körű, az akció további feltételei: www.telekom.hu, 1412 és üzleteink.
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Csontváry a középpontban
Tizen ket te dik alka lom mal ren de zték meg a Magyar 
Fes té szet nap ját októ ber 18-án, szent Lukács, a festők 
védő szent jé nek ünne pén. A rendezvény meg szám lál-
ha tat lan ingye ne sen láto gat ható kiál lí tás sal és ese-
ménnyel várta a nagy kö zön sé get.

A tizen egy évvel ezelőtt egy na pos nak indult esemény az egy-
re nívó sabb kap cso lódó prog ra mok nak köszön hetően ezúttal is 
több na posra duz zadt. 2013-ban a Magyar Fes té szet Napja ki-
emelt ven dé gei a szom szé dos Szer bia festőmű vé szei voltak. Így 
többek között Kolozsi Valéria és Bakos Anita is, akinek alkotá-
sait az Újbuda Galériában állították ki. E mel lett idén a szer-
vezők több alka lom mal és hely szí nen is meg em lé kez tek a 160 
éve szü le tett magyar festőről, Csontváry Kosztka Tivadarról.

Október 18-án rendezték meg az immár hagyományossá vált 
festészet ünnepét a rendezvény „szülőfalujában”, Újbudán.  
A kerület kulturális életének új helyszínén, a nyáron megnyílt 
Bartók 29 Galériában rendezett kiállítást Hoffmann Tamás pol-
gármester nyitotta meg. A megnyitón Bella Gábor művészet-
történész a festő életének, személyiségének, munkásságának 
részleteibe avatta be a közönséget. Azt is elárulta, Csontváry 
művei nemcsak technikai értelemben tökéletesen kivitelezett 
alkotások, de ennyi év után is kifogástalan állapotban vannak. 
A festőhöz – aki a természet élő arcát kereste, aki mindig az 
igazi nagy témát, a motívumot akarta megtalálni ambícióihoz 
– a kortárs alkotók és alkotásaik sajátos módon kapcsolódnak. 

A Gellért Szállótól a Móricz Zsigmond körtérig számos galé-
ria bekapcsolódott az egész napos, ingyenes, igényes, interaktív 
és látványos rendezvényfolyamba.

A szent őrült
Az Újbudai Kulturális Intézet (KULTI) Magyar Festészet Nap-
jához kötődő „In memoriam Csontváry” című többnapos ren-
dezvénysorozatának október 19-i állomása igazi érdekessége-
ket tartogatott. A gyerekeket Csontváry-puzzle és színelméleti 
foglalkoztató várta, a felnőttek számára pedig egy új hely nyílt 
a Bercsényi utca 10. szám alatt. 

A Bercsényi utcai galéria Sarokpont 10 néven kapcsolódott 
be a környező utcák kulturális vérkeringésébe. Itt kapott he-
lyet a Budapest Art Brut Galéria kiállítása és nyitott festőmű-
helye, ahol korosztályi megkötés nélkül bárki alkothatott. Az 
Art Brut (nyers művészet) kifejezés Jean Dubuffettől ered, 
aki pszichiátriai betegek művészetét kutatta, és az ő naiv al-
kotásait nevezte el így. A galériát a Moravcsik Alapítvány 
üzemelteti, amely pszichiátriai és mentális betegséggel élők 
rehabilitációjával foglalkozik. Jelenleg 20 főből áll az alkotó-
közösség, közülük 13 oszlopos tag vett részt a kiállításon. Az 

október 19-i rendezvényen született képeket később elárvere-
zik, a befolyó összeget pedig pszichiátriai betegek gyógyítá-
sára fordítják.

– Egyes vélekedések szerint Csontváry is azon a vékony 
mezsgyén mozgott, amire sokan azt mondják, ez már pszichi-
átriai betegség, mások inkább úgy gondolják, hogy szent őrü-
let. Ezt a vékony mezsgyét próbáltuk megközelíteni egy másik 
szemüvegen keresztül – mesélte Köllő Miklós, a KULTI művé-
szeti vezetője, az előadás ötletgazdája és rendezője.

Az este emlékezetes programja a Rekviem egy „fényhintő 
prófétáért” – látomások brácsára és emberi testekre díszbemu-
tatója volt. Az összművészeti produkció tisztelgés Csontváry 
előtt, fő célja pedig, hogy az emberekben kialakuljon egy iga-

zabb kép a művészről azzal az általános vélekedéssel szemben, 
mely szerint őrült volt.

Heltai Ákos különleges grafikus montázsokban mutatta be  
a Csontváry-képeket. Videografikáit kivetítve láthatta a közön-
ség, Papp Sándor pedig egy 40 perces, tizenegy tételből álló 
zenei művet komponált az alkotásokra, melyet maga adott elő 
brácsán. A műsor kiegészült még a PR-EVOLUTION DANCE 
COMPANY táncszínházi előadásával Nemes Zsófia vezetésével.

Azok pedig, akik a késői órákban a Gárdonyi tér környékén 
sétáltak, fényfestésben gyönyörködhettek. A látványos vizuális 
show-t Csontváry egykori műterme fölötti homlokzatra tervez-
ték az alkotók. 

(Újbuda)
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el kell engedni a haragot
nagy érdeklődés kísérte a 60+ mentálhigiénés programsorozat első 
előadását október 29-én, amely a Feldolgozhatók-e veszteségeink, 
sérelmeink és a generációs problémák? címet viselte. 

Machó Adrienn pszichiáter szerint az idősek nehezebben dolgozzák fel az őket 
érő sérelmeket, traumákat. Egyre több az időskori depresszióban szenvedő, ami 
nagyon súlyossá tud válni, ráadásul a kezelés is nehéz, hiszen az elmagányosodott 
szépkorúak reményvesztetté válnak. Ezek a lelki bajok pedig sokszor a családban 
élőket is veszélyeztetik, ha odahaza nincs támogató légkör. 

Manapság, amikor a fiatalság kultuszát éljük, nem a tudás, a tapasztalat, a böl-
csesség átadójaként tekintenek az idősekre. Ezért fordulhat elő, hogy a kamasz 

unoka belépve a lakásba nem köszön a nagy-
szülőnek, a szülő pedig nem figyelmezteti erre. 
Nagyon fontos, hogy az efajta sérelmeket és a 
veszteségeket (például a házastárs halála vagy a 
szeretett háziállat elvesztése) fel kell dolgozni. 
Az el nem engedett sértés, harag állandó stresz-
szforrást jelent, amely betegségeket is okozhat, 
például a rák kialakulásának kockázata is meg-
nő. Ezzel szemben a pozitív életszemlélet és a 
belső béke a személyiség harmonikus működé-
séhez vezet. Ennek eléréséhez adhat segítséget a 

gondoskodás, a szeretet, a hit és a bizalom, vagy a rituálék, szertartások (ünnepek) 
is. Nagyon fontos, hogy ne egymagunk álljunk a világban, hanem keressünk kap-
csolatokat, csatlakozzunk hozzánk közel álló csoportokhoz, járjunk társaságba. 

Toldi Tamást, a 60+ programmenedzserét arról kérdeztük, milyen indíttatás-
ból szervezték és hirdették meg a mentálhigiénés programsorozatot. Elmondta, 
saját maguk és lélekgyógyászok tapasztalata is az, hogy nagyon sok idős ember 
küzd speciális lelki problémákkal, amelyekkel az ellátórendszer sokszor nem tud 
foglalkozni. Ez adta az ötletet, hogy lelki egészségvédő programot indítsanak.  
A lényeg a közösség erejében van, hiszen a csoportos foglalkozások során az ér-
deklődők szembesülnek azzal, hogy a másik embernek is hasonló gondjai vannak, 
így lesz a közös élményből, közös megoldáskeresés, végül pedig közös gyógyulás. 

A programsorozat következő előadása: Társtalanság és céltalanság megoldási 
lehetőségei időskorban. Időpont: 2013. november 8. 13.00 óra. Előadó: dr. Kál-
mos Éva. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.)

(V. L.)

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
VII. sZenIor orsZágos  
            reJTVényFeJTŐ Verseny  2013.
Ideje: 2013. november 24., vasárnap 10.30 óra.  
Helye: Polgármesteri Hivatal  
(XI., Zsombolyai u. 5., földszinti tanácsterem) 

Kategóriák: 1. Sudoku (logikai) rejtvény, 2. Rejtvényfejtés 
(kezdő, középhaladó, haladó), 3. Nagyi-unoka csapatverseny

Korcsoportok: 60 éves kor felett, unoka esetén a felső korhatár 
16 év (3. kategóriában). Nevezés: 2013. november 20-áig,  
az Újbudai Szenior Programközpontban személyesen
(XI., Bölcső u. 3.), vagy a 372-3482 telefonszámon, valamint a 
gabonyi.erika@ujbuda.hu email címen. 
Verseny rendezője: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete  
és Újbuda Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal  
(XI., Bocskai út 39–41.) 
Lebonyolítás: valamennyi kategóriában 2-2 rejtvényt kell meg-
oldani, emelkedő nehézségi szinttel.  A fejtési idő maximum: 
1,5-1,5 óra

A vetélkedő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, a több 
számban induló versenyzők folyamatosan adhatják le megfejtett 
rejtvényeiket, illetve vehetik át a következőt. A nagyi-unoka 
kategóriában az unokák saját rejtvényeiket – segítség nélkül – 
önállóan fejtik meg. 

Díjazás: valamennyi kategóriában az I. helyezettek kupa, I–III. 
helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek. Nevezé-
si feltételek: ROE-versenyzők minősítésüknél alacsonyabb 
kategóriában nem indulhatnak, valamint a haladónál magasabb 
minősítésűek a versenyen nem vehetnek részt. 
Eredményhirdetés: kb. 14.30 órakor

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT  
SZERETETTEL VÁRUNK!!

60+ városismereti séta – 60+ gyalogtúrák
NoVember 11., hétfő: Séta a Gellérthegyen, a prog-
ram a Gellért téren, Cseh Tamás-szobránál ér véget.
Találkozás/indulás: 10 óra, 27-es buszvégállomás  
(Villányi út eleje, a Móricz Zsigmond körtérnél).
NoVember 25., hétfő: budaörsi repülőtér – megte-
kintjük kerületünk egyik nevezetességét, az ország legrégebbi 
kisgépes nemzetközi repülőterét, melynek központi épülete ipa-
ri műemlék. Találkozás: 10 óra, Kosztolányi Dezső tér, 187-es 
buszvégállomás. A busz 10.10-kor indul. További információt 
Domoszlai Erzsébet csoportvezetőtől kaphatnak (06/30/862-
8152-es számon vagy e.domoszlai@freemail.hu címen)

60+ TerMésZeTJárás 2013.
NOVEMBER 9., SZOMBAT
1. budai-hg.–hűvösvölgy–Újlaki-h.–Virágos ny.–Solymár 
v.á. 9 km, 300 m Találkozó: 9 óra, Széll Kálmán tér, 61-es vill.
Előzetes jelentkezést kér! túravezető: Bálint Kinga (Műanyag 
SC) (20)584-7312
2. Szent István-bazilika – látogatás vezetéssel
Találkozó: 10 órakor a bazilika előtt. Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Soltész Ferencné (CAOLA) (70)572-0184

NOVEMBER 10., VASÁRNAP
hűvösvölgy–fekete fej–Vöröspocsolyás hát–Nagykovácsi
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, óra alatt
túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-8042

NOVEMBER 13., SZERDA
1. Budai-hegység. Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, óra alatt
túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység. Közepesen nehéz túra. Találkozó: 8.50, 
Széll Kálmán tér, óra alatt. Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374, ill. 316-7423

NOVEMBER 16., SZOMBAT
budai-hg.–biatorbágy v.á.–főkút forrás–erzsébet-psz.–
Telki, Pátyi élág. 10 km, 300 m. Találkozó: 8 óra, Déli p.u., 
pénztár. Előzetes jelentkezést kér!
Túravezető: Kiss Ferenc Emánuel (Műanyag SC) (20)510-2086

NOVEMBER 20., SZERDA
1. Budai-hegység. Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, óra alatt
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység. Közepesen nehéz túra. Találkozó: 8.50, 
Széll Kálmán tér, 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, 
víz vagy üdítőital.

A programsorozat 
következő előadá-
sa: társtalanság és 
céltalanság megoldási 
lehetőségei időskor-
ban. időpont:  
2013. november 8. 
13.00 óra. előadó:  
dr. Kálmos Éva. 

A 60+ színházjáró Program 
bérletei és előadásai  
a 2013/2014-es évadban
örömmel értesítjük önöket, hogy a színházak össze-
állították ajánlatukat a „60+ színházjáró bérletet” 
igénylők számára a 2013/2014-es évadra.

A színházjáró bérletek a megszokott és közkedvelt Vígszínház, 
Pesti Színház, Operettszínház stb. mellett egy új belépővel is 
gazdagodtak! Idén már a Nemzeti Színház néhány előadása is 
látogatható a 60+ Színházjáró Program keretében. 

A bérletek 2013. november 19–25. között minden hétköz-
nap 09–14 óráig vásárolhatók meg az Újbudai Szenior Prog-
ramközpontban. Tájékoztatjuk önöket, hogy a bérletek válto-
zatlan áron (5000.- Ft/db) szerezhetők be, amelyhez feltétlenül 
hozzák magukkal Újbuda 60+ Kedvezménykártyájukat. (Egy 
kedvezménykártyával csak egy bérlet vásárolható.) További 
információt minden hétköznap 9–14 óráig telefonon, vagy sze-
mélyesen az Újbudai Szenior Programközpontban kaphatnak. 
Telefon:06-1-372-4636, cím: XI., Bölcső u. 3.

DÉRY TIBOR-BÉRLET
Vaszary Gábor: Klotild néni Karinthy Színház 
Déry-Presser-Adamis: Popfesztivál 40 Vígszínház
T. Williams: A vágy villamosa Pesti Színház
Medvegyev: Fodrásznő Nemzeti Színház

KoSZtoLÁNYI DeZSő-bérLet
Molnár Ferenc: Az ördög Karinthy Színház 
Büchner: Danton halála Vígszínház
Sütő András: Az álomkommandó Pesti Színház
Shakespeare: Ahogy tetszik Nemzeti Színház

KrÚDY GYULA-bérLet
Karinthy Ferenc: Nők Karinthy Színház 
Zerkovitz-Szilágyi: Csókos asszony Operett Színház 
Gogol: A revizor Vígszínház
Molière: Képzelt beteg Pesti Színház

MÓRICZ ZSIGMOND-BÉRLET
Tamási Áron- Tolcsvay László:  
Ördögölő Józsiás Operett Színház 
Heltai Jenő: Lumpáciusz Vagabundusz Vígszínház
A. R. Gurnay: Sylvia Pesti Színház
Szigligeti Ede: Liliomfi Nemzeti Színház

OTTLIK GÉZA-BÉRLET
Robert Thomas: Szegény Dániel Karinthy Színház 
Lehár: A mosoly országa Operett Színház 
Michel Tremblay: Sógornők Pesti Színház
Tamási Áron: Vitéz lélek Nemzeti Színház

egyre profibbak  
a 60+ fotósai
Újabb kiállítással örvendeztette meg magát és a közönséget a 60+ 
fotókör. Az állandóan fejlődő, egyre népszerűbb hobbiklub ezúttal két 
kiválóan teljesítő tagját küldte a frontvonalra. A tárlat szervezőelvét 
ezúttal nem egy téma jelentette.

Közkívánatra szervezett előadás
Minden, amit a távfűtésről tudni kell. Általános tudnivalók a fűtési költségmeg-
osztókról, a távfűtési díjak elszámolása költségmegosztók alkalmazása esetén, 
praktikus információk a fűtés takarékos használatáról. Helyszín: Újbudai Szeni-
or Programközpont (Bölcső u. 3.), időpont: november 13. 14.30 órakor.

(Újbuda)

A kiállítás egyik főszereplője, Gál Csaba régi 
motorosnak számít a klubban, már a kezdetek-
től erősíti jelenlétével a csapatot. Ő az egyik 
legtapasztaltabb tag, így gyakran tűnik fel ta-

nárszerepben is. 
Kedvenc képein 
állatokat, külön-
leges természeti 
jelenségeket és 
emberi pilla-
natokat örökít 
meg. – A leg-
fontosabb, hogy  
a fotós igyekez-
zen valami kivé-
teleset meglátni, 
de az sem baj, 
ha van humor  
a képekben – 
vallja meg szak-
mai alapelveit  
a fotós. A másik 
kiállító, Barta 
Tamás szintén a 
megismételhe-
tetlen és rendkí-
vüli mozzanatok 
megragadásában 
hisz, munkássá-

gát pedig egészen egyedivé teszi, hogy a fotókat 
grafikai eljárásokkal varázsolja művészivé.

– Azt szeretem, amikor valami történik  
a képen. Állandóan nálam van a fotós hátizsák, 
hogy semmiről se maradjak le. Minden érdekel, 
de különösen a kirakodóvásárokat, gasztronó-
miai fesztiválokat szeretem – mondja Barta. 

– Négyévesek leszünk decemberben, több mint 
20 kiállításon vagyunk túl, és fantasztikus 
közösségi élet alakult ki a foglalkozásokon – 
számol be a klub sikereiről a fotókör vezetője, 
Áment Zsóka, aki azt is elárulta, a folyamatos 
tanulás és a tárlatok mellett új továbbképzési 
lehetőséggel bővült a fotókör kínálata. A nem-
rég indult digitális fotós tanfolyamon hetente 
másfél órában tanulhatják meg a tagok maga-
sabb szinten a digitális fotózás elméleti és gya-
korlati trükkjeit. 

– Méretezés, beállítás, retusálás, esztétikai 
alapok. Minden fontos témán végigmegyünk, 
közben pedig figyeljük, milyen pályázatokon 
indulhatnánk el, belső képbírálatokat tartunk és 
rengeteget tanulunk egymástól. Egymás segítése 
ugyanis kezdőnek és haladónak egyaránt élve-
zetes – számolt be a fotókörben folyó munkáról 
Áment. Hozzátette, folyamatosan jelentkeznek 
új tagok, ám amikor arra kerül a sor, hogy a 
gépet meg kell tanulni komolyabban kezelni, 
sokan kimaradnak. – Ehhez is kitartás és szor-
galom kell. Én már tudok méretezni, fájlokat ke-
zelni, színezni, már csak a templomtornyot nem 
tudom kiegyenesíteni. De amikor megvettem az 
első gépemet, hónapokig elő sem vettem, mert 
féltem, nehogy elrontsam – tette hozzá Zsóka.

A kör következő kiállítása Albertfalván lesz, 
és Újbuda épületei kerülnek terítékre, de már 
tervezik, hogy nyaralásaikról, külföldi útjaikról 
is fotótárlatot rendeznek. Kezd divatba jönni az 
egyéni kiállítás műfaja is, ami azt is jelzi, egyre 
ügyesebb fotósok válnak a tagokból. Ilyenkor 
mindenki azt mutatja be, mivel szeret foglal-
kozni, ezáltal pedig a kiválasztott megcsillant-
hatja egyéni ízlését, személyiséget. (T. D.)



APróhirdetÉS
Lakás, ingatlan
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 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 ala-
csony rezsivel. 06/30/251-4000.
GDN-NAGY Kékség Ingatlaniroda XI., Kosztolányi D. tér 11. H–P: 9–18, 209-0159. 
Több mint 7000 budapesti ingatlan található 33 irodánk kínálatában. Értékesítőnk 
várja hívását!
NYARALÓNAK is eladó, Csongrádon kertes kis ház 647 nm, víz, gáz, csatorna van, 3,5 
M Ft. 06/70/77-23172.(Tisza+horgászás)
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK ingatlanokhoz, nyílászárócsere, hőszigetelési tanácsok. 
06/30/517-7120, www.faepito.hu

Bérlemény
XI. KER., Petczvál J. u.-ban garázs kiadó, raktárnak is. 06/70/572-6550.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 06/30/674-0421.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/959-0134.
BESZÉDCENTRIKUS németnyelv-oktatás Újbudán, tel.: 06/20/959-7968.
ALLEE-NÁL angol-német. 466-5301, 06/30/259-7091.
TÖRI-, magyarkorrepetálás általános és középiskolásoknak. 06/20/955-8653.

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 lakásban és udvaron. 
06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások és teljes vezetékcsere föld-
munkával is 06/30/914-3588.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, központifűtés-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.

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

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.
TV-VIDEO-Monitor szerviz. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény, ingyenes kiszállás. 
06/20/414-6003.

Szolgáltatás
KONTÉNERES sitt-, lom-, kavics-, murva-, homok-, termőföldszállítás. 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, ablakok javítását, zárak cse-
réjét, szigetelését vállalom garanciával 18 éve. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos. 
06/70/550-0269.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést vállal. 06/20/998-2369.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, javításokat is, kiváló minőségben, 
azonnalra is vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.
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. 06/20/934-6993, 2046-793.
FAKIVÁGÁS alpintechnikával. 06/30/255-4466.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, burkolást, víz-, villanyszerelést, kőműves-
munkát vállal. 06/20/998-2369.
CSEMPÉZÉST garanciával vállalok. 06/20/254-7143.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát garanciával vállalok. Hétvégén is hív-
ható! 06/30/458-6231, 06/1/291-5966.

PARKETTÁS munkák, csiszolás, lakkozás, javítás. 06/30/9488-909.
WWW.MESTERUR.HU Fürdőszoba-felújítás! 06/20/961-6153.
OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák, takarítás, karbantartás lélekkel. +36/30/418-
6663.

Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyó-
gyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/547-7299, www.brahmakumaris.org/hungary
GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon a Széll Kálmán téren. Tel.: 06/30/357-
2798.

Régiség
GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, pénz, képeslap, jelvény stb.) vásárol magángyűjtő. Pál Ist-
ván, tel.: 06/20/947-3928.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, ha-
gyatékot. Arany: 7500–12 000 Ft, ezüst: 180–360 Ft. www.loisgaleria.hu II., Margit 
krt. 51–53., 316-3651.

Állás
ESZTERGÁLYOST felveszünk Budafoki munkahelyre, hagyományos 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
DIPLOMÁS hölgy hosszú betegség után 4 órás állást keres, (empátia-szeretet). 
06/70/77-23172.
BUDAPEST XI. kerületben friss nyugdíjas eladót keresünk részmunkaidőben, 2 hét/
hó. T.: 06/30/560-1264.

Könyvek
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 
06/20/956-4084.

Vegyes
KICSI CICÁK gazdit keresnek. 06/20/598-1414.

foGAdóoráK

PártoK eSemÉnyei
A XI. KerÜLeTI FIdesZ 
ProgrAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingat-
laneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás 
díjmentesen. Minden páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanács-
adás. Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás.
November 23. 18.30 Közéleti Est, Igor Janke lengyel újságíró, publi-
cista dedikálja Orbán Viktorról szóló Hajrá Magyarok című könyvét.
Politikai plakátkiállítás.
 

AZ MsZP XI. KerÜLeTI 
sZerVeZeTéneK ProgrAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806

Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, mun-
kajogi; adó-, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, 
-felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu.  
Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

A KdnP ProgrAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: hétköznapo-
kon 14–18 óra között. November 6. 18.00 Szellemi vitakör, amely-
nek témája: A bűnök királynője a kevélység. November 8. 19.00  
A Karinthy Borklub vendége a Lics pincészet. Részvételi díj 1500 Ft, 
amelyet a helyszínen kell befizetni. November 12. 17.00–18.00 nyug-
díjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás.

LMP-HíreK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468

Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbuda, e-mail: 
bp1122@lehetmas.hu
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 18–22 óra között. 
Szerva itt pingpongklub nyitva tartási időben. Gajárszki Áron ökofil-
mklubja havonta új filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu

A JoBBIK ProgrAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: +36/30/489-0996. Nyitva tartás: hétfő-
től péntekig 8.30–16 óráig.
November 13. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek: Család, gyerek – bol-
dogság? címmel Székely András, a Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom vezetője tart előadást Kopp Mária kutatásairól és a moz-
galom céljáról, eredményeiről. Minden szülőt, nagyszülőt és csalá-
dalapítás előtt álló párt szeretettel várunk!
November 17. 15.00 Megemlékezés vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzóról a Kosztolányi Dezső téren.

mozaik
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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. 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. ŐKH (Cirmos u. 8.), 
valamint előzetes egyeztetés alapján: 06/70/942-4624 
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
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. (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.comKEDVES 50 + ÉVESEK!

Szeretettel várjuk Önöket  
a TESTNEVELÉSI EGYETEM SZENIOR AKADÉMIA

nyilvános és ingyenes előadás-sorozatának  
következő előadásán!

Sport, életmód, egészség testben és lélekben témakörben kiváló, elismert 
szakemberek és egyetemi tanárok speciálisan a mi generációnknak tartanak 

előadást kéthetente.

Az előadás időpontja: 2013. november 11. 17 óra
Előadó: VitaHelp Egészségközpont

Az előadás címe: Minőségi élet MINDEN-KOR!
Az előadás előtt, 15.30-tól biológiai életkor meghatározása

lesz gyorsteszttel újra az arra érdeklődők számára.
Helyszín: Testnevelési Egyetem,  

Aula 1125 Budapest, Alkotás u. 44.
Helyfoglalás 16.30-tól

Mezőgazdasági haszonbérleti  
ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tu-
lajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait 
mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján 
bérbevételre az alábbi feltételekkel:

• Az ingatlanok 2014. január 1-jétől 2015. szeptember 30-
áig kerülnek bérbeadásra haszonbérleti szerződés megköté-
sével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2014 szep-
temberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

• Bérleti díj 73 Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a ha-
szonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30-áig hathavi 
(három havi díjmentesség biztosításával) bérleti díjat a szer-
ződéskötés feltételeként

2014. október 1-jétől 2015. szeptember 30-ig tartó időszak 
éves bérleti díjat  2015. április 30. napjáig

A részletes pályázati felhívás és a pályázható üres haszon-
bérleti ingatlanok listája megtekinthető az önkormányzat 
honlapján.

A pályázati dokumentáció kiváltható a Vagyongazdálko-
dási Osztályon, aZ sombolyai u. 5. I. em 103. szoba, félfogadási 
időben: hétfő 13–18, szerda 8–16, péntek 8–12 óráig.

A pályázati dokumentáció ára: 5080 Ft (fizetés postai 
csekken).

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2013. novem-
ber 25. (hétfő) 14 óra, Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. I. 
emelet 103. szoba
Konzultáció: 2013. november 11. (hétfő) 17 óra, 
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2013. november 20. (szerda) 9 óra, helyszín: Zsombolyai u. 
5. I. em. 103. szoba. Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336-os 
(Tóth Erika) telefonszámon kapható.

PáLyáZATI FeLHíVás

KerÜLeTI ProgrAMoK
árVáCsKAÜLTeTés  

2013. november 7-én csütörtökön délben Nagyné 
Antal Anikó önkormányzati képviselő és az Összefogás 
Újbudáért Egyesület árvácskát ültet a Haranglábnál. 

Minden csatlakozni vágyót szeretettel várnak.

TeAdéLuTán 
2013. november 8-án, pénteken 16.00 órakor Nagyné 
Antal Anikó önkormányzati képviselő Teadélutánja. 

Az ingyenes vérnyomás- és vércukorszintméréssel 
egybekötött előadás témája: „Leggyakoribb 

környezeti hatások idősödő korban” Az előadás után  
vidám hangulatú táncmulatság várja a vendégeket.

Illyés Gyula: Tisztulók c. ciklusából idézünk.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (L, Ő, M, M, T). 13. Oxigén és szén vegyjele. 
14. Teljes. 15. Népi hangszer. 16. Vízben haladó. 18. Kellemetlen illat. 20. Számnév. 
21. Patkány belseje! 22. Iramat egynemű betűi. 23. Szülő. 25. Zselic egyik fele! 27. 
Kényelmes séta. 29. Indiai költő (Rabidranath). 32. Agárdy Gábor. 33. United States, 
röv. 34. Némán elzáró! 36. Testrész. 37. Nem engedélyez. 39. Sebet véresre dörzsöl. 
41. Az újkőkorban brit és ír területen emelt emlékmű (HENGE). 42. Dolgozik a há-
lóőr! 44. Csőrös fuvola. 46. Szurkoló bánata. 47. Vitatkozik. 49. Itáliai vár, itt vezekelt 
IV. Henrik német király. 51. Émelyítően édes. 52. Napszak. 53. Szapul páratlan betűi. 
54. Kicsinyítő képző. 55. Vendéglői lap. 56. Sivatagi arab pásztor. 59. Tőrrel megöl. 
61. Röntgen, röv. 63. … Pot, kambodzsai politikus. 64. A végén bánó! 66. Részben 
kiröpül! 67. …hal, békaporonty. 69. … berek, nádak, erek. 71. Behajlított kéz. 72. 
A Föld egyik pólusa. 75. Bírói öltözet. 77. Vissza: kettős betű.
Függőleges: 1. … Derek, USA-beli színésznő. 2. Lomokkal foglalkozik. 3. Boleró 
egynemű betűi. 4. Noszlopy Gáspár. 5. Teaházi alkalmazott. 6. Gyomnövény. 7. 
Magában izzad! 8. Csád páros betűi. 9. Héber férfinév (ZOHAR). 10. Ír terrorista 
szervezet. 11. Festőművész (Károly). 12. Olympique de Marseille, röv. 16. Az idézet 
második része (K, E, R, Y, S, K). 17. Csuk. 19. Orosz űrhajós (Jurij). 22. Menekül. 
24. Finom üledék. 26. A szlovák Svätoplukovo magyar neve. 28. Mozdulatlan. 30. 
Szándékkal összefüggő. 31. Czuczor Gergely álneve. 35. Helyez. 38. Pendulum. 39. 
… Illés Aladár festő és grafikus. 40. Olcsó kölni. 41. Fűben heverésző. 43. Már nem 
zöldfülű. 45. Biztató szó. 48. Elbeszélés eleje! 50. Angol Zsuzsa. 52. Tokió régi neve. 
54. Nagy erőkkel kereső. 57. Elbeszélő irodalom. 58. Személyemnél. 60. Sorszám-
név képző. 62. Veréb alakú madár. 65. Áramátalakító család a csepeli trafógyárból 
(NALÖ). 68. Állat hímje. 70. Részben eltüntet! 71. Pörc vége! 73. Ón vegyjele. 74. 
Határrag. 76. Talmi.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 16. • A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.
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Bozsó Barnabás Attila a nevem, 2013. szeptember 11-én szü-
lettem a Szent Imre Kórházban. Barátságos vagyok, már sokat 
mosolygok, nagyon szeretek enni, a hajamat pedig mindig el-
alszom. Szeretnék szerepelni az újságban, hogy nagymama és 
nagypapa még büszkébb legyen rám.

Szófiának hívnak, szeptember 15-én jöttem világra a Baross 
utcai klinikán. Nyugodt, elégedett baba vagyok, családommal 
nagyokat sétálok a kerület legszebb parkjában, a Kopaszi-gá-
ton. Néha komoly vagyok, de azért sokat mosolygok.

Szűcs Emma vagyok, augusztus 16-án láttam meg a napvilágot 
a Szent Imre Kórházban, 3500 grammal és 54 cm-rel anyukám 
és apukám nagy örömére. Kedvenc időtöltésem a sétálással 
egybekötött alvás.

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
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A hetedik legerősebb vásárlóerőt mutatja Újbuda a GfK Hun-
gária Piackutató Intézet felmérése szerint. Az országos átlag 
feletti, 138,5 százalék az index. Ezzel még a budapesti átlagot 
is meghaladja. Kerületi eloszlásban Hegyvidék a legerősebb, 
itt 166,5 százalékon áll a mutató, a második legerősebb kerü-
let a Budai Várnegyed, majd a II. kerület következik. Innentől 
jelentősebb leszakadás észlelhető, hiszen a dobogós városré-
szek kimagasló vásárlóerővel bírnak, mindegyik 160 százalék Újbudai sajt  

és sonka 
napok
Az Újbuda Város-
központban fek-
vő, festői szép-
ségű sétányon 
rendezték meg az 
első Újbudai Sajt és 
Sonka Napokat október 
17. és 20. között. A szervezők célja az volt, hogy ezáltal is kö-
zelebb hozzák a kézműves gasztronómiához a kerületi családo-
kat. A látogatókat bevonták a sajt- és sonkakészítés rejtelmeibe, 
egészen a tejköpüléstől a húsok bepácolásán át a többéves ér-
lelési folyamatokig. A sajt- és sonkamesterek a legnépszerűbb 
gasztroblogok közreműködésével azt is bemutatták, milyen 
ételek készíthetők sajtból és sonkából. A helyszínre kitelepült 
borászatok, pálinkaházak és sörfőzdék pedig kiválasztották  
a legjobb nedűt a fenséges ételekhez.

(K. A.)

feletti normával, 
míg a negyedik he-
lyezett már „csak” 
146 százalékot 
hoz.

Ám ezekkel az 
értékekkel is jócs-
kán alulteljesítenek 
a kerületek az uni-
ós átlaghoz képest, 
hiszen Budapesten 
az átlagos éves vá-
sárlóerő 6520 euró, 
szemben az uni-
óssal, ami 12 ezer 
euró. Csak a mi-
hez tartás végett: 
Németországban 
az átlag elkölthető 
jövedelem 20 ezer 
euró körül alakul.

Ilyen arányokkal 
Magyarország – a 
vásárlóerő tekinte-
tében – az európai 
országok között 
sereghajtó, vala-
mivel több mint az 
átlag 38 százalékát 
hozza, míg például 
Csehország 56 szá-
zalékon áll. Sajnos 
az utóbbi években, 
forintban számol-
va kétszázalékos 
volt az elkölthető 
jövedelmek növe-

kedése, így hazánkat már Lengyelország és Horvátország is 
megelőzi.

A belföldi leggazdagabb területek Észak- és Nyugat-Ma-
gyarországon vannak, a térkép kissé fejnehéz, mivel a leg-
erősebb vásárlóerő Budapest és Pest Megyében van. Ez 
nem magyar specifikus, Csehország is hasonló paraméte-
rekkel bír.

(H. GY.)

elegancia díj az Allee-tól
Az Allee Elegancia Díj kitüntetését Eszenyi Enikő, Kulka Já-
nos, Zséda, Gájer Bálint, Gyarmati Andrea és Berki Krisztián 
kapta. A színművész, zenész-énekes, sportoló kategóriában a 
neves szakmai zsűri 18 jelöltet nevezett, akik közül internetes 
szavazással a nagyközönség választotta ki a győzteseket. A dí-

jat azért alapította az Allee Bevásárlóközpont, mert fontosnak 
tartja a hazai öltözködéskultúra erősítését, a stílusos, elegáns 
megjelenés értékteremtő szerepét a társadalomban. A díj cél-
ja, hogy olyan példaképeket állítson, akik hitelesen képviselik 
az eleganciát. A neves szakmai zsűri – Görög Ibolya proto-

kollszakértő, László Krisztina 
főszerkesztő, Pataki Ágnes 
modell, producer és Schiffer 
Miklós stílustanácsadó – ka-
tegóriánként (színművész, 
zenész-énekes, sportoló) há-
rom-három női és férfi jelöltet 
állított.


