
5

Egy rajz: rajta egy férfi és egy nő, az 
időszámításunk előtti időkből. A virá-
gokkal borított rét kellős közepén egy 
kőasztal mellé kucorodtak uzsonnázni. 
Körülöttük – értelemszerűen – egy lélek 
sincs. Az asztalka közepén néhány szál 
virág. Éva azt mondja Ádámnak: „Hát 
egyáltalán észrevetted legalább, hogy vi-
rágokat tettem az asztalra?”.
 Kezembe került a minap ez a  köny-
vecske, Mark Twain írta, akitől gyermek-
korunk Huckleberry Finnjét kaptuk. Ez 
a műve azonban felnőtteknek íródott. 
Ádám és Éva naplója, amelyben Jean  
Effel rajzai teszik szórakoztatóbbá a tör-
ténetet, csak látszólag szól az első ember-
párról. Valójában rólunk, férfiakról szól, 
hogyan, miként viszonyulunk asszonya-

domásul Éva létét, bosszantja, hogy a nő 
mindennek nevet ad, például a vízesést 
elnevezi Niagarának, és a kérdésre, hogy 
miért éppen ezzel a szóval jelöli a dolgot, 
ő azt mondja: csak, mert annyira „olyan”. 
Ahogy telik az idő, Éva egyre több dolgot 
rak rendbe Ádám körül, aki folyamato-
san tiltakozik, hiszen az nem lehet, hogy 
ne a férfi tudjon mindent jobban. Éva 
szeretete és gondoskodása azonban a 
kezdetektől messzire viszi a kapcsolatu-
kat. Ádám lassan rájön, mint ahogyan 
mi, férfiak valamennyien, hogy nélküle, 
a „hosszú hajú” nélkül nem megy. Nem 
is mehet, hiszen Isten egymásnak terem-
tette a férfit és a nőt, és az Évák kitartó 
és gondoskodó szeretete, a veszekedéseik, 
a mindent átformálni akarásuk, az ere-
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December elseje óta új igazgatója van 
Újbuda legforgalmasabb rendelőjé-
nek, a Fehérvári úti Gyógyír Kht.-nek. 
Gyorgyevics Miklós keresztényde-
mokrata képviselőt, az Egészségügyi 
Bizottság elnökét erről és az elmúlt 
hónapok tapasztalatairól kérdeztük.

Februári ülésén a képviselő-testület elfogadta az 
idei költségvetést, ez miként érinti az egészség-
ügyet?
Két jelentősebb egészségügyi tétel szere-
pel a költségvetésben. A Gyógyír Kht. 160 
millió forintra számíthat, amelyből száz-
millió az alapellátás többletköltségigénye, 
60 millió pedig a korábban közalkalma-

teljes titkárság is, magukkal vitték a lese-
lejtezett és megvásárolt számítógépeiket, 
így szinte üres szobák fogadták az új veze-
tőt. A végkielégítések kifizetése összesen 
huszonöt milliójába került a társaságnak. 
A távozó ügyvezető az utolsó napokban 
még több tízmilliós lízingszerződéseket 
kötött, ugyanakkor be nem fizetett köz-
üzemi számlák sora várt kiegyenlítésre. 
A leltárhiány szintén húszmillió körül jár. 
Több felháborító tétel is szerepel a tavalyi 
gazdálkodás számai között, hogy csak 
egyet említsek: kertészeti munkákra 22 
milliót költöttek. A szakrendelő épületei 
azonban, mint köztudott, nem egy őspark 
közepén állnak.

szült és megbecsült szakembergárdára van 
szükség. A kezdeti lépések megtételéhez, 
– megítélésem szerint – az Önkormány-
zatnak anyagi támogatást kell nyújtania, 
de hosszabb távon nélkülözhetetlen egy 
gondosabb, takarékosabb gazdálkodással 
az önálló pénzügyi háttér megteremtése.

Ha a pénz rendelkezésre áll, hol tudnak helyet biz-
tosítani a fejlesztésekhez? 

Kínálkozna egy kézenfekvő megoldás. Ha 
a jelenleg üresen álló, korábbi Fényes Elek 
Szakközépiskola épületét, mely közvet-
lenül a Fehérvári úti szakrendelő szom-
szédságában áll, a kerület át tudná venni 
a fővárostól, sok minden további tevé-

22 millió ment el kertészeti munkákra

Mozgásban a kerületi egészségügy
KUPPER ANDRÁS online fogadóórája
Március 18-án, 14 órától

KUPPER ANDRÁS KUPPER ANDRÁS 
www.ujbuda.hu

Kérdéseiket előzetesen, a fogadóórát megelőző napokban, vagy akár már most is feltehetik a www.kupperandras.hu honlapon.

zottként is már a szakrendelőben dolgo-
zók bérkiegészítését fedezi.

Miért csak a régebbi munkavállalók részesülnek 
ebben a juttatásban?

Amikor az Önkormányzat átvette a Szent 
Imre Kórháztól a szakrendelést, a polgár-
mester azt ígérte az akkori közalkalma-
zottaknak, hogy az utazási kedvezmény 
kivételével minden járandóságukat meg-
kapják továbbra is, amiben eddig része-
sültek. A tizenharmadik havi fizetésüket 
azonban éveken keresztül hiába várták. 
A havi tizenötezer forintos kiegészítés 
így részben egy utólagos kompenzáció. A 
Gyógyír igazgatója ugyanakkor támoga-
tást kért ahhoz is, hogy mintegy százhar-
minc dolgozó bérét legalább arra a legki-
sebb összegre fel tudja emelni, amit közal-
kalmazottként kötelező jelleggel megkap-
nának. Ennek fedezete sajnos nem került 
be a költségvetésbe, pedig nem jó, ha a mi 
munkavállalóink azt érzik, máshol jobban 
megbecsülik a velük egy munkakörben 
dolgozókat.

Még egy jelentősebb egészségügyi tételt emlí-
tett…

Közel 200 millió van a kerületi büdzsében 
a serdülő korú lányok HPV-vírus elleni 
térítésmentes védőoltásának biztosítására. 
Hasonló tartalmú programot már több 
önkormányzat folytat, szakmai megíté-
lése azonban felemás. Többen úgy vélik, 
egy ilyen jelentős összeget a prevenció, az 
egészségmegőrzés területén máshol haté-
konyabban lehetne elkölteni. Az óvódás 
gyermekek szakorvos által elvégzendő ér-
zékszervi szűrővizsgálatára például évek 
óta nem kerül másfél millió forint, pedig 
korábban erre volt pénze a kerületnek.

A képviselő-testület az elmúlt év végén válasz-
totta meg a Gyógyír Kht. új igazgatóját. Milyen 
örökséget vett át?

Egyrészről egy szépen felújított szakren-
delőt, bár a lift cseréje a mai napig várat 
magára, másrészről rendezetlen, furcsa 
ügyek maradtak az előző vezetés után. A 
korábbi ügyvezetővel együtt távozott a 

Milyen szakmai elvárásokat fogalmaztak meg az 
új igazgatóval szemben?

Kóti Tamást egyhangúlag szavazta meg a 
testület a kht. élére. Az új ügyvezető or-
vosi és közgazdász végzettséggel egyaránt 
rendelkezik, ezért reméljük, hogy a szak-
mai és pénzügyi szempontok között kellő 
összhangot tud majd teremteni. Összes-
ségében az ellátás színvonalának javítását 
várjuk tőle. Egy fontos cél, hogy a hosszú 
előjegyzési határidők jelentős mértékben 
csökkenjenek, elsősorban a szemészeten, 
a reumatológián és a kardiológián. Az is 
látszik, hogy a jelenlegi kapacitás mellett 
rendszeresen áldatlan állapotok alakulnak 
ki a reggeli laborvizsgálatoknál. Hosszabb 
távon erre is valamilyen megoldást kell 
találni. Kidolgozott programot várunk 
majd Kóti Tamástól abban a tekintetben 
is, hogy milyen újabb területekkel lehet, il-
letve szükséges a jövőben bővíteni a szak-
rendelést. Látható, hogy az orvostechnika 
rohamos fejlődésével egyre több olyan 
egészségi problémát lehet megoldani 
járóbeteg-ellátásban, ami a szakrendelőt a 
jövőben még inkább felértékeli. Mindeh-
hez persze pénz, megfelelő infrastruktúra 
és mindenekelőtt kellően képzett, jól felké-

kenységre nyílna lehetőség. Itt talán meg-
valósítható lenne az egynapos sebészet 
is. Ezentúl érdemes azon elgondolkodni, 
hogy a Vahot utcai rendelő jelenleg bérbe 
adott részét miként lehetne egészségügyi 
célokra hasznosítani, például új laborató-
riumi mintavételi lehetőség biztosításával 
csökkentve a Fehérvári úti rendelő reggeli 
zsúfoltságát.  

Az elmúlt időszakban milyen változások történtek 
az alapellátásban?

A háziorvosi körzetek számát tizenkettő-
vel bővítette az Önkormányzat, ezáltal az 
orvosok többségének növekedett a bevéte-
le. Ez csak látszólag ellentmondás, valójá-
ban az OEP kedvezőbben finanszírozza a 
kisebb lakosságszámú körzeteket. Jó meg-
oldás volt bevonni a magántőkét az új ren-
delők kialakításába. Kételyeim is vannak 
ugyanakkor, és ennek korábban hangot 
is adtam, hogy nyolc egymás mellett lévő, 
egyszerre induló új praxis mindegyike 
megtalálhatja-e a számítását. A házior-
vosokat érintő másik nagyobb változás, 
hogy létrejött a háziorvosok és a szakren-
delések közötti elektronikus adatközlés 
technikai háttere. A rendszer beüzemelése 
folyamatban van, azonban a mindennapi 
használatbavétel valószínűleg eltart még 
egy ideig.

Mi a helyzet az alapellátás másik pillérével, a 
gyermekek ellátásával?

A védőnői hálózat évek óta folyamatos 
szakemberhiánnyal küzd. A jogszabály-
ban előírt létszámot hosszabb ideje nem 
tudjuk elérni. Reménytelennek látom, 
hogy a jelenlegi feltételek mellett pótolni 
tudnánk a hiányzó tizenöt védőnőt. Talán 
a vidékiek számára valamilyen lakhatási 
támogatás bevezetésével bővíthetnénk a 
létszámot. A házi gyermekorvosoknak 
kiegészítő támogatást adunk az iskola-
orvosi feladataik ellátásához, mert az 
eredetileg erre szánt összeg önmagában 
méltánytalanul alacsony. Segítjük mun-
kájukat az eszközfejlesztéshez nyújtott 
forráskiegészítéssel is.

Sz.Á.

Újbudán is méltókép-
pen megemlékeztek a 
Kommu nizmus Áldoza-
tainak Emlék  napjáról. 

Az előestén, február 24-én 
a Budai Klub-Galériában 
Karátson Gábor író, festő-
művész volt Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő 
vendége. Másnap három 
fideszes önkormányzati 
képviselő, Balás-Piri Lász-
ló, Kristóf József és Schneller 
Domonkos koszorúzta 
meg a Petőfi hídnál álló 
emlékművet. Csütörtökön 
Kupper András, a Fidesz 
frakcióvezetője a Gazdag-
réti Művelődési Házban  
tartott megemlékezést, 
melynek keretében levetí-
tették a Wittner Máriáról 
szóló  dokumentumfilmet. 
A KDNP Karinthy Frigyes 
úti irodájában március 3-
án két portréfilmet is be-

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

Koszorúzás és filmvetítések

Kétszer egysávos út lesz az Alsóhegy 
utcából. Az elmúlt héten indult beru-
házás költségeinek 70 százalékát uniós 
pályázaton nyerte a kerület, a saját 
rész mintegy 63 millió forint. Újbudán 
hozzávetőleg 350 kilométer szilárd 
burkolattal ellátott út és 50 kilométer 
földút található. Utóbbiak korszerűsí-
tésére eddig nem volt fedezet.

Újbuda – földrajzi 
helyzeténél fogva 
– a kerületi útháló-
zat túlzsúfolt, a fő-
utakhoz kapcsolódó 
utakat egyre több 
jármű használja. Mi-
vel a megnövekedett 
forgalom meghaladja 
az utak kapacitását, 
burkolatuk idő előtt tönkremegy. Egyrészt 
a hibákat folyamatosan javítani kell, más-
részt fejleszteni kell a hálózatot, mégpedig a 
földutak korszerűsítésével. 
 Egy sikeres uniós pályázat lehetővé 
teszi, hogy az Alsóhegy utca jelenleg bur-
kolat nélküli szakasza beépüljön a közle-
kedés vérkeringésébe. Az utóbbi időben ez 
az elhagyatott, hajléktalanok lakta terület 
gyakorlatilag roncsautóteleppé változott. 
A hulladék elszállításáról is az Önkor-
mányzatnak kell gondoskodnia. 
 – Nagyon ritka, hogy egy kerületi 
önkormányzat önmagában ilyen nagy-

ságrendű forrást nyerjen uniós pályáza-
ton – mondja Lakos Imre alpolgármes-
ter. – A 200 milliós beruházásra nyílt 
közbeszerzési eljárással választottunk 
kivitelezőt. Újbuda ellenzéki vezetésű 
Közbeszerzési Bizottsága felügyelte a fo-
lyamatot, minden zökkenőmentesen, 
követhető, átlátható formában zajlott. A 
nyertes kivitelező a COLAS–Eger Zrt. 
lett. Az útépítési programot folytatjuk 
tovább, szeretnénk azokat a földutakat 
megszüntetni a kerületben, amelyek szi-
lárd burkolattal kényelmesebbé tehetik a 
közúti közlekedést. 
 Az Alsóhegy utca a Bocskai és a Ka-
rolina utakat köti össze. Az útszakaszt 
– a terület adottságai alapján – kétszer 
egysávosra tervezik, és az úttest mellett 
akadálymentes járdát és lehetőség szerint 
zöldsávot alakítanak ki. Az útépítést köve-
ti a füvesítés, ősszel pedig 60 fát ültetnek 
ide. Két ponton, a Karolina út, illetve a 
Nagyszőlős utca kereszteződésénél jelző-
lámpás csomópont épül. 
 Az Alsóhegy utcai beruházás gya-
korlatilag a már meglévő burkolt útsza-
kasz folytatása 510 méteres hosszúság-
ban, a Bocskai út és Daróczi út között. 
A beruházás, amely összesen majdnem 
200 millió forintba kerül, várhatóan 
még a nyár közepére elkészül. A pro-
jekt költségéhez az EU 70 százalékos 
támogatást nyújt. 

B. A.

Beruházás az Alsóhegy utcában

Földút helyett burkolat

Lakos Imre

mutattak Lénárd Ödönről, a piarista pap-
ról, aki összesen 17 évet töltött börtönben. 
Kádár 1977-es vatikáni látogatásán beje-
lentette, egyetlen pap sem raboskodik már 
Magyarországon. De egy még igen – hang-
zott a válasz. Így szabadulhatott 1977-ben.
 – Amikor a kommunizmus áldoza-
taira emlékezünk, az áldozat kifejezéssel 
nem csak azokra gondolunk, akik életüket 
vesztették ebben az embertelen történel-
mi időszakban – mondta Kupper András 
országgyűlési képviselő a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapján. – Azokról 
is megemlékezünk ilyenkor, akik ugyan 
nem haltak bele a kommunizmusba, de 
az életüket megnyomorították. Azokról 
is, akik nem tanulhattak a magyar egye-
temeken, akiket elüldöztek az országból, 
ahol születtek. A kommunizmus bizonyos 
értelemben ma is szed áldozatokat, hiszen 
ugyanazon reflexekkel és működési elvek-
kel irányítják az országot, és Magyarország 
a világ nemzeteinek sorában egyre méltat-
lanabb helyre süllyed – fogalmazott a XI. 
kerületi Fidesz frakcióvezetője. A Gazdag-
réti Közösségi Házban tartott megemléke-
zésen Bálint Márta színművész, Csontos 
János költő és Pósa Zoltán József Attila-
díjas író, költő tartott előadást, majd leve-
títették a Wittner Máriáról készült „Hóhér 
vigyázz!” című filmet.

Sz-B

inkhoz. 
„Szombat: Ez a hosszú hajú, új teremt-
mény túl sok gyümölcsöt eszik. És ami 
a legaggasztóbb: főleg az almát kívánja 
meg, különösen, amióta hallotta, hogy 
némelyik alma fogyasztása tilos. Úgy 

látszik, különösen 
szereti a veszélyes 

dolgokat. …Ma 
borús idő van. 
Valószínűleg 
esőt kapunk…

Kapunk? Miért 
beszélek többes 

számban ? Mi 
az, hogy 

mi ?”
 Ádám 
eleinte 
dühö-
sen ve-
szi tu-

jük, a bátorságuk és az a rengeteg szó, 
amelyet folyvást használnak teszik tel-
jessé az életünket. Még akkor is így van 
ez, ha sokakkal megesik, hogy újra kell 
kezdeni. A nő tudja biztosítani az otthon 
melegét, a karácsonyokat, a varázslato-
kat, és persze bosszúságokat okoznak 
nekünk, de ez így kerek, ahogy mondani 
szokták. Persze azt végiggondolni, hogy 
ez az igazság, nem csak egy évben egy-
szer, nőnapon érdemes.  
Az első emberpár története is lezárult, 
végigjárták közösen az életutat, és ők is 
eljutottak a végére. Hogy hogyan és mi-
ként, milyen konklúzióval – nem tud-
hatjuk. Mark Twain így képzelte: 
„Ádám ezt írta Éva sírjára: ahol ő volt, 
ott volt a Paradicsom.”
 2009. március 8-án, és az azt követő 8 
napban érvényes a jókívánság: tiszte-
lettel és szeretettel köszöntöm Újbuda 
lányait és asszonyait, boldogságot, egész-
séget kívánva nekik. 

Molnár Gyula, Újbuda polgármestere
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