
A legidősebb, itthon élő olimpiai bajno-
kunk, Reviczky Jánosné Köteles Erzsébet 
novemberben töltötte be nyolcvanket-
tedik életévét. Ő is részt vett a Magyar 
Olimpiai Bizottság, a Mező Ferenc Alapít-
vány és az Olimpiai Bajnokok Klubja által 
a melbourne-i olimpia ötvenedik évfor-
dulójára szervezett úton. Erzsike időtlen 
idők óta a Bertalan Lajos utca lakója. 

Nem könnyű kollégistának lenni. Az első 
számú otthon valahol vidéken van, mesz-
sze az egyetemtől. A Műszakiról a haza-
indulás azt jelenti: „megyek egy helyre, 
ahol van egy kis szobám egy asztallal és 
egy ággyal, ahol ebben a félévben biz-
tosan maradhatok. Aztán a kollégiumi 
bizottság dönt, ha minden jól megy, dip-
lomával a kezemben költözhetek ki és 
mehetek haza.”

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2006. DECEMBER 13.

Vitázó jobboldalKözmeghallgatás

beszámolónk a 3. oldalon

December 7-én a törvényben 
előírt kötelező éves közmeg-
hallgatását tartotta Újbuda 
önkormányzata.

összeállításunk a 6. oldalon

Alpolgármestert adott az MDF 
a képviselő-testületbe, ám ezt 
a tényt a jobboldal nem egysé-
gesen ítéli meg.

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 47. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Ligeti Éva az Újbudán élő rászo-
ruló személyek esélyegyenlősé-
gének megteremtéséért végez 
kiemelkedő munkát. 

interjúnk a 4. oldalon

A családsegítő

Újbudán a villamosok közlekedését a 
négyes metró építése miatt jelentősen 
korlátozták, sőt a nem túl távoli jövő-
ben, ideiglenes jelleggel, újabb pálya-
szakaszok eshetnek ki a forgalomból. 
Ilyen körülmények között joggal 
merül föl a kérdés, hogy a dél-budai 
térségben milyen szerepet tölthet be 
a villamos, az üzemeltető BKV Zrt. ter-
veiben milyen elképzelések születtek 
a jövőre vonatkozóan? Lapunk kér-
déseire Somodi László, a közlekedési 
cég forgalomfejlesztési és szervezési 
osztályvezetője válaszol.

Egyáltalán időszerű-e a villamosok jövőjéről be-
szélni itt Újbudán, amikor hosszabb ideje csak 
többszöri átszállással utazhatjuk be több viszony-
lat eredeti útvonalát?
Igen, a dél-budai villamosközlekedés most 
valóban nehézkessé vált az utasok szem-
pontjából. Ez nem a BKV Zrt. miatt van 
így, hanem a metróépítés alakította úgy 
a körülményeket, hogy a Fehérvári úton 
két megállónyi szakaszon nem közleked-
hetnek a szerelvények. Sajnos, amíg ez az 

állapot fennáll, addig buszokkal kell pótol-
nunk a kieső szakaszt, de igyekeztünk úgy 
megszervezni a rendszert, hogy az utasok-
nak a lehető legkevesebbet kelljen gyalo-
golniuk. Gondolok itt a közös peronokra, 
a menetrendek összehangolására és a két 
választható útirányra. Nagyon szeretnénk, 
ha a villamosok utasai nem pártolnának el 
a most megszakított vonalaktól. A térség-
ben a villamosoknak van jövője, ám átme-
netileg még további korlátozásokra is kell 
számítani a jelenlegieken kívül.

Mely okok miatt van szükség további korlátozá-
sokra, és azokra mikortól számíthatunk?

A négyes metró további építkezései, va-
lamint a Szabadság híd felújítása miatt 
megrövidülhet a kiskörúti villamosok útja, 
sőt a pesti oldalon a metróállomások épít-
kezéseinek a sorrendje is befolyásolhatja a 
villamosközlekedést. Erről természetesen 
most még nem lehet konkrét időpontokat 
mondani. A villamosokat illetően a jelen-
legi helyzetben két variáció jöhet szóba. 
Az egyik esetben, ha a Fővám téri állomás 
építése és a híd lezárása később kezdődne, 

mint a Kálvin téri munka, akkor a 49-es 
villamos körülbelül a Lónyai utcáig még át-
járna, amíg ez lehetséges. A másik esetben, 
ha hidat is lezárják, akkor arra az időre tel-
jesen megszűnik a 49-es villamos. Hangsú-
lyozom, abban a pillanatban, amint meg-
szűnik a Szabadság hídon a villamosforga-
lom, pótlóbuszok viszik majd a belvárosba 
az utasokat a Petőfi és az Erzsébet hidakon.
 Ettől későbbi időpontban, körülbelül 
2008-ban vagy 2009-ben kerül sor a bu-
dai főgyűjtőcsatorna építésére, ami miatt 
a Döbrentei tér és a Batthyány tér között 
több hónapra le kell állítani a villamost. A 
jelenlegi tervek szerint a 18-ast nem érinti 
a korlátozás, az végig forgalomban ma-
radhat, és akkorra valószínűleg már ismét 
járnak a kiskörúti villamosok is.       

A jelentős korlátozások ellenére lehet-e fejleszte-
ni a villamosközlekedést, van-e egyáltalán jövő-
jük a sárga szerelvényeknek?

Mindenféleképpen szeretnénk fejleszteni 
a budai térség villamosközlekedését, a le-
hetőségek keretei között. 

folytatás a 2. oldalon

Észak–déli budai villamostengely?
További korlátozások várhatók a villamosközlekedésben a metróépítés miatt

A sajtóban nemrégiben megjelent 
az a harmincegy kórházat, valamint 
egészségügyi intézményt tartalmazó 
lista, amelyek – a kormányzat elkép-
zelései szerint – a jövőben változatlan 
formában működhetnek, üzemelhet-
nek majd. A dokumentumban nem 
szereplő intézmények sora viszont 
bizonytalan, akár meg is szűnhetnek. 
A dél-budai régió egyetlen kórháza, 
a Szent Imre nem szerepel a lajstrom-
ban. Az egészségügyben várható fejle-
ményekről, az intézmény jövőjéről dr. 
László Imre főigazgatót kérdeztük:

 Miért maradt ki a kórház a harmincegy meg-
nevezett intézmény közül?

A harmincegyes listán csakugyan nem 
szerepel a kórházunk, azt azonban köz-
vetlenül megelőzte egy bővebb – mintegy 
ötven intézmény nevét tartalmazó – do-
kumentum, s ebben a Szent Imre Kórhá-
zat is megemlítették. Hogy a szűkített lis-
táról miért maradtunk le, arról nincsenek 
információink.

 Ezek szerint a betegek kezdhetnek aggód-
ni, hogy megszűnik az intézmény, s Észak-
Budára, avagy Pestre kell utazniuk, hogy a 
gyógyuláshoz szükséges ellátást igénybe 
vehessék?

Emiatt nem kell különösképpen ideges-
kedni. Nemcsak arra számítok, hogy a 
Szent Imre Kórház megmarad, de arra is, 
hogy beemelik a súlyponti kórházak kö-
rébe. A harmincegyes lista ugyanis nem 
tartható, a jelenlegi elképzelések szerint 
mintegy tíz intézménnyel bővítik majd. 
Ezen a „negyvenes” listán várhatóan négy 
újabb fővárosi intézmény szerepel majd, 
a pesti oldalról az Uzsoki és a Dél-Pesti 
Kórház, míg a budairól a Szent János, és 
persze a Szent Imre. 

 Miért olyan biztos benne, hogy kórház felke-
rül erre a bővített listára?

A jelenlegi dokumentumban négy fő-
városi intézmény szerepel: az Országos 
Kardiológiai-, valamint Onkológiai Inté-
zet, a több intézmény összevonása után 
felálló Állami Kórház, amely jelenleg még 
meg sem alakult, valamint az Orvostu-
dományi Egyetem. A jelenleg még önálló 
Központi Honvédkórház és MÁV kórház 
kivételével ezek egyikében sincs például 
sürgősségi ellátás, vagy olyan szakágak 
– traumatológia, idegsebészet, égéssebé-
szet –, amely az akut esetek gyors ellátá-
sához kell. A sürgősségi ellátásra tehát 
egyetlen fővárosi intézet sincs nevesít-
ve. Egyfelől ezért nem aggódom a Szent 
Imre sorsa miatt; másfelől ott van még a 
földrajzi tényező is: nem lehet megten-
ni, hogy a dél-budai régió egyetlen, több 
profilú kórházát megszüntetik. Ebben az 
esetben ugyanis megoldatlanná válna a 
terület fekvőbeteg ellátása, s megszűnne 
az országban egyedülálló, modellértékű, 
mátrix rendszerű ellátás is!

 Ha nem is szüntetik meg az intézményt, 
ágyszámcsökkentést még mindig elrendel-
hetnek, s szűkíthetik az igénybe vehető ellá-
tások körét…

Erre sem számítok. A forgalom alapján 
az ágyszámcsökkenés lehetőségét több 
fővárosi intézményben sem lehet kizár-
ni, ám a Szent Imre kihasználtsága olyan 
magas volt, hogy az ágyak számának 
növelésére van szükség. Várakozásaim 
szerint a kórház dinamikusan tovább fej-
lődik, az eddig nyújtott ellátás, illetve az 
igénybe vehető szolgáltatások köre nem 
változik majd. Egyetlen változásra kell 
felkészülni: 2007 februárjától – a kor-
mányzat döntése értelmében – vizitdíjat 
kell fizetni a vizsgálat előtt; de a szabá-
lyozás alapján ez alól is számos esetben 
mentesülni lehet majd.

 Ön tehát bizakodó a kórház jövőjét illetően. 
Mikorra várható végleges döntés az ügyben?

A parlament egészségügyi bizottsága je-
lenleg is tárgyal a kérdésben, s elnöke, Kö-
kény Mihály a Szent Imre fennmaradása 
mellett van. A bizottság javaslata várható-
an a jövő héten kerül a Ház elé; a kórház 
sorsa tehát még karácsony előtt eldől. És a 
felsorolt érveken túl van még egy adunk: 
Molnár Gyula polgármester eddig is kitű-
nő lobbistának bizonyult, s bízom abban, 
hogy ebben a kérdésben is sikerül elfo-
gadtatnia a döntéshozókkal, hogy a dél-
budai, köztük az újbudai betegek érdekei 
nem sérülhetnek!

Regényi Huba

A Szent Imre 
kórház jövője 
biztosnak tűnik
A listán várhatóan szerepel majd Dél-Buda egyetlen 
teljes ellátást nyújtó egészségügyi intézménye

Nyolccal több kiemelt kórház lesz
Az interjú után érkezett az a – kerületünk lakosai számára kedvező – hír, miszerint 
a Parlament egészségügyi bizottsága múlt szerdai ülésén elfogadta azt a módosító 
indítványt, amely tartalmazza, hogy az eddig tervezett 31 kiemelt kórház helyett 
39 legyen. A módosító javaslatok értelmében a kiemelt kórházak közé kerülne a 
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, az Uzsoki utcai Kórház, a Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház, a Szent Imre Kórház és a Szent János Kórház; valamint – a vidéki intézmények 
közül – a soproni, a karcagi és a siófoki. A lista bővítését a kormány is támogatta. 
A tervezetről hétfőn, lapzárta után szavaz az Országgyűlés.

Az egyetlen változás a vizitdíj lesz

Kollégiumi élet

A mosolygó tornász

16. oldal

 7. oldal

A füge

Az egyik legrégibb kultúrnövényt már az 
Ószövetség is említi, mint az Ígéret föld-
jének egyik legfőbb kincsét a gabona, az 
olajbogyó és a szőlő mellett. Róma város-
alapítóit, Romulust és Remust egy fügefa 
árnyékában szoptatta a farkasanya.

12. oldal

A panelprogram keretében befejeződött egy 60 lakásos társasház felújítása a kerületben. 
Az Allende park 9-12. sz. alatti épületen a homlokzat hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét 
végezték el. A műszaki átvétel november 21-én volt, az ünnepélyes átadást december 4-én 15 
órakor tartották meg a helyszínen. A munkálatok 72 millió forintba kerültek, ebből 24-24 milliót 
az önkormányzat, illetve az állami fizetett ki támogatás formájában. Jelenleg további 30 panel-
ház felújítása, illetve felújításának előkészítése folyik Újbudán, eddig kilenc épület készült el. A 
kerületben összesen 210 panelház található.

Hatvan lakásos ház újult meg
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A következő számban:

KARÁCSONYI 
ÖSSZEÁLLÍTÁS
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Tel.: 204-2806, 204-2805; hétfőtől csü-
törtökig 10-17.30, pénteken 10-14 órá-
ig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 
8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön 
16-19 óráig.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: Minden kedden 
15–17 óráig ingyenes jogi tanácsadást 
tart dr. Oláh András Sándor ügyvéd; 
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaügyi tanácsadás; minden 
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanács-
adás; minden hétfőn és szerdán angol 
kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10 órá-
ig); Gyere Nagyi Klub minden hónap 
első csütörtökén 10 órától. 
December 15-én, pénteken 16 órakor 
adventi zenés délután és a Karácsony 
a családban címmel meghirdetett 
gyermekrajz-verseny eredményhir-
detése és díjazása. Fellépnek: Csavlek 
Etelka és unokája, Oravecz György 
zongoraművész, Jankó Attila furulya, 
Rónaszéki Józsika zongora, Rónaszéki 
Mónika fuvola, zongorán kísér Mikola 
Éva, Mohai Domonkos cselló. Verset 
mond Mohai Domonkos és Komándi 
Krisztián. Budai Klub-Galéria: január 
2-ig Madarassy István ötvös-szobrász-
művész kiállítása.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, 
becsületkasszával működő kávézó, 
konzervatív hetilapok, a Demokrata 
újság mellékleteként megjelenő DVTV 
DVD-jének megtekintési lehetősége. 
A programokról bővebb információ 
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-
es számon kapható. A helyszín: XI., 
Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hétfő-
csütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (XI. Bartók Béla út 61.) minden 
hétköznap 15 és 19 óra között várja az 
érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi 
szervezete minden héten kedden 18 és 
20 óra között fogadóórát tart az MDF 
kerületi irodájában.
Az IDF helyi szervezete magyar nyel-
vű térképeket és földrajzi, történelmi 
atlaszokat gyűjt, melyeket Kárpátaljai 
iskoláknak szán. Adományaikat a 
Bartók Béla úti irodába várjuk minden 
hétköznap 15 és 19 óra között.
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK
A Független Kisgazdapárt kerületi 
székháza (Zsombolyai utca 16.) minden 
második szerdán 18 órától tartja össze-
jöveteleit. Érdeklődni lehet naponta sze-
mélyesen és a 203-1168-as számon.

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (Bartók 
B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-
12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter 
metafizikai pszichoterapeuta ingyenes 
lelki segély tanácsokat ad, és szintén in-
gyenes önvédelmi oktatást tart minden 
korosztálynak. Jelentkezés a 06/30/38-
4-4873-as mobiltelefonon. Független 
60-asoknak páratlan szombatokon 15 
órától zenés teadélutánok. Jelentkezés a 
203-4200-ás  számon.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyar Mérce újság és egyéb in-
gyenes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488) A párt elektronikus hírlevele a 
http://ujbuda.jobbik.hu honlapon.   

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

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

KARÁCSONYVÁRÓ HANGVERSENY
A Magyar Szentek Templomában 
december 16-án, szombaton 18.30-
tól Adventi karácsonyváró hangver-
senyt tartanak. Fellép a Capo di tutti 
i capi kamarakórus, vezényel Lőrincz 
Ákos és Zongor Attila, orgonál Sípos 
Katalin, szólót énekel Kertész Szilvia. 
Műsoron Gounod G-dúr Missa 
brevis, Charpentier Karácsonyi kan-
táta, Mendelssohn 43. zsoltár, Mozart, 
Bárdos, Halmos motettái, valamint 
karácsonyi népdalfeldolgozások.

  

Hírek
FOGADÓÓRA
MOLNÁR GYULA országgyűlési képvise-
lő (16. választókerület) december 14-
én, csütörtökön 17 órától tart fogadó-
órát az MSZP kerületi irodájában (XI., 
Mérnök u. 40.). 
DR. JÓZSA ISTVÁN országgyűlési kép-
viselő (17. választókerület) december 
14-én, csütörtökön 17 órakor tartja 
fogadóóráját az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).
SASS SZILÁRD önkormányzati képviselő 
(Sasad–Sas-hegy) fogadóórája minden 
hónap harmadik hétfőjén, legközelebb 
december 18-án lesz az Érdi úti iskolá-
ban 17-30 és 19 óra között

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI
Az MSZP választókerületi irodáinak 
nyitvatartási rendje. 15. választóke-
rület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat 
a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; 
csütörtökön 16-18 óráig. Az MSZP 
kerületi irodája és a 16. választókerület 
választási irodája: 1119 Mérnök u. 40. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

  Eleven Center, XI., Rétköz u. 7. 
Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden 
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 14-
18, pénteken 9-13 óráig. 
Tel.: 248-0777, 248-0778

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
(A BM működteti, okmányügyinté-
zést is végeznek)
  XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás: 
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30-
16, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13 
óráig. Tel.:  463-9100, 463-9233

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tar-
tás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szer-
dán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
  XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tar-
tás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szer-
dán 8-12, csütörtökön 16-16.30 órá-
ig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénte-
ken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324

ÚJBUDAI POLGÁRŐR  
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám 
alatt tevékenykedik. A polgárőrök sze-
mélyesen vagy a 209-3478-as telefonon 
várják a lakossági bejelentéseket. 

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS 
TANÁCSADÓ IRODA
Az Újbuda Humán Szolgáltató 
Központ Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodája az Etele út 28. föld-
szintjén működik. Bántalmazott, csa-
ládon belüli erőszak áldozatává vált, 
vagy krízishelyzetben lévő gyermekek 
és felnőttek számára készenléti tele-
fonszám működik éjszaka és a hétvégi, 
illetve ünnepnapokon. A segélyvonal 
száma: 06/30/459-5090. 

Huszonnégy évnyi szünet után újra 
metróalagutat építenek Budapesten. 
Egy kisebb ünnepség keretében 
december 4-én, Szent Borbála napján 
ugyanis Újbudán elkezdték fúrni azt a 
74 méter hosszú alagútszakaszt, amely 
majd a 4-es metró alagútjának is része 
lesz a Fehérvári út alatt. 

A Bocskai úti állomást építő konzorcium – 
megváltoztatva az eredeti terveket – bányá-
szati módszerrel, lőttbetonos technológiá-

val építi meg a megálló szellőzéséhez szük-
séges aknát a Kanizsai utca és az Ulászló 
utca között, amelyben a metrószerelvények 
is közlekednek majd. (Erről részletesen már 
november 15-i számunkban írtunk). Az 
ünnepségen Friedrich Gyula főépítésvezető 
arra emlékeztetett, hogy a jelenlévők közül 
többen dolgoztak a 3-as metró utolsó mély-
építésű szakaszán, amikor a fúrópajzsok 
1982-ben elérték a mostani Lehel teret. És 
most ezek a munkások kezdik el fúrni a 4-
es metró alagútját is. Friedrich Gyula sze-

rint ezzel fölébredt Csipkerózsika-álmából 
a magyar metróépítés.
 Mivel Szent Borbála a hirtelen, várat-
lanul felbukkanó halál ellen is véd, ezért 
kezdték el az ő ünnepén a munkát az alag-
útfúrók. Az első szimbolikus csákánycsa-
pásokat – egy modern fúrógépet irányítva 
– a kivitelező cég gazdasági igazgatója, 
Böszörményi Irén ütötte a falba. Őt kérték 
fel arra, hogy legyen az alagút-anya: a fúrt 
alagutak építésénél ugyanis az a szokás, 
hogy az alagutat egy hölgyről nevezik el, 
aki szimbolikusan védelmezi az ott dolgo-
zókat. Így lesz a most elkezdett építmény 
neve Irén-alagút. 
 Az alagutat, az építkezésen felállított 
kisméretű Szent Borbála szobrot és az épí-
tőket megáldotta Forgács Alajos, a Szent 
Gellért-templom plébánosa is.

A tűzoltóságot és a rendőrséget 
tájékoztatták az építők
 A metró Újbudán épülő szakaszáról 
tájékoztatták a kerületi rendőrkapitányt és 
munkatársait, valamint a Fővárosi Tűzol-
tóság szakembereit a kivitelező cégek és a 
beruházó DBR Metró Projektigazgatóság 
vezetője. Az Etele téri információs központ-
ban részletesen bemutatták az állomások 
és az alagút riasztási rendszerét, a riasztási 
szinteket, tervrajzokat. Szükség esetén a 
kivitelezőkkel párhuzamosan a tűzoltóság 
is közvetlen riasztást kap arról, ha valahol 
komolyabb probléma merülne föl.  

Gianone Péter

Az építőket Forgách Alajos plébános áldotta meg

Épül a metró Irén-alagútja
Fölébredt Csipkerózsika-álmából a magyar metróépítés

Díszoklevelet  
kaphatnak Újbuda 
idős pedagógusai

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati 
Igazgatóság oktatási és kulturális osztálya 
felhívja azon idős pedagógusok figyelmét, 
akik állandó kerületi lakosok és 50, 60, 65 
vagy 70 éve szerezték meg diplomáju-
kat, hogy díszoklevél megadása iránti ké-
relmüket 2007. január 15-től nyújthatják 
be a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati 
Igazgatóság oktatási és kulturális osztályán 
(1113 Bp., Zsombolyai u. 5. Újbuda épület I. 
emelet 114. szoba)

A kérelemhez mellékletként a következőket 
kérjük csapolni: rövid szakmai önéletrajzot; 
aranyoklevélhez az 50 évvel ezelőtt szerzett 
oklevél másolatát, a gyémánt (60), vas (65) 
és rubin (70) oklevél igényléséhez az előző 
díszoklevél másolatát; a pályán eltöltött 
munkaviszony (minimum 30 évnek kell len-
nie) igazolását (munkakönyv); személyi ada-
tokat, adószámot, taj-számot.

A kérelem beadásának végső határideje: 
2007. február 15. 

folytatás az első oldalról
Bármilyen meglepő, ehhez még azt sem 
kell megvárni, hogy a mostani korláto-
zások után visszaálljon az eredeti álla-
pot. A nem túl távoli jövőben – optimis-
ta elképzelések szerint már 2007-ben 
– megvalósulhat az első észak–déli budai 
villamostengely, ennek terveit cégünk 
már készíti, és nemsokára leteszi a tu-
lajdonos, a Fővárosi Közgyűlés illetékes 
bizottsága asztalára. Léptékét tekintve 
egyébként nem horribilis összegű ez a 
beruházás. Ha a Főváros pozitívan dönt, 
akkor a BKV Zrt. menedzsmentje álla-
pítja meg, hogy jövőre saját forrásból ki 
tudja-e gazdálkodni a szükséges pénze-
ket. A hűvösvölgyi 56-os és a Villányi úti 
61-es villamos összekötése adná ezt az új 
vonalat, amihez kb. 100 millió forintos be-
ruházással a Móricz Zsigmond körtéren 
kiépülne egy korszerű, kettősvágányú fej-
állomás, és ezzel egyidejűleg elbontanák 
a Moszkva téri hurokvágányt. Így a kör-
térnél, a Villányi út elején, a felszállóhely 
jóval közelebb kerülne a többi közlekedési  
eszköz megállójához. 
 Az építkezésen kívül a forgalom át-
szervezésével, új menetrendi struktúrával 
is lényegesen javíthatunk az érintett térség 
villamosközlekedésén. Mivel a mai 61-es 
vonalán nincs akkora utazási igény, hogy 
az összes Hűvösvölgyből induló villamos 
a Villányi úton jöjjön Újbuda felé, ezért 
egyes szerelvények a Krisztina körúton 
át, a 18-as vonalán közlekednének. Ezt a 
rendszert már akkor is alkalmazni lehet, 
amikor csak a Csóka utcáig járnak a 18–
118-as villamosok. 
 Amikor újból megindul a villamos-
közlekedés a Fehérvári út teljes szakaszán, 
eldönthetjük, hogy melyik variáció a leg-
célszerűbb megoldás, illetve a gazdasá-
gosság szempontjait hogyan érvényesít-
sük a majdani menetrendekben. Az egyik 
megoldás szerint minden 18-as a Savoya 
Parkig menne, míg a hűvösvölgyi szakaszt 
csak minden második tenné meg, ami ne-
gyedórás járatkövetést jelentene. Ez a meg-

oldás éves szinten 20–30 millió forinttal 
többe kerülne, mint a másik verzió, amely 
megtartaná az Albertfalva kitérői végállo-
mást, de onnan Budagyöngye helyett Hű-

vösvölgyig járnának a 118-as kocsik, míg 
a 18-as maradna a Savoya Park – Szent Já-
nos kórház útvonalon. Más megoldások is 
elképzelhetők, de mindegyik alapfeltétele 
az új Villányi úti végállomás kiépítése.

Tervezik-e új vágány, új vonal építését?

A Fővárosnak van hivatalosan elfogadott 
közép- és hosszú távú közlekedési ter-
ve, ebben több villamosvonal meghosz-
szabbítása és kiépítése szerepel. Elég, ha 
a térségben az 1-es villamost említem, 
de léteznek elképzelések a Műegyetem 
előtt a Szent Gellért tér és a Lágymányosi 
híd között, valamint a Batthyány tér és a 
Margit híd, illetve Óbuda között a hiány-
zó vonalszakasz meg-, illetve visszaépíté-
sére. Sőt arra is van terv, hogy valamilyen 

kötöttpályás közlekedési eszköz – legva-
lószínűbb, hogy villamos – a Kiskörúton 
is jár majd, ami Szabadság hídi villamos-
közlekedés megtartását is indokolja. Ezek 

azonban a fővárosi önkormányzat tervei, 
a végső döntés nem a BKV Zrt. hatásköre. 
Azért érdemes mégis megemlíteni őket, 
mert jelzik, hogy – függetlenül a mosta-
ni és a jövőben várható korlátozásoktól 
– van a villamosközlekedésnek jövője itt, 
nálunk Újbudán is.

Kertész István

Észak–déli budai villamostengely?
További korlátozások várhatók a villamosközlekedésben a metróépítés miatt

Egy terv szerint a 61-es vonalán a 6-os villamos járt volna, most a 18-assal kötnék össze

SZÜLETÉS ELŐTTI KOMMUNIKÁCIÓ
Az emberek közötti kapcsolat kezdeté-
ről, a lelki kötelék kialakulásáról, a szü-
letés élményéről és a skizofrénia lehet-
séges okairól tart szakmai fórumot dr. 
Raffai Jenő pszichoanalitikus és Hoppál 
Bori testtudat oktató december 12-én, 
kedden 19 órái kezdettel a Tranzit Art 
Caféban a Gondolatmorzsák a kávéasz-
talon sorozat keretében. A beszélgetést 
a Radiocafé riportere, Dus Polett vezeti.  
A belépés ingyenes.

VÉRADÁS A SZENT IMRE HÁZBAN
A Magyar Vöröskereszt szervezésében de-
cember 17-én 9 és 13 óra között véradást 
tartanak a Szent Imre Házban (XI., Himfy 

u. 9. a Villányi út elejénél). Jelentkezni a 
helyszínen lehet.

BETLEHEMI LÁNG
December 17-én, advent 3. vasárnapján 16 
órakor a cserkészek átadják a Betlehemi 
lángot az Ökumenikus Tanulmányi 
Központban (a Magyar Szentek Temploma 
mellett, Magyar Tudósok útja 3.).

PÁLYAORIENTÁCIÓS BÖRZE
December 15-én az Öveges József 
Gyakorló Középiskola és Szakiskola (XI., 
Beregszász út 10.) pályaorientációs börzét 
szervez, amelyen a középiskola utáni pá-
lyaválasztásban, a munkaerő-piaci elhe-
lyezkedésben segíti a diákokat.

HÍREK    HÍREK    HÍREK    HÍREK    HÍREK    HÍREK    HÍREK   
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December 4-én a képviselő-testület 
rendkívüli ülésén két kivétellel feltöl-
tötte a bizottságokat.

EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök: Gyorgyevics Miklós (KDNP)
Alelnök: Szabó Ferenc (MSZP)
Tagjai: Klausz Csilla (SZDSZ); Tóthné 
Vécsei Éva (MSZP); dr. Gógl Álmos Zalán 
(MSZP); dr. Kovács József (SZDSZ); 
Baross László (MDF); dr. Kupper András 
(Fidesz); dr. Mészáros József (KDNP); 
Hoffmann Tamás (Fidesz)

JOGI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Balás Piri László (Fidesz)
Alelnök: dr. Moravszki Mónika 
(SZDSZ) Tagjai: Fischer Gábor 
(MSZP); Góglné dr. Hegyi Gabriella 
(MSZP); dr. Török Erzsébet (MSZP); 
dr. Balázs Péter (MSZP); Sölch Gellért 
(Fidesz); dr. Molnár László (KDNP); 
dr. Schneller Domonkos (Fidesz)

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Szesztay András (SZDSZ)
Alelnök: Szabó András (Fidesz)
Tagjai: Jellinek János (MSZP); Simon 
Károly (MSZP); Makra Károlyné 
(SZDSZ); dr. Szilágyi Balázs (MSZP); 
Bajkó-Sokoray István (MDF); Jankó 
István (Fidesz); Vaszilov Eszter (Fidesz)

OKTATÁSI ÉS INFORMATIKAI BIZOTTSÁG
Elnök: Görög András (MSZP)
Alelnök: Jankó István (Fidesz)
Tagjai: Fischer Gábor (MSZP); Balázs 
Gyula (SZDSZ); Poser Antal (MSZP); 
Gehér József (SZDSZ); Bán Tamás 
(MDF); dr. Ábrahám Katalin (Fidesz); 
Sass Szilárd (Fidesz); Sümegh László 
(KDNP)

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG
Elnök: jobboldali, lapzártakor be-
töltetlen Alelnök: Farkasné dr. Kéri 
Katalin (MSZP) Tagjai: Madarász 
Mihály (MSZP); dr. Dérfalvi István 
(MSZP); dr. Tessényi Kornél (SZDSZ); 
Szegedi István (SZDSZ); Szabó 
András (Fidesz); Sass Szilárd (Fidesz); 
Gyorgyevics Miklós (KDNP)

IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Elnök: Sölch Gellért (Fidesz)
Alelnökök: Balázs Gyula (SZDSZ); 
Fischer Gábor (MSZP) Tagjai: Görög 
András (MSZP); Bulyáki Ákos (MSZP); 
Somogyi Bálint Márton (MDF); 
Gadácsi Miklós (Fidesz); Surányi 
Ilona (Fidesz); Zsargó Krisztián 
(Fidesz), a jobboldal egy helye lap-
zártakor betöltetlen.

SZOCIÁLIS ÉS LAKÁS BIZOTTSÁG
Elnök: Balázs György (MSZP)
Alelnökök: Klausz Csilla (SZDSZ); 
dr. Ábrahám Katalin (Fidesz) Tagjai: 
Viasz Margit (MSZP); Véghné 
Reményi Mária (MSZP); Tóthné Tóth 
Zsuzsanna (SZDSZ); Brandlhoffer 
Antal (MDF); Király Nóra (Fidesz); 
Gadácsi Miklós (Fidesz)

VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
Elnök: Wieszt János (MSZP) 
Alelnök: dr. Balás Piri László (Fidesz)
Tagjai: Budai Miklós (MSZP); Balázs 
György (MSZP); Hajdu László 
(SZDSZ); Szesztay András (SZDSZ); 
Szőke László (MDF); Junghausz 
Rajmund (Fidesz); dr. Fenyvessy 
Zoltán (MIÉP)

VÁROSGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
Elnök: Szőke László (MDF)
Alelnökei: Kis József (MDF); Budai 
Miklós (MSZP) Tagjai: Hajdu László 
(SZDSZ); Krausz Csaba (MSZP); 
Staár István (MSZP); Messel Gáspár 
(SZDSZ); dr. Schneller Domonkos 
(Fidesz); dr. Mészáros József (KDNP); 
dr. Csutora László (Fidesz)

VAGYONNYILATKOZATOT ELLENŐRZŐ  
ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁG
Elnök: Krausz Csaba (MSZP)
Alelnök: dr. Molnár László (KDNP)
Tagjai: Klausz Csilla (SZDSZ); Simon 
Károly (MSZP); Surányi Ilona (Fidesz)

Civil és egyházügyi tanácsnok: 
Tóthné Vécsei Éva (MSZP)
Fővárosi küldött: 
dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP)
Fővárosi nagyberuházások tanácsnoka: 
Farkasné dr. Kéri Katalin (MSZP) 
Informatikai tanácsnok: 
dr. Kupper András (Fidesz)
Környezetvédelmi tanácsnok: 
Hajdu László (SZDSZ)
Közbiztonsági tanácsnok: 
Junghausz Rajmund (Fidesz)
Kisebbségekért és partnerváros-
okért felelős tanácsnok: 
Balázs Gyula (SZDSZ)

Az önkormányzati 
szakbizottságok  
új összetétele

December 7-én, csütörtökön 17 órától 
került sor Újbuda önkormányzatának 
idei közmeghallgatására a Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében. A 
törvény értelmében az önkormányzat 
beszámolt az idei év történéseiről, fő 
számairól, majd válaszolt a jelenlé-
vők kérdéseire. Főleg a közlekedés, a 
környezet tisztasága, a kutyatartás, 
az utak, parkok sorsa, a fejlesztések 
iránya került szóba jó néhány akut sze-
mélyes ügy mellett.

A Zsombolyai utcai épület tanácstermé-
nek ez volt az első igazi „terhelési próbája”, 

olyan sokan voltak kíváncsiak az idei köz-
meghallgatásra. Előzetesen még többen 
juttatták el kérdéseiket írásban a polgár-
mesteri vezetéshez. Közülük számosan 
nem jelentek meg a helyszínen, ők írásban 
kapják meg a választ a törvényes határ-
időn belül, hasonlóan néhány különösen 
bonyolult felvetéshez. A válaszadásra 
Molnár Gyula polgármester, Veresné Kraj-
cár Izabella, Bács Márton, Fodor Vince és 

Lakos Imre alpolgármesterek készültek fel, 
de készenlétben állt a jegyző és törzskara, 
a metróbiztos, és a képviselő-testület tag-
jai is szép számmal jelen voltak.
 A 2006-os évről Molnár Gyula tartott 
projektoros kiselőadást. Kiemelte, hogy 
Újbuda 25 milliárd forintos költségvetését 
hiány nélkül sikerül teljesíteni. Ebből a 
legnagyobb, 41 százalékos részesedése 

az oktatásnak van. Eredményként köny-
velte el, hogy minden 100 forintból 27-et 
fejlesztésre és felújításra fordított az ön-
kormányzat, amit különösen akkor lehet 
értékelni – fogalmazott –, ha a polgármes-
terségét megelőző esztendő 17 milliárdos 
költségvetésén belüli 90:10-es arányhoz 
viszonyítjuk ezt a mutatót.
 A részleteket illetően: az oktatásban a 
Szemünk fénye program során 320 millió 
forintért korszerűsítették az óvodák, isko-
lák világítását, ugyanezen intézmények 
állagmegóvására, javítására félmilliárd 
jutott, és a szülőket nem terhelően, a re-
formétkeztetés bevezetése is százmilliók-

ban mérhető. Ez utóbbi minden bizony-
nyal egészségesebbé teszi a felnövekvő 
ifjúságot – akik közül a kisebbek 70 tel-
jesen átépített, részben őrzött játszótéren 
futkározhatnak, a nagyobbak a Kelen SC-
nél 90 millió forint állami támogatással 
épült műfüves pályán focizhatnak, vagy 
a Gazdagrétet a Kelenföldi pályaudvarral 
összekötő új bicikliúton kerekezve élhe-
tik ki magukat, esetleg csatlakozhatnak a 
Kőérberek Tóváros magántőkéből épült 
sportkomplexumában úszó-futó-tenisze-
ző szüleikhez. A vizet kedvelők jelentkez-
hetnek a Lágymányosi-öbölben új csó-
nakházat kapott Szpari evezőseihez, hogy 
tavasz végére, mire jó lesz az idő, a Duná-
ról integethessenek az immár elkészült 14 
hangulatos étterem-kocsma egyikében pi-
hengető nagypapának. Ezzel együtt azért 
930 millió forintért elkészült a Fehérvári 
úti szakrendelő a kultúrált gyógyítás leté-
teményeseként.
 Utakra, járdákra 422 millió forintot 
költött a kerület, de még ennél is hatszor 
többet a panelprogramra. A kezdetek, 
2005 óta 9 ház készült el teljesen, erre az 
évre 33 szerződés van érvényben.
 Sikerként említette a polgármester az 
új – Budapesten a legnagyobb egylégterű 
ügyfélszolgálatot–, amelyben ezer négy-
zetméteren heti 48 órában fogadják az 
ügyfeleket, a szaladgálást csökkentő saját 
postai szolgáltatással, a várakozást meg-
könnyítendő kisgyerekek számára kiala-
kított játszósarokkal.
 Sokat tett az önkormányzat a közbiz-
tonság javítása érdekében: az elmúlt évek-
ben háromszorosára növelte a rendőrség 
támogatását. Közalapítványán keresztül 
a legutóbbi jótékonysági bál bevételéből 
száz korszerű számítógéphez juttatták a 
kapitányságot. Az öt polgárőrség szövet-
ségre lépett egymással, aminek a hatása 
már érződik, a térfigyelő rendszer bővü-
léséhez hasonlóan.

 Molnár Gyula szinte elébe ment a ké-
sőbbi kérdéseknek, amikor az előttünk 
álló feladatokat sorolva fejtegette, hogy a 
négyes metró az itt élők elemi érdeke, de 
az építkezés nyűgeit is el kell elviselni. Jó 
visszhangja van a metróbiztos ténykedé-
sének, akiről városszerte azt hiszik, hogy 
az egész projekt koordinátora. A település-
fejlesztést érintve három elemet emelt ki: 
intelligens városfejlesztésre kell törekedni, 
amely során a befektetők miatt az itt élők 
érdekei nem sérülnek – utalt a Csurgói 
út, a Nagyszőllős út és a Dorottya udvar 
körül tapasztalható anomáliákra. Máso-
dikként azt emelte ki, hogy nagy kerület 
lévén, nincs egyetlen városközpont, a Gel-
lért tér–Móricz Zsigmond körtér tengely 
alakulhat át leghamarabb kulturális sáv-
vá, de részben a metróépítéshez, részben 
a magánbefektetésekhez kapcsolódóan 
kulturált városrészközpontok alakulnak 
ki a Skála környékén, Albertfalván és Ke-
lenföldön is. Harmadik, de legalább ilyen 
fontos feladat a tudásgazdaság lehetősé-
geinek felhasználása, hogy az itt működő 
egyetemek, számos magánfőiskola és az 
Infopark tudáscentruma a kerület lakói-
nak érdekét is szolgálja.
 A feltett kérdések szinte az élet minden 
területét felölelték. Néhány jellemző kérdést 
és választ idézünk. Békési Sándor az Andor 
utca–Egér út lehetetlen jelenlegi állapotát 
tette szóvá. Lakos Imre alpolgármester 
elmondta, hogy érvényes építési engedély 
van az Andor utca kétsávosra szélesítésére, 
lobbizni kell a fővárosnál, hogy meg is va-
lósuljon. Vadász Józsefné a panelprogram 
kapcsán aggályát fejezte ki, hogyan dönt-
het egy 186 lakásos társasház, hogy hom-
lokzatra vagy liftre költsön. Veresné Kraj-
cár Izabella alpolgármesternő rávilágított, 
hogy a pályázati kiírás egyértelmű a lehe-
tőségeket illetően, de először a lakásszövet-
kezet többségi döntését kell meghozni, ami 
aztán kötelező mindenkire nézve. Ebben 
a témában elhangzott, hogy a kerület 20 

ezer panel típusú lakásának 20 százalékát, 
4 ezer lakást sikerül hozzásegíteni a panel-
program során a felújításhoz. Érdemes a 
többieknek is összefogni, pályázni.
 Bóka Éva értékelve a felődést és a ter-
veket, arról érdeklődött, hogy ma mit le-
het tenni a Kelenföldi városközpontban 
eluralkodott viszonyok megszüntetése 
érdekében: a két szabadtéri kocsma törzs-
vendégei hangoskodnak, részegeskednek, 
kötekednek, erőszakosan koldulnak. La-
kos Imre alpolgármester tragikusnak, 
a városhoz méltatlannak ítélte az ottani 
helyzetet. Úgy vélte, hogy az ott tapasz-
talható állapoton a tervbe vett fejlesztések 

megkezdéséig is változtatni kell: a Polgár-
mesteri Hivatalnak jogában áll a közér-
dekre hivatkozva az érintett Csarnok és 
Piacigazgatóságot felszólítani az európai 
normák betartatására.

 Somogyi Károly a Gellért-hegyi építke-
zések ellen emelt szót. Fodor Vince alpol-
gármester elmondta, hogy ott élőként már 
az ötvenes években hallotta azt a vélekedést, 
hogy a hegy megtelt. Az azóta eltelt évek 
azt bizonyítják, hogy a beruházók és építők 
leleményesek, olykor erőszakosak, megta-
lálják a legkisebb rést is a jogszabályokban, 
hogy azt kijátsszák, mindenesetre folyama-
tosan építkeznek. Ezért a polgármesteri ve-
zetés most új szabályozási tervet készíttet a 
hegy védelme érdekében.
 Borsodi István a kutyapiszok-helyzet 
megoldására, a tulajdonosok szankcio-
nálására a kutyaörv (rend)számozásának 

bevezetését ajánlotta, Szabó Ferenc pedig 
azt javasolta, hogy vezessék be a költsé-
gek viselését fedező ebadót. Bács Márton 
alpolgármester kifejtette, hogy az ebadó 
bevezetése nem szerepel a vezetés tervei 
között. Mindössze 2,5-3 ezer kutyatartó 
van a kerületben, ugyanakkor az ősszel ki-
helyezett 100 kutyapiszok láda gyárttatása, 
karbantartása, pótlása, ürítése csak ebben 
az évben nyolcmillió forintba kerül. Mol-
nár Gyula polgármester is megerősítette, 
hogy nem személyi, hanem vagyonhoz 
kötött adók bevezetésén gondolkodik a ke-
rület vezetése, s az ebadó nem ilyen.

Halász Lajos

A bekiabáló, anonim hölgy nem tudta kivárni a sorát, de ő is választ kapott: Nem építik be a Beregszászi teret, viszont a szomszédos Kinizsi laktanya területén valóban építkezni fognak

Élénk érdeklődés kísérte a közmeghallgatást
Önálló közterület-felügyelet alakul – Nem terveznek Újbudán ebadót

Balogh Ildikó: A Budai Parkszínpad nézőtéri részét amfiteátrumszerű megoldással parkká lehet-
ne alakítani. A válasz szerint a park jelenlegi hat százalékos beépítettségét csökkentik majd

Balaton Jenő: A kánai kolostor romjai pusz-
tulnak, az ottani kiskertek bérlőinek élet- és 
vagyonbiztonsága kritikán aluli

Dr. Csókai Istvánné: az Újbuda cenzúrázott

Fodor Vince és Lakos Imre alpolgármesterek, Molnár Gyula polgármester

fo
tó

k:
 R

év
és

z 
M

ar
ia

nn
a



KERÜLET4 ÚJBUDA 2006. DECEMBER 13.

gyon nehéz a romákkal. Hiába tanultam 
romológiát, gyakran az is kevésnek bi-
zonyul. Jobban meg kellene érteni őket, 
a kultúrájukat. Meg aztán gyakran sem-
mi tolerancia sincs a szülőkben. Már a 
legkisebb gond esetén rögtön aláírás-
gyűjtésbe kezdenek, hogy eltávolítsák az 
osztályból a problémás gyereket.

Ilyenkor Önök nem magyarázzák el, hogy nem le-
het egy gyereket csak úgy, első szóra kiközösíteni?

Dehogynem! Esetmegbeszélést tartunk, 
ahol ott vannak a szülők, ott van a gyerek, 
meg a szakemberek is. Az ilyen alkalmak 
sokszor meghozzák a sikert.

Amikor meglátogat egy-egy családot, gondolom, 
az is előfordul, hogy nem látják szívesen. 

Hajaj! Gyakran be sem akarnak engedni. 
Megesett, hogy baltával fenyegettek meg. 
Annak a famíliának akkor már kilenc 
gyermeke volt állami gondozásban, a tize-
dikkel meg koldulni járt a mama.

Mit tart a legnehezebbnek a munkájában?

fiatalodtam. Tudja, mostanában elgondol-
kodtam azon, hogy friss diplomások vár-
nak munkahelyre. Vajon szabad-e nekem 
maradni, vagy inkább át kellene adni a he-
lyemet, hiszen nyugdíj mellett dolgozom. 
Az igazgatóm szerint szükség van rám, a 
tapasztalatomra, amelyekből a diákjaim-
nak sok mindent át tudok adni.

Mi okozza a legtöbb problémát a családgondozás 
során?

A törvény úgy szól, hogy a gyerek minél 
tovább maradjon a családban. De meddig? 
Hol a határ? Mikor jelenthetjük ki, hogy 
elég, ha a szülő iszik, mentális problémái 
vannak, és a gyerek a tünethordozó? Meg 
a körülmények… Azt szoktuk mondani, 
nem mindegy, hogy a vakolat, vagy egy 
Shakespeare-kötet esik a srác fejére. 

Pályája során bizonyára gyakran találkozott elke-
serítő helyzetekkel. Érték kudarcok és voltak siker-
élményei. Inkább az utóbbira mondjon példát!

Annak idején a Kondorosi út 8-ba ön-
kényesen beköltözött egy roma család, 
és a gyerek nem járt iskolába. Mikor 
elmentem hozzájuk, elképesztő állapo-
tok fogadtak. Hetente fölkerestem őket, 
mert erre mindig akadt valamilyen ok. 
Aztán a VIII. kerületben kaptak lakást. 
Egy napon az egykori iskolakerülő kis-
lány felhívott telefonon, és kérte, láto-
gassam meg. Örömmel újságolta, hogy 
babát vár. Gyönyörű rend fogadott, szép 
bútorokkal, szőnyegekkel. Olyan tiszta-
ság volt, hogy még a cipőmet is levettem, 
mielőtt a szobába léptem volna. Nagyon 
boldog voltam, hogy láttam, minden 
a rendes kerékvágásban halad. Persze, 
sok munka volt mögötte, hiszen annak 
idején hetente jártam ahhoz a famíli-
ához, és nagyon sokat beszélgettem a 
kislánnyal. De volt olyan családom is, 
amelyet másfél évig gondoztam. Min-
dent elkövettem, hogy a két gyerek a 
szüleivel maradhasson. Sajnos hiába… 
Állami gondozásba kerültek. Tudja, na-

„Az Újbudán élő rászoruló személyek 
esélyegyenlőségének megteremtésé-
ért, társadalmi integrációjáért végzett 
kiemelkedő munkájáért.” Ez a szöveg 
áll azon az elismerő oklevélen, ame-
lyet Ligeti Éva családgondozó koor-
dinátor kapott a XI. Kerület Napján, 
november 11-én.

Értettem, mi a dolga a családgondozónak, de azt, 
hogy ezen vajon mit kell koordinálni?
A gyermekvédelmi törvény értelmében 
minden gyermekintézmény köteles je-
lezni, ha a pedagógusok úgy érzékelik, 
valami gond van egy-egy gyerek körül. 
Az én feladatom az, hogy a probléma is-
meretében szóljak egy gondozónak, aki 
aztán fölkeresi a családot. A kollégák az-
tán rendszeresen beszámolnak a tapasz-
taltakról, meg arról is, miként segítik a 
bajok megoldását.

Hogy lesz valakiből családgondozó?

Nem ezzel a foglalkozással kezdtem a fel-
nőtt életemet. Lassan negyven esztendeje 
dolgozom a kerületben, mindig szociális 
területen. Ráadásul harminc évig itt is lak-
tam. Voltam bölcsőde- és idősklub-vezető 
is. Utóbbi helyről kerültem ide, a Humán 
Szolgáltató Központba – immár hét éve. 
Szerettem az öregekkel foglalkozni. Azért 
jöttem el, mert nagyon megviselt a sok te-
metés. Közben állandóan tanultam. Meg-
győződésem ugyanis, hogy napjainkban 
valóban szükség van az élethosszig tartó 
tanulásra. Sőt, szerintem ez különösen 
igaz az én foglalkozásomra, hiszen nagy 
felelősség egy család életébe beavatkozni. 
Először mentálhigiénét tanultam, majd 
– már kétunokás nagymamaként – egy 
esztendeje szociálpedagógusi diplomát 
szereztem. Kitűnőre diplomáztam. 

Nem lehetett egyszerű beülni a fiatalok közé, 
akiknek jó része a fia vagy lánya lehetett volna.

Eleinte hihetetlenül zavart a dolog, de elég 
hamar összebarátkoztunk, és én hozzájuk 

Sokszor nagyobb a gond az értelmiségi párokkal, mint az iskolázatlan emberekkel

Nagy felelősség egy család életébe beavatkozni
A válásokat követő viták rendezését. A 
kapcsolattartást a gyerekkel, meg a látha-
tást. Sajnos igen gyakori, hogy a szülök 
ilyenkor nem törődnek azzal, mit él át 
gyermekük. Egyszerűen megfeledkeznek 
róla, és az a legfőbb céljuk, hogy gondot, 
fájdalmat okozzanak az ellenféllé lett egy-
kori házastársnak, hogy bosszút álljanak 
a vélt vagy valódi sérelmekért. Közben az 
a kisfiú vagy kislány szenved, hihetetlen 
és számára szinte földolgozhatatlan lelki 
válságot él át, hiszen neki egyaránt fontos 
az édesanyja és az édesapja is. És amire 
egy kívülálló nem is gondolna: sokszor 
nagyobb a gond az értelmiségi párokkal, 
mint az iskolázatlan emberekkel.

Úgy tudom, hogy mostanában szervezetten fog-
lalkoznak ilyen ügyekkel a mediátorok, akiket 
hívhatnánk békítőknek is.

Ez nagyon hasznos és sikeres dolog. Mi is 
igénybe vesszük a segítségüket. Szerződé-
sünk van a Kapcsolat Alapítvánnyal, amely 
kifejezetten erre a területre szakosodott.

Hány problémás család van a gondjaira bízva?

Ötvennégy. Ebből huszonnéggyel foglal-
kozom intenzíven, és három-néggyel napi 
kapcsolatban vagyok. Mindig akad segíte-
ni való. Hol az érdekeiket kell képviselni, 
hol életvezetési tanácsra van szükségük. 
Tudja, nem mindig eredményes a mun-
kánk. Előfordul, hogy minden erőfeszíté-
sünk ellenére sincs sikerélmény. De higgye 
el, azért nyomot hagyunk az emberekben, 
és mindaz, amit tettünk, előbb-utóbb ka-
matozik a családok életében.

Nem elég, hogy olyan mosolygós, még ráadásul a 
mai világban szokatlanul optimista is.

Valóban sokat mosolygok, ami szerintem 
fontos, ugyanúgy, mint az érintés. Habár 
előfordul, hogy az utóbbit félreértik. Ezt a 
munkát hosszú távon csak optimizmus-
sal lehet végezni. Meg hát számomra már 
bebizonyosodott, hogy gyümölcsözik, ha 
nem adom föl. Volt olyan família, amelyik-

től minden igyekezetem ellenére is állami 
gondozásba kellett adni a gyereket, de vé-
gül eljutottam velük odáig, hogy kihozhat-
ták a kicsit az intézetből. Rendbe hozták az 
életüket, és megsértődnek, ha hetente nem 
érdeklődöm arról, hogy megy a soruk.

Gyakori, hogy az egykori gondozottakkal meg-
marad a kapcsolat?

Igen. Sok olyan, valaha problémás gye-
rekem van, akivel felnőtt korában is 
rendszeresen beszélek. Ha gondjuk van, 
telefonálnak, és kérik, hogy segítsek, a 
névnapomon pedig virággal köszöntenek. 
Sőt, az előző munkahelyem időseivel is 
rendszeresen találkozom. 

Mi a titka?

Vigyázva kell a családokkal foglalkozni, 
ügyelve arra, hogy érezzék a rendszeres 
törődést, ám még véletlenül se gondolják, 
hogy rájuk telepszünk. Az ő esetükben 
is igaz a mondás, mely szerint nem halat 
kell adni az embereknek, hanem meg kell 
tanítani őket halászni. Ha megkeres egy 
roma vagy egy hajléktalan, ugyanolyan 
tisztelettel beszélek vele, mint tenném azt 
egy jól szituált emberrel. Nincs, nem le-
het különbség.

Soha nem akart valamilyen más pályát választani?

Nem. Hárman vagyunk testvérek, és 
– igencsak nehéz körülmények között 
– egyedül nevelt minket az édesanyánk. 
Nappal a munkahelyén dolgozott, estén-
ként meg varrt. Hozzáteszem: nagyon zű-
rös gyerek voltam. Talán hatott rám, hogy 
anyámnak köszönhetően, mégis rendes 
ember lett belőlem. Aztán meg Aszódon 
laktunk, és a nagyapám pedagógusként az 
ottani nevelőintézetben dolgozott. Ő volt 
– és maradt – a példaképem. Ha újból szü-
letnék, akkor is a szociális területet válasz-
tanám. Azon belül pedig a jelenlegi mun-
kámat, a segítő szolgálatot, mert ez átfogja 
mindazt, amivel előtte foglalkoztam.

Körmendi Zsuzsa

tanulási nehézségekkel és családi gondok-
kal. Rajtunk kívül még a Gyermekjóléti 
Szolgálat, illetve a felnőttekkel foglalkozó 
Humán Szakszolgálat fogadja a pszicholó-
gusi segítséget igénylőket. 

Hogyan jutnak el a tanácsadóba a kliensek? 

Egyrészt az orvos, vagy gyámhatóság, to-
vábbá az oktatási intézmények beutalójá-
val, kérésével érkeznek, de gyakran a szü-
lők hozzák, vagy nagyobb gyermekek ese-
tében maguk a kliensek jelentkeznek be. 

Csak újbudai tanulókat látnak el?

Mivel az intézményt az önkormányzat 
tartja fenn, csak kivételes indokkal és szi-
gorú szabályok betartása mellett vállalhat-
juk el a máshonnan érkező jelentkezőket. 
Egyik kerületi rászoruló sem szenvedhet 
hátrányt az ellátásban emiatt. 

Hányan fordulnak meg a rendelőben?

A létszám természetesen állandóan vál-
tozik, átlagosan 800 gyermeket kezelünk 
évente. Amikor többen vennék igénybe 
a tanácsadót, akkor súlyoznunk kell, és 
csak azokat fogadjuk, akiknek a leginkább 
szükségük van rá. 

Hányszor fogadnak egy terápiára szorulót egy 
héten?

Ezt a gyermek állapota határozza meg, 
általában heti egy alkalommal, kivételes 
esetben heti kétszer is kezeljük. 

Bende Péter autószerelő a Kerület 
Napján a „Kiváló vállalkozó” díjat 
vehette át Molnár Gyula polgármes-
tertől. A közlekedésgépész végzettsé-
gű, mesterszakvizsgát tett vállalkozó 
harminc éve irányítja a nyolc embert 
foglalkoztató műhely munkáját. 

Szakmáját szinte véletlenül, egyik barát-
ja unszolására választotta. Ahogy ő maga 
mondja, azért, mert szereti a kalandokat: ab-
ban az időben lett kisiparos, amikor ez nem 
előnyt jelentett, sokkal inkább hátrányt. A 
nyolcvanas évek elején külföldön dolgozott, 
továbbképzéseken vett részt,  ismerkedett az 
akkor hazánkban még újdonságnak számí-
tó autómárkákkal. Hazatérését követően to-
vábbadhatta és hasznosíthatta a tanultakat, 
az elsők között ismerkedett meg például az 
500-as Mercedessel. Tapasztalatainak kö-
szönhetően olyan megrendeléseket kapott 
külföldről, amelyek – túl azon, hogy anya-
gilag lendítettek a vállalkozásán – új tech-
nikákkal, technológiákkal ismertették meg. 
Ma úgy látja: a hazánkban üzemeltetett 
gépjárművek jelentős része élet- és baleset-
veszélyes, mert a tulajdonosok – pénzhiány 
vagy egyéb okok miatt – elhanyagolják a 
karbantartást, a javítást. Felesége szintén a 
vállalkozásban dolgozik; az adminisztráci-
ós területet vezeti. 

Vállalkozó szinte bárkiből lehet, de hogyan lesz 
valakiből „kiváló vállalkozó”?

Legfontosabb, hogy tudjuk, mire vállalko-
zunk, és hogy értsünk is hozzá! A tudást 
nem elég megszerezni, folyamatosan ké-
pezni kell magunkat, a kor technikai vál-
tozásait megismerni, azokkal haladni. Ez 
ebben a szakmában különösen lényeges. 
Másik összetevője a sikeres vállalkozás-
nak, hogy a hasznot nem szabad felélni, 
vissza kell forgatni, beruházni, fejleszteni. 
Ami pedig mindenek felett van, az a mi-
nőség. Éppen ezért soha nem dönthetek 
rosszul, a minőséggel nem lehet baj, min-
dent ennek rendelek alá. Egy jól végzett 
munka két újat hoz, de a rosszul végzett  
elvisz százat!

Mik a vállalkozások  gondjai napjainkban?

Az én hivatásomban a szakemberképzés, 
illetve annak hiánya jelenti az egyik leg-

A jól végzett munka  
új megrendelőket hoz

Bende Péter autószerelő

Az Újbudai Nevelési Tanácsadó igaz-
gatónőjét, dr. Villányi Lenkét az önkor-
mányzat Újbuda kiváló intézményve-
zetője elismerésben részesített a XI. 
kerületben élő fiatalokért és szüleikért 
végzett pszichológusi munkájáért, 
valamint a tanácsadóban végzett fej-
lesztő tevékenységéért. 

Számított a kitüntetésre? Esetleg volt valami 
előzménye annak, hogy Önt választották? 
A munkatársaim terjesztettek fel, ennek 
ellenére igazi meglepetés lett. Nem volt 
konkrét előzménye az elismerésnek. 

Mióta működik Nevelési Tanácsadó a kerületben, 
és Ön mióta dolgozik az intézményben?

A kerületi segítőszolgálat 1967-ben nyitotta 
meg kapuit, jóllehet az erre vonatkozó ren-
delet értelmében csak 1972-től tették köte-
lezővé a tanácsadók létrehozását. Én 1979 
óta dolgozom itt folyamatosan, és 1992 óta 
vagyok az intézmény megbízott vezetője. 

Ki tartja fenn a tanácsadót?

Fenntartónk a kezdetektől fogva a XI. 
kerületi Önkormányzat, amely nagy 
hangsúlyt helyez a kerület pedagógiai 
szolgáltatásainak magas színvonalára, a 
gyermekek és a családok megfelelő ellátá-
sára. A fenntartó olyan hátteret biztosít a 
munkánkhoz, amelyben lehetőség nyílik 
a folyamatos szakmai fejlődésre. Ennek 
köszönhetően tudunk olyan, az országban 
csak kevés helyen alkalmazott eszközöket 
használni, mint a neurofeedback készülék, 
amely játékos formában rengeteget segít a 
képességzavarokkal küzdő gyermekeken.

Kik fordulnak önökhöz?

Az oktatásban, nevelésben problémákkal 
küzdő gyermekeket, fiatalokat fogadjuk. 
Alsó korhatár a hároméves kor, de ellát-
tunk már bölcsődés gyermekeket, valamint 
várandós kismamákat is a prevenció jegyé-
ben. A felső korhatár a felsőoktatási intéz-
mények nappali tagozatos hallgatói, vagyis 
a fiatal felnőttek, mert sajnálatos módon 
ennek a korosztálynak az ellátási lehetősé-
gei az utóbbi időben nagyon megfogytak. 

Ezek szerint szinte bármilyen problémával önök-
höz fordulhatnak. Melyek a leggyakoribb esetek?

Sajnos az ellátórendszer szűkült, ezért so-
kan fordulnak hozzánk érzelmi és viselke-
dési problémákkal, kapcsolati zavarokkal, 

Dr. Villányi Lenke igazgatónő

A pszichológus néha csak hátvéd
Dr. Villányi Lenke a konfliktuskezelés módjait vizsgálja

jelentősebb problémát. Ha felveszek egy 
embert, sokszor hónapokon keresztül kell 
betanítanom – mondjuk az autófényezés-
re. Ebben a tekintetben Magyarországon 
egyre drámaibb a helyzet: nincs megfe-
lelő szakemberképzés. További gond a 
fizetőképes kereslet hiánya, a tőkehiány 
és az átláthatatlan jogszabályok szövevé-
nye, és persze az ár-érték viszony, utóbbi 
mindennek a megrontója. Gyökeres vál-
tozásra van szükség, elsősorban az állami 
irányításban, a jogszabályalkotásban.

Mekkora szerepe van a reklámnak? Kell-e a jó bor-
nak cégér?

Végeztünk felméréseket az ügyfeleink kö-
rében, hogyan jutottak el éppen hozzánk. 
Egyetlen esetben sem mondta senki, hogy 
felfigyeltek a hirdetésünkre. Tapasztalata-
im szerint a reklámnak nincs szerepe az 
ügyfélkör kialakításában. Jelentősége csak 
az elvégzett munkának, a minőségnek, a 
gyorsaságnak, az udvariasságnak, a meg-
felelő kommunikációnak van. És termé-
szetesen az árnak: mi a márkaszervizek 
által kért díjaknál lényegesen alacsonyabb 
összegért végezzük el ugyanazt a munkát.  
Munkám elismerését az ügyfelek elége-
dettsége jelenti a köszönetet, és az, hogy 
másoknak is jó szívvel ajánlanak.

G. E.

Mikor mondható, hogy egy kliensük meggyógyult?

Ez természetesen jelentősen függ az adott 
probléma természetétől, ezért nehéz ál-
talános „képlettel” leírni a sikert. A pszi-
chológus munkájában fontos cél az, hogy 
felszabadítsuk az emberben szunnyadó 
megoldásokat, és az ezek megvalósításá-
hoz szükséges belső erőket. Ebből a szem-
pontból a siker azt jelenti, ha a kliensünk 
úgy érzi, hogy a maga erejéből javított a 
helyzeten, a pszichológus ebben a küzde-
lemben csak „hátvéd” volt.

Kapcsolatban áll a tanácsadó a kerületi Logopédiai 
Intézettel?

Természetesen szoros és sokoldalú kap-
csolat áll fenn, mivel a problémák gyak-
ran komplex természetűek, és hatékony 
kezelésükhöz szükséges a szakemberek 
együttműködése.

Mi volt a legszebb élménye az újbudai intézmény-
ben eltöltött évek alatt?

Egyszer a művelődési osztály egy megke-
resése kapcsán négy iskola konfliktus-ke-
zelési módjait vizsgáltuk, aminek során 
remek együttműködés alakult ki az intéz-
ményekkel. A kezdeményezésből nemcsak 
hatékonyabb szervezeti működés, hanem 
magas színvonalú kutatás és egy doktori 
disszertáció is létrejöhetett. Számomra 
példaértékű ez az eset, mivel a „központi” 
kezdeményezés az iskolákban dolgozó pe-
dagógusok lelkes közreműködése nélkül 
nem valósulhatott volna meg sikeresen.

Korábban nálunk a pszichológia, főként politikai 
okok miatt, nem volt túl elfogadott szakterület, 
népszerűsége meg sem közelítette a mait. Önt 
miért vonzotta ez a szakma? 

Szüleim pedagógusi pályaválasztása meg-
határozta az enyémet is. Édesanyám óvó-
nőként, édesapám középiskolai tanárként 
dolgozott, ezért otthon, a családi beszélge-
tések alkalmával gyakran volt szó iskolai 
problémákról és leginkább arról, hogy az 
esetek hátterében mi állhat. Pályaválasz-
tásom érdekessége, hogy egy középiskolai 
felmérés során kiderült, abban az évben az 
egész országban összesen csak hárman je-
lentkeztünk pszichológus szakra. Ma pedig 
sokszoros a túljelentkezés az egyetemekre, 
pedig nem csak egy egyetemen képzik a 
szakembereket, mint 30 évvel ezelőtt. 

Farkas Annamária
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Ligeti Éva családgondozó

Bende Péter autószerelő
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Legyetek jók, ha tudtok – a Néri Szent 
Fülöp életéről készült kiváló olasz film 
címét választotta mottójául a Képmás 
Családi Magazin legújabb, november 
30-án a Szent Margit Gimnáziumban, 
zsúfolt nézőtér előtt megtartott estjé-
nek. A fórumon Németh Miklós Attila, 
a Magyar Rádió szerkesztő-műsorve-
zetője beszélgetett Böjte Csabával és 
Szarka Attilával. 

Ismeretes, hogy a 
XVI. században élt 
Néri Szent Fülöp 
menhelyet hozott létre 
a szülők nélkül nevel-
kedett, s így jobb híján 
Róma utcáin csatan-
goló, mindenki által 
kitaszított  gyerme-
keknek. A Képmás-
est két vendége a maga 
területén folytatja azt 
az áldozatos munkát, 
amit középkori előd-
jük megkezdett. Böjte 
Csaba ferences szerze-
tes a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány meg-
teremtője, melynek 
ma már 15 intézmé-
nye van Erdély-szerte, 
s azokban közel 1200, 
családjukból kitaszított vagy kihullott 
gyermeket gondoznak. Szarka Attila pe-
dig az Aszódi Javítóintézet igazgatója. 
 Böjte Csaba az esten elmondta: meg-
győződése, hogy a fennálló és a folya-
matosan felmerülő szociális gondokat, a 
szegénységet, a nyomort s annak minden 
ágát-bogát sem Erdélyben, sem sehol má-
sutt nem lehet állami vagy egyházi intéz-
ményekkel megoldani, ha az emberek 
egymástól elidegenednek. Elmondta, hogy 
az általa létesített alapítvány legfőbb cél-
kitűzése lebontani az elesett emberekkel 
szembeni előítéleteket, és minél hangosab-
ban elmondani, hogy jót tenni jó. „Édes és 

Böjte Csaba: Le kell bontani az elesett emberek iránti előítéletet

A rossz gyerek figyelemre vágyik
gyönyörűséges önzetlenül lehajolni az el-
esett bajban lévőhöz. Az évek alatt nagyon 
sok fiatal és idős megfordult az intézmé-
nyeinkben. Számomra biztató látni, hogy 
szeretnek az emberek jónak lenni. Szent 
meggyőződésem, hogy Isten jó világot te-
remtett, megvan a világban mindaz, amire 
szükségünk van. Hiszem, hogy ha van va-
lahol egy síró gyermek, aki arra vár, hogy 

valaki ölbe vegye őt, akkor biztos, hogy 
van valahol egy ember, akit boldoggá tesz, 
ha megvigasztalhatja ezt a gyermeket.”
 Szarka Attila négygyermekes család-
apa, 25 éve dolgozik Aszódon, 1992 óta 
igazgatója a javítóintézetnek. Elmondta: 
vannak gyermekek, akik nem tudnak kér-
ni. Őket nem hallja senki. „Nekik van a 
legnagyobb szükségük a figyelmünkre, és 
a fejlesztésükre fordítandó időre. A felnőt-
tek, a nevelők kötelessége, hogy a gyerme-
kek életfeltételeit – gyermeki mivoltukra 
tekintettel – szervezzék, biztosítsák, en-
nek rendeljék alá nevelési kultúrájukat. A 
felnőttek lehetősége pedig a gyermekektől 

kapott, egyedül általuk megszerezhető ér-
zelmek átélése.” A javítóintézet igazgatója 
Janus-arcúnak nevezte az általa vezetett 
intézményt: büntet és nevel, bezár és kizár, 
félelmet kelt és biztonságot nyújt, elriaszt 
és visszahív, elválaszt és megóv, időt vesz 
el és időt ad. Szarka Attila szerint „Vannak 
gyerekek, akik bűnelkövetőkké váltak. 
Vannak nevelők, akik nekik kívánnak 

segíteni, akkor és ott, 
ahol ők már a legke-
vésbé számítanak erre. 
Ennek a közösségnek 
vagyok egyik tagja.”
      Mind Böjte Csaba, 
mind pedig Szarka At-
tila felhívta a figyelmet 
arra, hogy napjainkban 
megbomlott a család 
és az iskola közötti ko-
rábbi összhang, sok 
gyermek érzi úgy, hogy 
őrá senki nem figyel. A 
csonka család éppúgy 
veszélyeztetheti a gyer-
meki lélek harmonikus 
fejlődését, mint a teljes, 
ha ott negatív szocia-
lizációs hatások érik a 
gyermeket, például ha 
mindkét szülő munka-
nélküli. Mivel minden-
ki szeret a kör közepén 

állni, ha valakivel nem törődnek eléggé, 
fennáll annak a veszélye, hogy az illető rossz 
társaságba keveredik, olyan közeget keres 
magának, amelyben nem számít, ha nega-
tív „hős” lesz, csak figyeljenek rá, dicsérjék 
meg. Sokszor azért lesz egy fiatal bűnöző, 
mert senki nincs, aki idejében megfogná a 
kinyújtott kezét, segítene neki gondjai meg-
oldásában. Mindannyian arra vágyunk, 
hogy szeressenek és tiszteljenek bennünket, 
hogy érezzük, szükség van ránk – fogalma-
zott a ferences szerzetes és a javítóintézet 
igazgatója is, hangsúlyozva a türelmes sze-
retet mindenek fölött álló, pozitív erejét. 

Bodnár Dániel

A Scheffer Galéria különlegesen szép, 
advent témájú művek bemutatásával 
készül a közelgő karácsonyra. Most lát-
ható az idén első ízben odaítélt Supka 
Magdolna-díj kitüntetettjének, Bráda 
Tibor Munkácsy-díjas festőművésznek 
és Bényi Eszternek, Supka Manna 
textilművész lányának adventi hangu-
latot idéző műve. 

Borsos Miklós, Fehér László, Gross Ar-
nold, Konok Tamás, Kecskés András, Ko-
vács Gombos Gábor alkotásai sorakoznak 
a Scheffer Galériában. Köztük van Bráda 
Tibor Jézus lábnyoma című üvegplasz-
tikája és az Amikor angyal szállt le a Fe-
neketlen-tóra című, vegyes technikával 
készült képe, valamint Bényi Eszter Fo-
hászok jövőnkért című gobelinje. Scheffer 
Lívia meghívásának köszönhetően Bényi 
Eszter és Bráda Tibor társaságában egy 
délutáni beszélgetés részesei lehettünk. 
 „Van elsősorban a művész, akkor 
következik a mű, amelyet alkot, és aztán 
nagyon messze, valahol ott van a mű-
vészettörténet” – idézte Scheffer Lívia 
Supka Manna egyik híres nyilatkozatát 
az egy évvel ezelőtt, 91 éves korában el-
hunyt művészettörténészre emlékezve. A 
beszélgetés apropóját az is adja, hogy az 

idén Tenk László festőművész és Csáki Jó-
zsef művészetpártoló létrehozta a T-ART 
Alapítványt és a Supka Magdolna-díjat, 
amelyet a közelmúltban adtak át először. 
Az első kitüntetett Bráda Tibor festőmű-
vész lett, aki többek között a díjjal együtt 

megkapta Csikai Márta szobrászművész 
emlékplakettjét is.
 Bráda Tibor a díj kapcsán elmondotta: 
nagy megtiszteltetés számára az elismerés. 
Az alapítvány és a díj létrehozói minden 
bizonnyal azért gondoltak rá, mert az ő 
ötlete alapján került sor először 2002-ben 
a Magyar Festészet Napja megrendezésé-
re. A művész úgy vélekedett, hogy amit 
a festészet napjára kitalált, azt tulajdon-
képpen Supka Gézától kölcsönözte, aki 
egykor megálmodta az Ünnepi Könyv-
hetet. Bráda Tibor úgy gondolta, ahogy az 
írók, úgy a festőművészek is egész évben 
készülnek, hogy létrehozzák, bemutassák 
legjobb művüket. Az íróknak az ünnepi 
köntösbe öltözött pavilonok között régóta 
megvan a lehetőségük a seregszemlére, 
hát akkor legyen a festőknek is ünnepük. 
Valószínű, hogy a Supka Magdolna-díj 
létrehozói felfigyeltek az évek óta folyó, 
festészet napi munkálkodásaira, azért 
kapta a díjat. „Nem baj, ha az ötletet lop-
ják, csak terjedjen” – szól közbe Bényi 
Eszter, Supka Géza unokája, Supka Mag-
dolna leánya. S hogy miért éppen Supka 
Magdolna-díj? – erre is Bényi Eszter adja 
meg a választ. „Édesanyám sokat harcolt 
a kortárs képzőművészek méltó elismer-
tetéséért. Aba Novák, Tóth Menyhért, 

Szalay Lajos, Szabó Vladimír a maga ide-
jében kevés megbecsülést kapott. Supka 
Manna volt az, aki elsőként ismerte fel 
kivételes tehetségüket, majd lett műveik 
értő méltatója.” 

- deák -

Szép adventi ajándék 
Supka Magdolna-díj Bráda Tibornak 

Immár tizedik éve, hogy hagyomá-
nyosan advent első vasárnapján a 
Budapesti Művelődési Központban 
megrendezik azt a népzenei fesztivált, 
melyre az egész ország területéről vár-
nak diákokat. A Zeneiskolák a népzene 
tükrében című programon idén kilenc 
iskola növendékei mutatkoztak be.

A rendezvény kellemes vasárnap délelőtti 
programnak ígérkezett, ezért több kis-
gyermekes család is ellátogatott rá. 11 óra 
körül, miután minden érdeklődő, fellépő 
és az utolsó hang is a helyére került, meg-
kezdődött a műsor. A három zsűritag a 
nézőtér első sorában foglalt helyet, maguk 
is népzenészek, népzeneoktatók.
 Népi hangszereken játszó, nép-
dalokat éneklő gyerekek és fiatalok 
mutatták be tudásukat, ügyesen, 
tehetségesen, és ami talán min-
dennél fontosabb, elkötele-
zetten a műfaj iránt. Nagy 
átéléssel énekelték a székely, 
moldvai, csángó és ma-
gyar népdalokat, olykor 
lenyűgöző virtuozitással 
szólaltatták meg a citerát, 
nagybőgőt, hegedűt, kla-
rinétot, tekerőlantot, ko-
bozt, dudát szólóban és 
együttesben is.
 Az előadás végén 
a szervezők szakmai 
megbeszélésre hívták a 
fellépőket és felkészítő tanáraikat. A zsűri 
ekkor értékelte a produkciókat, hangsú-
lyozva, hogy ez a találkozó nem verseny 
jellegű, tehát méltatják, de nem rangso-

Kérdésessé vált a műfaj további létezése

Gyermek népzenei fesztivál 
rolják az egyes műsorszámokat. Felhívták 
a figyelmet arra is, hogy kérdésessé vált e 

műfaj további léte-
zése többek kö-

zött az érdek-
lődés lany-
hulása, a 
népzenével 
foglalkozó 
művészek 
számának 
c s ö k k e -
nése, vala-

mint a cse-
kély, és egyre 
fogyó anyagi 

támoga-

tás miatt. A résztvevők az elemző-értékelő 
szavak mellé oklevelet kaptak munkájuk, 
szorgalmuk, tehetségük elismeréséül.

Halmai Zsuzsa

Még több mosoly a Mikulásnak
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Németh Miklós Attila beszélgetett Böjte Csabával és Szarka Attilával

Deák Attila, Scheffer Lívia, Bráda Tibor és Bényi Eszter vidám adventi hangulatban
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DECEMBER 6-ÁN kora este nagy volt az iz-
galom a kicsik között Budapest Főváros 
Önkormányzatának Átmeneti Gyer-
mekotthonában, a Breznó közi óvodában 
(fent). Egész héten csak a Mikulást várták, 
neki készítették a rajzaikat, neki tanulták 
a karácsonyi dalokat. Ez nem egy átlagos 
óvoda, az itteni 40 gyerek nem megy haza 
hét közben, csak szombat, vasárnap. Ezért 
várták a szokásosnál is jobban az estét, és 
nekik nemcsak az számított, hogy mi van 
a puttonyban, hanem az is, hogy szeretettel 
adják az ajándékokat. Az idei ünnepséget 
a kerületben működő Csontvelő-Transz-
plantáció Alapítvány szervezte számukra, 
három zsáknyi játékot, plüssállatkát, mi-
kuláscsomagot, édességet hozott a segítsé-
gükkel a Mikulás a gyerekeknek.

A BUDAI GYERMEKKÓRHÁZ kis betegeit is 
meglátogatta a Mikulás (középen). Mol-
nár Gyula polgármester, Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester és Balázs Gyula 
képviselő segített neki az ajándékok ki-
osztásában. Sok XI. kerületi gyermeket 
látnak el itt, ezért a polgármester minden 
évben felkeresi a gyerekeket, az önkor-
mányzat pedig anyagilag is támogatja az 
intézményt.

MIKULÁS-ÜNNEPSÉGET tartottak decem-
ber 6-án a kerületi Rendőrkapitányságon  
(lent). Immáron ötödik éve várják együtt 
a rendőrségi dolgozók gyermekei a Miku-
lást. Ezt a kedves hagyományt dr. Czellér 
Ferenc ezredes teremtette meg a kapitány-
ságon, és mindenki legnagyobb örömére 
évről évre nő a résztvevő csemeték szá-
ma. Idén kilencven gyermek gyűlt össze, 
akiket az Alma együttes zenés műsorral 
szórakoztatott, majd két krampuszával 
együtt megérkezett az annyira várt Mi-
kulás. De mielőtt mindenki megkapta 
volna megérdemelt ajándékát, verssel és 
énekkel kellett kedveskedni neki. A lelkes 
gyermek-produkciókat követően sok-sok 
plüssállat, játék és ajándékcsomag került 
elő a Mikulás hatalmas puttonyából. 

A GYÓGYÍR XI. KHT. Mikulás-ünnepséget 
rendezett december 6-án délután a Fe-
hérvári úti szakrendelő V. emeletén. Az 
eseményen a kht. által szeptemberben 
Meggyógyított a doktor néni/bácsi cím-
mel meghirdetett rajzpályázatra beérke-
zett pályaműveket állították ki. Termé-
szetesen nem csak az alkotók kaptak a 
Mikulástól ajándékot. 
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Nyílt levél Fodor Vince képviselő úrnak,  
az MDF XI. kerületi elnökének

Tisztelt Képviselő Úr!
1990-ben rendszerváltoztatáskor mind-
nyájunkat mozgatott az a remény és az 
az elszánás, hogy véget vetünk annak a 
politikai gyakorlatnak, amely az őszin-
tétlenségen, egymás becsapásán alapszik. 
A rendszerváltozást megelőző évtizedek 
hazug politikai gyakorlatától és annak 
vezetőjétől, értelmi szerzőjétől, a Magyar 
Szocialista Munkáspárttól az egész társa-
dalom megcsömörlött.

Igazat ad-e ebben Képviselő úr?

Az 1990-es éveket megelőző évtizedek po-
litikai gyakorlata nemcsak a hazugságon, 
hanem a korrupción, a meggyőződések 
adásvételén is alapult. Sokan a jobb állás, 
jobb fizetés, előnyösebb pozíció, vagy más 
gazdasági előnyök érdekében feladták esz-
méiket, áruba bocsátván magukat. 

Elítéli-e ezt a magatartást Képviselő úr?

A 2006. évi önkormányzati választások 
során a kerület választói a képviselőtes-

tületben nem biztosítottak többséget a 
XI. kerületet korábban irányító MSZP-
nek és SZDSZ-nek. A magukat nemze-
ti, konzervatív, kereszténydemokrata, 
keresztényszociális eszmékkel azonosító 
pártok és képviselőik számos tárgyalást 
folytattak. A képviselők úgy ítélték meg, 
hogy a választók többsége szeretné, ha a 
kerület közéletében és irányításában ezek 
az eszmék érvényesülhetnének.

Vallja-e ezeket az elveket még Képviselő úr?

A 2006. évi önkormányzati választások 
után az MDF és a többi, magát a nem-
zeti, konzervatív, kereszténydemokrata, 
keresztényszociális eszmékhez soroló párt 
számos tárgyalást folytatott. E tárgyalások 
során a Magyar Demokrata Fórum képvi-
selői jelezték, hogy szeretnének szerepet 
vállalni a kerület vezetésében oly módon, 
hogy „rokon pártok” (Fidesz, KDNP, 
MIÉP) támogatását is elnyerjék ebben a 
törekvésükben. A tárgyalások során kö-
zösen kialakítottuk a bizottsági struktúrát 
és a különböző politikai erők szerepét e 
szervezeti felépítésben. Az MDF képvise-
lői és kerületi vezetősége kijelentette, hogy 

Levélváltás a Magyar Demokrata Fórum önkormányzati szerepvállalásáról

Tisztelt Levelező Tagozat!
 Önök a rendszerváltás elárulásával vádolnak engem. Önök, akik között ott van-
nak a Rákosi-Kádár rendszer haszonélvezőinek leszármazottai közül számosan. A mi 
családunknak ezzel ellentétben hátrányos megkülönböztetés, kényszermunka „jutott”. 
Vagyont nem gyűjtöttem, költséges hobbim nincs (zongoragyűjtés). Önök körülnéztek 
valaha a saját soraikban, hogy minden rendben van ezen a téren? 
 Emlékeznek? A 2006. évi önkormányzati választáson nem voltak hajlandók az 
MDF-fel közösen starthoz állni, hanem elosztogatták egymás között az indulási lehető-
ségeket, vakon bízva a mindent elsöprő győzelmükben. Nem így történt!
 Ennek ellenére a választás után többször leültünk egyeztetni Önökkel. Akkor világos-
sá vált, hogy új, előrehozott választás a céljuk – ezt megerősítették azzal, hogy a két MDF-
képviselőnek erre az esetre bejutó helyet ígértek. Öncélúvá vált a tárgyalás, hiszen Önöket a 
minél több bizottsági hely megszerzése érdekelte. Programokról már szó sem volt. 
 A testületi ülés előtt egy nappal tájékoztattam Kupper Andrást a bizottsági struk-
túráról, a tanácsnokokról, az alpolgármesterekről. Az MDF-ből kiáramló információk 
révén Önök egyébként is naprakészen tájékozottak voltak az elnökségi döntésekről. 
 Tisztelt Uraim! Belegondoltak abba, mi történne a kerületben, ha ellehetetlenítették 
volna a képviselő-testület munkáját? Például a költségvetés hiányában a megnövekedett 
fűtési költségek és az áfa emelkedése miatt az intézményeink működésképtelenné váltak 
volna. Ezek után megfontolt képviselői magatartásukban bízva, üdvözletemet küldöm, 
és békés, áldott karácsonyt kívánok Önöknek. 

az önkormányzati vezetésben szerepet 
csak akkor vállal, ha e közös elképzelések 
megvalósulnak. Az MDF vezetői kijelen-
tették, hogy abban érdekeltek, hogy a két 
politikai oldal azonos számú alpolgármes-
tert adjon a kerületi vezetésben. Az MDF 
képviselői kijelentették, hogy a jobboldal 
többi pártja kárára nem kívánják felül 
reprezentálni magukat.

Így történt Képviselő úr?

2006. november 29-ére rendkívüli köz-
gyűlést hívott össze Molnár Gyula pol-
gármester úr. A Fidesz, a KDNP és a 
MIÉP képviselői 2006. november 27-én 
hétfőn délután kaptak értesítést a képvi-
selő-testület összehívásáról. A testületi 
ülés összehívás szabálytalanul, az SZMSZ 
rendelkezéseinek megsértésével történt. 
2006. november 29-én reggel értesültünk 
arról, hogy alpolgármestereket, bizottsá-
gokat és bizottsági tisztségviselőket vá-
laszt a közgyűlés. A tisztségviselők között 
egy MDF-es alpolgármester, egy MDF-es 
bizottsági elnök és 6 külső bizottsági tag 
neve is szerepelt, a képviselő-testületben 
2 taggal jelenlévő Magyar Demokrata 

Csupa áruló?
Összeállt Újbudán a polgármesteri 
kar, megválasztották a bizottságokat, 
és úgy tűnik, végre megkezdődhet az 
érdemi munka a képviselő-testületben. 
Nem kis dolog ez, tekintve a válasz-
tások utáni látszólagos patthelyzetet. 
Mégis, a kerületi Fidesz-KDNP-MIÉP 
„nemzeti” koalíció nyílt levélben tá-
madja az MDF-et, és a párt újdon-
sült alpolgármesterét, Fodor Vincét. 
Árulás, elvtelenség, ez csak kettő az 
elhangzott vádak közül – tovább nem 
részleteznénk (a levélváltás teljes szö-
vege balra olvasható). Mi arra gondol-
tunk, hogy a levegőbe beszélés helyett a 
tényeket gyűjtjük össze, vajon tényleg 
példátlan  módon „feladta eszméit” a 
szóban forgó politikus, vagy csupán  a 
választói, és kicsit feljebbről szemlélve 
az egész városrész érdekeit szem előtt 
tartva az alkotó együttműködést vá-
lasztotta. Vajon van rá példa máshol 
is, hogy a két oldal egyes képviselői 
képesek voltak a kompromisszumra? 
Nos, nem is egy ilyet találtunk.
 
 Olyan jelentős településeken szüle-
tett megállapodás a két oldal képviselői 
között hasonló helyzetben (kormány-
párti polgármester egy ellenzéki többsé-
gű vagy azonos mandátumszámú kép-
viselő-testülettel szemben), mint pél-
dául Gyula, Dunaújváros, Jászberény 
vagy Komárom. De kezdjük közelebb, 
a főváros VIII. kerületében. Itt Csécsei 
Béla SZDSZ-es polgármesterrel nem 
egy, hanem két Fidesz-KDNP jelöl-
te alpolgármester dolgozik együtt. 
Ugyanez a helyzet Kiskunfélegyházán 
és Dunaújvárosban is. Meg kell emlí-
teni még Gyulát, ahol egy-egy fideszes 
és MDF-es alpolgármestert nevezett 
ki Perjési Klára MSZP-s polgármester 
asszony. Kiskunhalason, Csongrádon, 
Komáromban és Marcaliban pedig a 
kormánypárti polgármester mellett 
csupán egy alpolgármestert találunk. 
Őket mind a Fidesz, esetleg a Fidesz-
KDNP jelölte.
 
 Vajon mostantól egyik ilyen fideszes 
alpolgármester sem „sorolja magát a 
jobboldali érzelmű emberek közé”? 

Kis József

Fórum részéről, míg a 17 jobboldali 
képviselő 7 külső bizottsági tagot je-
lölhet. Képviselő úr, Ön nem értesített 
bennünket arról, hogy a korábbi megál-
lapodásunkat felmondta.

Tisztelt Képviselő Úr! Helyes magatartás ez?

Ön úgy vállalt szerepet az önkormány-
zati vezetésben, az MDF XI. kerületi 
szervezete egyes vezetői számára pedig 
olyan javadalmakat és juttatásokat szer-
zett, amelyek egyértelműen mutatják, 
hogy Ön a továbbiakban nem sorolja 
magát a jobboldali érzelmű emberek kö-
zé. Ön ugyanis visszatért az 1990. előtti 
időszak gyakorlatához, melyet minden 
jobb érzésű ember szeretett volna maga 
mögött hagyni: hivatali előnyök, állások, 
és javadalmazások érdekében feladta 
eszméit, és az Önnel korábban közös 
eszméket vallókat elárulta.

Tisztelt Alpolgármester Úr!  
Tisztességes magatartás–e ez?

17 képviselő nevében: Dr. Kupper András, 
Fidesz frakcióvezető; Dr. Mészáros József, 

KDNP frakcióvez.; Dr. Fenyvessy Zoltán, MIÉP 

Fodor Vince alpolgármester válasza a Fidesz nyílt levelére
A képviselő-testület november 29-i 
ülésén teljessé vált a polgármesteri 
kar: az MDF ugyanis alpolgármes-
tert jelölt. A párt egyik képviselőjé-
nek szavazatával együtt meglett a 
döntésekhez szükséges húsz voks. 
Előző számunkban az ülésről tudó-
sítás jelent meg. Mellette közöltük 
Junghausz Rajmundnak, a Fidesz 
képviselőjének az eseményeket 
elemző publicisztikáját.  Akkor, 
lapzárta után technikai okokból 
nem tudtuk a terjedelmében több, 
mint 8oo karakterrel hosszabb Nyílt 
levelet közölni. Most, egy héttel 
később hozzuk a két frakcióvezető 
és egy harmadik párt tagjának 
közös levelét, a kétszer megszólí-
tott Fodor Vince válaszát, és a kép-
viselő-testületben 16 évig dolgozó 
Kis József sorait. Az Újbuda ezzel 
az ügyet a maga részéről lezártnak 
tekinti – a szerk.
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Méhes Csaba Pantomix című néma 
tréfakoktélját mutatta be gyerekeknek 
a MU Színház december 3-án. 

A Pantomix egy pantomimes eszközök-
höz nyúló, összemixelt tréfaszínház. S mi 
a pantomim? A mim eredetileg ókori gö-
rög és római színházi szórakoztatási forma 
volt, amelyben ismerős alakok és helyzetek 
gúnyos megjelenítése szerepelt, gyakran 
durva párbeszéd és nevetséges cselekedetek 
kíséretében. Innen ered a mímelés, utánzás 
szavunk. A mai pantomim a középkori 
színjátszásból ered, mely már szavak nél-

küli, testmozgással, gesztusokkal, muto-
gatással jellemzett „néma”, esetleg zenével 
kísért, sokszor egyszemélyes előadás.
 A kamaraszínházban helyet foglalt 
gyerekek és szüleik előtt fekete háttérből 
hirtelen egy alak bontakozik ki. Mozdulatai 
elárulják, hogy a folyton visszacsúszó toló-
ajtó nem engedi bejönni – s nem is sikerül 
neki mindaddig, míg a közönség soraiból 
egy kisfiú a segítségére nem siet. Bohóctréfa 
és cirkuszi bűvésztrükkök váltogatják egy-
mást. A fűrészelős jelenetet a kisebbeknek 
ugyan még magyarázni kell, a nagyobbacs-
kák azonban meglepően jól értik a helyzet-
komikumot. Dobozba rejtett kislányt fűré-
szelnek szét igazi kard és láda megjelenése 
nélkül. Az éles kardok már benn állnak, s a 
szétfűrészelés sem okoz nehézséget – akár-

Tréfakoktél kezdő Méhek-rajongóknak

Ki kerüljön a levesbe?
ha cirkuszban lennénk. A jól ismert jelenet 
kifigurázása mellett tökéletes szerepjáték 
gyerekeknek. Jól értik a gesztusokat, mimi-
kát – talán jobban, mint mi, felnőttek –, s 
egyből be tudnak kapcsolódni a játékba, 
bár egyetlen szó nem hangzik el. A zenei 
betétek tovább oldják a hangulatot. Robot-
zene és tánc után rövid átöltözés, s néma-
filmbe csöppenünk. Cingár izomember 
próbál súlyt emelni, ám itt is csak egy kis-
fiú segíthet. Az almaevésből íjászversenybe 
kerülünk, majd kutyasétáltatás és idomítás 
következik – persze a gazdié. Az utolsó je-
lenet két eltérő szemszöge ugyanannak a 

helyzetnek. Baromfiudvaron tyúkokat ete-
tő öregasszony és tyúkjának élet-halál har-
ca. Ki kerüljön be a levesbe?    
 Az etűdök a mindennapok vicces epi-
zódjait jelenítik meg, ám ezek a jelenetek 
csak számunkra tűnnek új megvilágítá-
súaknak, gyerekeknek ez a világ teljesen 
természetes. Akit felcsigázott Méhes At-
tila produkciója, ellátogathat egy Méhek 
koncertre, melyen a kétszemélyes formá-
ció egy afrikai zenén és abszurd dalokon 
alapuló utcaszínházi produkciót mutat 
be – felnőtteknek. Mozgásra épülő gegek, 
rögtönzött tréfák, szövegtévesztésből adó-
dó, nem tervezett poénok, saját szerzé-
sű dalok, videoprojektoros multimédia, 
performansz, step-show egyvelegét.

- angeli -

Nem könnyű kollégistának 
lenni. Az igazi otthon valahol 
vidéken van, messze az egye-
temtől. A Műszakiról a haza-
indulás azt jelenti: „megyek 
egy helyre, ahol van egy kis 
szobám egy asztallal és egy 
ággyal, ahol ebben a félévben 
biztosan maradhatok. Aztán a 
kollégiumi bizottság dönt, ha 
minden jól megy, diplomával 
a kezemben költözhetek ki és 
mehetek haza.”

Sokféle előítélettel indultam el 
a kollégiumi terepszemlére. Én 
is voltam kollégista fél évig, és 
meglehetősen utáltam. Ráadásul 
annak ellenére, hogy a Műsza-
ki egyetem kollégiumait neves 
építészek tervei alapján építet-
ték, kívülről mégsem voltak szá-
momra túl hívogatóak. Célom az 
volt, hogy megtudjam, mitől több 
egy kollégium, mint egy épület, 
amelyben sok pici szoba van, 
amelyek néhány félévente gazdát 
cserélnek. 
 Az első utam a Martos Flóra 
Kollégiumba vezetett. Itt talál-
koztam egy kedves ismerősöm-
mel, aki körbevezetett az épületben. A la-
kószobákról elmondható, hogy mindenki 
máshogy rendezi be. Van, ahol poszterek-
kel próbálják feldobni a hangulatot, itt-
ott van otthonról hozott szőnyeg, esetleg 
függöny. A szobák egységesen havi hét-
ezer forintba kerülnek, ezen felül internet-
hozzáférési lehetőséget tudnak biztosítani 
félévente négyezer forintért. Ezek az árak 
egységesek, tehát az összes kollégiumra 
vonatkoznak. 
 Néhány szoba után a konyhát néztük 
meg. Az előtérben leláncolt hűtőszekrények 
– a konyha felszerelése kimerül egy villany-
rezsóban, egy tűzhelyben, egy mikróban, 
és egy kicsi asztalban. A tűzhelyet nemrég 
kapták, de úgy tűnik, néhányan nem viszik 
túlzásba a takarítást, így már most odakoz-
mált ételdarabok fedezhetők fel rajta. Min-
den szinten van konyha, WC és zuhanyzó. 
Ez utóbbi koedukált, és ez elég bonyolulttá 
teszi a helyzetet, mert ha az öt fürdőkabin-
ból egyben lány van, a többit nem fogják 
fiúk igénybe venni, pláne, ha az öt zuhany-
rózsából kettő használhatatlan. A lakóknak 
konditerem is rendelkezésre áll, így van hol 
levezetni a fölösleges energiákat. Bulizni 
általában a Vásárhelyi Pál Kollégiumba 
mennek át, amely néhány méterre van csak 
a Martostól. 
 Miután a fotósunk készített néhány 
kollégiumi életképet, a szomszédos épü-
letben folytattuk utunkat. A bejárat mel-
lett közvetlenül kis kávézót találtunk, ahol 
mindig van élet, sokan beszélik meg itt a 
nap fontos és kevésbé fontos eseményeit. 
Sikeres vagy sikertelen zárthelyik, elma-
radt órák, vagy éppen megtartottak nagy 
kérdőjelekkel. A Vásárhelyi is olyan lénye-
gében, mint a Martos, de itt a szobákhoz 
tartozik zuhanyzó, így csak a WC közös. 
Konyha is minden szinten van, és termé-
szetesen a konditerem is elmaradhatatlan 
tartozék. 
 A következő célpont a Baross Gábor 
Kollégium volt. Az épület a Bartók Bé-
la úton található, és ez volt az egyetlen, 
amely már kívülről elnyerte a tetszésem, 
nem is véletlenül, hiszen műemlékről van 
szó. Annak ellenére, hogy látogatásom 
nem volt egyértelműen megbeszélve, egy 
rövid telefon után idegenvezetést kaptam 
Zsován Noémi személyében. Vele is meg-
néztem néhány szobát, amelyek nem sok-
ban különböztek a korábban látottaktól. 
Hamar feltűnt a jó közösségi szellem. Bár-
ki is jött szembe, mindenki köszönt, és ez, 
azt hiszem, közel sem természetes min-
denhol. Ha már közösségnél tartunk, az 
összes kollégiumba bevezették az úgyne-
vezett közösségi pontokat. Ennek lényege 
az, hogy ha valaki részt vesz a közösségi 
munkában, például segít rendbe hozni, 
kifesteni egy közös helyiséget, pontokat 
kap, amelyeket a Kollégiumi Bizottság 
később beszámít a kérelmek elbírálásánál. 
Utólag hallottam, hogy egy-két helyen ez 
sajnos nincs egyensúlyban a pontgyűjtők 
tanulmányi eredményével, és így sokszor 
olyanok is kapnak kollégiumi helyet, akik 
szívesen festenek és takarítanak, de az 
egyetemi óráikat már kevés lelkesedéssel 
és még kevesebb gyakorisággal látogatják. 
Ez persze nagyban függ a bizottságtól, így 
nem általánosíthatunk… 
 A kollégiumra visszatérve, itt is szo-
bánként van zuhanyzó, közös konyha 
minden szinten, konditerem, tehát az 
alapfelszereltség adott. Több tanulószoba 

is van, ezek közül némelyiket már a kollé-
giumi közösség sem tudja javítani, hiszen 
folyamatosan beázik a fal, komolyabb fel-
újításra lenne szükség. Az északi szárnyat 
nemrég csinosították ki, így az itt lakók 
körülményei jelentősen javultak. A déli 
szárny és az utcafront elég rossz állapot-
ban van, de remélhetőleg hamarosan itt is 
lesz változás. Műemlék, így azt csak ere-
deti állapotában, a hagyományoshoz ké-
pest drágább eljárásokkal lehet felújítani. 
 A kollégiumi séta közben sokat 
megtudtam az itteni életről is, így meg-
kaptam az első válaszokat az induláskor 
feltett kérdésekre: mivel dobható fel egy 
kollégista élete. A Baross Gábor kollégi-
um több mint háromszáz lakója sokféle 
közös tevékenységgel tölti mindennapja-
it. A hasonló érdeklődésűek öntevékeny 
köröket alakítanak ki, és ehhez – a lehe-
tőségekhez mérten – teret és támogatást 
is kapnak. Így többek között van saját 
újság, kertészeti kör és kulturális mű-

hely is. Itt a következő nagy cél a kártyás 
beléptető-rendszer kiépítése, hogy elejét 
vegyék a lopásoknak, ami a legtöbb he-
lyen, így itt is probléma. 
 Elszaladt már ekkorra az idő, de 
Buda legmagasabb épületét nem hagy-
hattam ki, így utolsóként a Schönherz 
Zoltán Kollégiumot kerestem fel. Itt a 
Kollégiumi Bizottság elnöke, Börcsög 
Zoltán vezetett körbe, és bizonyította be, 
hogy bizony a Schönherz hazánk egyik 
legkiemelkedőbb kollégiuma több szem-
pontból is. Körülbelül negyven öntevé-
keny kör működik itt, ezek leginkább a 
kultúra, a sport, a bulik, a szolgáltatások 
témakörébe csoportosulnak. Többek 
között van Táncklub és Rongyláb Klub 
a táncosok szerelmeseinek, Világjáró 
klub az utazás iránt érdeklődőknek. A 
„csalogányhangúak” a kórusban gya-
korolhatnak, és van erre egy jó hely is, 
a hangszigetelt, zongorával felszerelt 
szoba. A „kultúrkörbe” tartozik a Feszti-
válhét, amelyet évente rendeznek meg, és 
különböző programok alkotják, amelye-
ket természetesen a kollégisták állítanak 
össze. A sportélet is igen gazdag, hiszen 
a konditermen kívül kardioterem is mű-
ködik, továbbá a szomszédos focipálya 
is rendelkezésre áll, ha éppen az alagsori 

tornaterem foglalt. Ha valaki elég 
gyakran látogatja ezeket a helye-
ket, a félévi testnevelés aláírást 
is megszerezheti, így a kellemest 
könnyen összekötheti a hasznos-
sal. Vannak különböző szertárak, 
ahonnan biciklit, sífelszerelést és 
sok más hasznos sporteszközt le-
het kölcsönözni. Néhány éve egy 
szaunát is építettek, amely előzetes 
foglalás után használható. A szol-
gáltatások közé tartozik többek 
között a teaház, egy kis állatfarm, 
ahol kisebb állatokat tartanak, de 
van büfé is, ahol az éhezők számá-
ra mindig akad egy finom szend-
vics. A bulik szempontjából sincs 
oka szégyenkezni a kollégiumi 
közösségnek. Több terem is van, 
ahol modern felszereléssel kiváló 
összejöveteleket lehet szervezni, és 
a különböző bulikörök az általuk 
protezsált műfajban rendeznek 
partikat. A fentieken kívül műkö-
dik önálló rádió-, sőt tv-stúdió is. 
 A Schönherz hagyományosan a 
Villamosmérnöki és Informatikai 
Kar hallgatóinak főhadiszállása, 
így a karon tanuló kollégisták az 
egyetemről hazatérve is gyakorlati 
módon mélyíthetik tudásukat. A 

hasonló érdeklődésűek szakmai körök-
be tömörülnek, ezek keretében foglal-
kozhatnak az általuk kedvelt témákkal. 
Ezeket a köröket fogja össze a Simonyi  
Károly Szakkollégium, amely – azon kí-
vül, hogy a szükséges támogatást biztosítja 
–, a tagok érdekképviseleti szerveként is 
működik a Kollégiumi Bizottság felé. A 
szakkollégium olyan köröket foglal magá-
ba, mint a Kollégiumi Számítástechnikai, 
a Rádiótechnikai, vagy éppen a Budavári 
Schönherz Stúdió, amely 1962 óta mű-
ködik, és még a budavári kollégiumban 
alakult meg, innen is kapta nevét. Bármi-
lyen tevékenységhez található irodalom a 
Szakmai Könyvtárban, ahol szép szám-
mal vannak szépirodalmi könyvek is. A 
könyvtár összesen tizennyolcezer kötettel 
segít a tanulásban vagy a kikapcsolódás-
ban. A Schönherz Szakmai Műhelye az 
egyetemi oktatás mellett, azt kiegészítve 
ad a hallgatóknak fontos elméleti ismere-
teket több tanfolyam keretében. 

 A kollégiumban lovagrend is műkö-
dik, ennek felsőbb évesek a tagjai, akik ta-
nácsokkal látják el az elsősöket, a kevésbé 
tapasztalt kollégistákat, segítik a beillesz-
kedést az egyetemi életbe. Ők rendezik a 
gólyatáborokat, bálokat is. A kollégium 
sajátossága, hogy az egy szinten élők ún. 
szintközösségeket alkotnak: közösen lép-
nek fel érdekeik védelmében, együttes 
kéréssel fordulhatnak a vezetőséghez, de 
pályázhatnak is, olyan támogatásokat is 
elnyerhetnek, amivel jobbá tehetik a kö-
rülményeiket, például háztartási gépek, 
eszközök vásárlásával. Minden szint-
közösségnek külön klubszobája van. És 
a Schönherzet még egy adottsága miatt 
érdemes megemlíteni: ha valaki kinéz a 
húszemeletes épület valamelyik felsőbb 
szintjéről, a szeme elé táruló látvány sok 
kellemetlenséget elfeledtethet vele. 
 E műszakis kollégiumok megszem-
lélése után a legnagyobb tanulság mind-
egyikre vonatkozóan megállapítható: 
minden kollégium olyan, amilyenné a 
benne lakók teszik. Ha valaki szeretné 
otthon érezni magát a hétköznapokban, a 
hasonló gondolkodású emberekkel össze-
fogva nemcsak élhetővé, de élvezhetővé 
varázsolhat egy lerobbant épületet.    

Kovács Anna

Nem könnyű a kollégistáknak
Összefogva élhetővé és élvezhetővé lehet varázsolni egy lerobbant épületet is

A szobákért hétezer forintot kell fizetni havonta, viszont mindenki maga „dekorálhatja” ki

A Fonó Budai Zeneház és az Országos 
Diákszínjátszó Egyesület Diákszavak 
56-ról címmel országos találkozót ren-
dezett a fél évszázaddal ezelőtti forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére. 
A kétnapos rendezvény résztvevői 
közel kéttucatnyi műsorral mutatták 
be a Fonó színpadán, mit jelent 1956 
diákszemmel.

Az Országos Diákszínjátszó Egyesület 
hazánk ötszázadik civilszervezeteként 
alakult meg 1989-ben, azzal a céllal, hogy 
a tekintélyes múlttal rendelkező diákszín-
játszó hagyományt tovább őrizze. Szak-
mai fórumok mellett évente megrendezi 
az Országos Diákszínjátszó Találkozót, 
idén immár tizenhetedszerre.
 A mostani emlékév alkalmából, első 
alkalommal speciális seregszemlét hirdet-
tek a 12-18 év közötti korosztály számára. 
Arra kívánták ösztönözni a csoportveze-
tőket és diákjaikat, hogy tájékozódjanak, 
kutassanak, beszélgessenek, vitatkozzanak 

1956-ról, és keressék meg a gondolataik 
közvetítéséhez illő színházi és előadói for-
mákat. A feltételek között szerepelt az is, 
hogy kizárólag irodalmi szövegek elmon-
dásából álló ünnepi műsorokkal nem lehet 
pályázni – ennek a bemutatott előadások 
ötletgazdagságról és művészi igényről ta-
núbizonyságot téve mind megfeleltek.
 A szervezők elsősorban a fesztivál 
közösségi élményének biztosítására töre-
kedtek, amelyhez képest a Solténszky Ti-
bor dramaturg, Kaposi József történelem 
szakos tanár, rendező, és Pap Gábor zene-
szerző, drámapedagógus alkotta zsűri in-
kább segítő, ösztönző szándékkal értékelt 
az egyes előadásokat követően.
 A kétnapos rendezvény első estjén a 
Makám együttes adott ünnepi koncertet. 
Az emelkedett hangulatú találkozó érté-
kes munkákkal járult hozzá ahhoz, hogy 
a forradalom és a szabadságharc emlé-
ke méltó módon éljen az ifjú generáció  
emlékezetében.

 - szamos -

Diákszavak 56-ról
Országos színjátszó találkozó a Fonóban

Ötletgazdag, művészileg ígényes előadásokat láthatott a közönség

A gyerekek jól értik a helyzet komikumát
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16.00–18.00 óráig: Római ásatások, egy-
ház- és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva 
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története. 
Időszaki kiállítás: az albertfalvai római 
tábor emlékei fényképeken. DECEMBER 
20-IG Tisztelet az 1956-os forradalomnak 
(rajzok, fotók).

ARTUS GALÉRIA 
XI. Sztregova u. 7.
DECEMBER 31-IG Őszi Tárlat címmel Csató 
József, Király Gábor, Fischer Balázs, Mohácsi 
András, Nádor Tibor, Nagy Géza képzőmű-
vészeti kiállítása. 

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.
DECEMBER 15-IG Víz-Szín-Test. Gyurics 
Balázs Jonas festőművész kiállítása. 

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
Állandó kiállítás: Dajka Margit-emlékszo-
ba. DECEMBER 15. 16.00 Szurcsik József 
festőművész kiállításának megnyitója. 
Mewgtekinthető JANUÁR 19-IG. A galéria 
karácsony és újév között zárva tart.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
JANUÁRIG 2-IG MADARASSY István ötvös-
szobrászművész kiállítása. 

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
DECEMBER 15–JANUÁR 31-IG Bolyai 
János és Zemplén Géza emlékkiállítás 
az Országos Műszaki Múzeummal közös 
szervezésben. 

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
DECEMBER 29-IG Vizuális Művészeti Hónap: 
festmény- és szoborkiállítás.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
JANUÁR 2-IG Vincze Angéla festő kiállítása.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
DECEMBER 20-IG Kőbe zárt ragyogás. Clara 
Peacock iparművész kiállítása és vására, 
valamint Domján Károly ásványkiállítása. 

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

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
DECEMBER 20-IG Gajdov Géza és Farkas Rita 
grafikai kiállítása. 

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
DECEMBER 18-IG Supka Manna emlékére 
Bényi Eszter és Bráda Tibor kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
DECEMBER 15. 18.00 Balogh János grafikus 
Rézvonalak című kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető JANUÁR 5-IG.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15.00–18.00 óráig.

December 11. – 20.

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

DECEMBER 11.    HÉTFŐ

 18.00 Újbuda Magazin
 18.40 Közkívánatra: Lola műsora
 19.10 Hit és élet (katolikus percek)
 19.15 Életközelben (evangélikus 5 perc)
 19.20 Kór-Kép: János Kórház 
  (kórháztörténeti sorozat)

DECEMBER 13.   SZERDA
 19.50 a 9STV műsora

DECEMBER 18.   HÉTFŐ
 18.00 Újbuda Magazin
 18.40 Közkívánatra: a V-Tech együttes   
  műsora
 19.10 Hit és élet (katolikus percek)
 19.15 Égető kérdések (református 5 perc)
 19.20 Otthonunk melege 
  (szolgáltató műsor)

DECEMBER 20.   SZERDA
 19.50 a 9STV műsora

A HÉTFŐI ADÁSOK ISMÉTLÉSEI: 
szerda 18.00; csütörtök 9.00; péntek 18.00, 
22.30; szombat 9.00, 14.00, 23.00; vasár-
nap 9.00, 13.00, 23.00; hétfő 4.00; kedd 
18.00, 22.30. 

AJÁNLÓ

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

DECEMBER 14. 20.00 Besh o droM, Kerekes 
Band. DECEMBER 15. 21.00 Mitsoura, Adiba 
Amani, kathak tánc, Moldvai Márk DJ-szett. 
DECEMBER 17. 18.00 Freud-vacsora. DECEMBER 
20. 20.00 Fellegini Klezmer Gipsy Band.

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjas Klub, 
a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszer-
vezete, 16.00 Családok a Családokért Polgári 
Egyesület, 19.00 AKH Gesualdo Kamarakórus 
próba. KÉTHETENTE HÉTFŐ 16.00 Az AKH 
Opera- és Dalstúdió próbája. KEDD 10.30 
Angol Társalgási Klub és PiCinke Játszóház, 
14.00 A Keresztény Társaskör Döngicsélő 
Klubja, 19.00 Salsa Suli. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Divattánc-tanoda 6 éves kortól. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 10.00 Alakformáló 
torna. SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok 
Köre. SZERDA, PÉNTEK 18.00 AKH Mesetorna.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Hobbi Társastánc Iskola.
DECEMBER 13. 10.00 A Családok a Családokért 
Polgári Egyesület Ruhaakciója. DECEMBER 16. 
10.30 AlFa Meseház a Magyar Mesezenekar 
karácsonyi koncertje, 20.00 Össztánc az AKH 
Társastáncklubja szervezésében. DECEMBER 
17. 10.00 Az AKH Autósklub szlalomedzése az 
Alfa Áruház parkolójában. DECEMBER 18. 18.00 
Az AKH Opera és Dalstúdiójának karácsonyi 
koncertje. DECEMBER 20. 13.00 Cukorbetegek 
Klubja. Kiállítás: DECEMBER 21-IG H. Micsik 
Angéla foto-realista festménykiállítása. 

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.30 Fővárosi Énekkar. 
KEDD VAGY SZERDA 18.00 Kerámia tanfolyam 
felnőtteknek.. SZERDA 17.00 Reflex fotóklub. 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 16.30 Művészeti fog-
lalkozás gyerekeknek. MINDEN HÓ MÁSODIK 
SZOMBAT 10.00 Vasútmodell klub gyerekek-
nek. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub.
DECEMBER 13. 18.00 Művészet közelről II. Téma 
és jelentés előadássorozat: A nő képe a XX. 
század művészetében I-II. DECEMBER 16. 16.00 
Bemutató és eredményhirdetés. A BMK Reflex 
fotóklub és a Fotó Natura Természetfotósok 
Egyesülete közösen programja.

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

MINDEN CSÜTÖRTÖK 9.30 Ringató, zene-
pedagógiai foglalkozások. DECEMBER 13. 
18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta 
együttes koncert és táncház. DECEMBER 14. 
20.00 William Blake est, vers, dalok, képek. 
DECEMBER 15. 20.00 KMB koncert. DECEMBER 
16. 20.00 Karácsonyi Tangó Bál Budai László 
és az Argentín Tangó Táncszínház előadása 
élő zenével. DECEMBER19. 20.00 Pravo román 
és balkáni táncház. DECEMBER 20. 20.00 
Gömbszörp: A jövő zenéje, lemezbemutató 
koncert és táncház. Gyermek- és családi 
programok: DECEMBER 13. 11.00, 12.30 és 
14.00 Világdeszka. Gyerekszínházi előadások:  
Betlehemes. Szabó Zsuzsa bábelőadása. 
DECEMBER 16. 10.00 Kolompos színház: 
Kiskarácsony, nagykarácsony.

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

HÉTFŐ 11.00 Várandós klub, 13.30 Dúr-moll 
zeneovi kezdő, 14.00 Dalszínház 11+1 
Nótakincs tv-klub, 19.00 A Greenfields 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
DECEMBER 16. 19.00  Nagy Edmond 
koncert. Karácsonyi lemezbemutató.  
DECEMBER 17. 10.30 Micimackó meséi, 
gyerekelőadás, 14.30 A New York-i 
páparablás.  DECEMBER 19. nyilvános 
főpróba 10.30, 20. bemutató, 21., 22. 19.00 
szerelem@könyv.hu. 

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
DECEMBER 13. 20.00 Buddha szomorú. 
Tünet Együttes (Szabó Réka Társulata).
DECEMBER 15., 16. 20.00 Jeremy James: 
My Big Pants, Kun Attila: Search for better 
Mindegy PR-evolution Dance Company 
(Kun Attila Társulata). DECEMBER 20. 
bemutató, 20.00 Létra. Pont Műhely. 
Gyermekelőadás: DECEMBER 17. 11.00 
Betlehemi történet. Görömbő Kompánia. 

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
DECEMBER 13-14. 20.00 Anyám orra. Pintér 
Béla és Társulata. DECEMBER 16., 17. 20.00 
Parasztopera. Pintér Béla és Társulata.
DECEMBER 18-20. 19.00 Szíkölök. Honvéd 
Kamaraszínház. Az előtéri Puttó galériában 
Katkó Tamás fotókiállítása.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
DECEMBER 13. 19.00 Az új lakás. Háromszín 
Kulturális Alapítvány. DECEMBER 15., 16. 
20.00 Priznic. Tünet Együttes.

együttes ír táncháza.  KEDD 16.30 Csengő-
Bongó hangszerbemutató foglalkozássorozat, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 18.00 
Balett és jazztánc haladó, 18.30 Kezdő ír 
sztepptánc klub, 19.30 Szenior társastánc 
klub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba 
délelőtti játszóháza.  SZERDA  19.00 Picasso 
festőszakkör felnőtteknek. SZERDA, PÉNTEK 
20.00 Capoeira. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet 
klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos 
foglalkozás, 15.00 Alma rajzszakkör, 17.00 Fitt 
dance sport. MINDEN HÓ HARMADIK SZOMBAT 
19.00 A Sültü együttes csángó-magyar 
táncháza. SZOMBAT 9.00 Hangoló zeneovi, 
családi foglalkozások, 10.00 Dúr-moll zeneovi, 
haladó, 12.00 Társastánc klub 6-13 éveseknek, 
14.00 XI./11. Lágymányosi bélyeggyűjtő kör, 
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 15.00 
Önvédelmi foglalkozás, 16.00 Társastánc klub 
14-18 éveseknek. VASÁRNAP 8.00 Budapest 
Hobby Klub, 15.00 Nosztalgia klub. DECEMBER 
19. 10.30 Halász Judit Mikulás-napi koncertje.

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

HÉTFŐ 19.30 Iai jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk 
és Kártya Szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Aerobic, 19.00 Kempo karate. SZERDA 19.30 
Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 
15.30 Fashion dance, 18.00 Taoista tai chi. 
DECEMBER 15. 18.00 Bibliaiskola. Milyen érté-
ke van az örök életnek, és hogyan juthatunk el 
oda? DECEMBER 16. 16.00 TiniSztár vetélkedő. 
Karaoke énekverseny Rolanddal. DECEMBER 
18. 18.00 Verses-lelkes együttlét. Versbarátok 
köre, alakuló összejövetel. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–19.00-IG Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ és eMagyarország 
Pont.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00 
Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzs klub. KEDD 10.00,  
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 11.00 Ixion Autósiskola, 18.00 
Aikido. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodell 
klub. PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás 
club. DECEMBER 15-IG Kelenvölgyi Művészeti 
Hét. DECEMBER 14. 18.00 Trilla énekiskola kon-
certje. DECEMBER 15. 15.00 Idősek karácsonya. 
Fellép Ihos József humorista, Tótpál Szilvia 
operetténekes, Szöllősi Emese nótaénekes és 
Albert Dezső zongorista-műsorvezető, vala-
mint a kelenvölgyi óvodások és a Kelenvölgyi 
Általános Iskola diákjai.
Kiállítás: DECEMBER 15-IG A Kelenvölgyi 
Festőiskola kiállítása.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG 
Újbudanet lakossági internet-használat.

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

HÉTFŐ, SZERDA 10.00 Hastánc. HÉTFŐ 
19.00, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. HÉTFŐ, 
PÉNTEK 18.00 Sport és Jóga. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
10.30 Tarka Színpad - Őrmezei Nyugdíjas 
Színpad, 16.00 Hip-Hop, 17.15 Törpördög 
Tánc-Tanoda kezdő, 18.00 haladó. SZOMBAT 
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. MINDEN 
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 szuper 
haladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc 
előkészítő, 16.30 kezdő. MINDEN VASÁRNAP 
8.00 Katolikus szentmise. DECEMBER 14. 
16.30 Őrmezei Kézműves Klub, virágkötészet. 
DECEMBER 15. 13.00 Andersen meséi. A 
Nevesincs Színház előadása. DECEMBER 18. 
16.30 Őrmezei Kézműves Klub, gyertya-
készítés. DECEMBER 20. 17.00 Szépkorúak 
Karácsonya. Közreműködik a Tarka Színpad 
társulata, valamint a Commedia 2000 
Gyerekszínpad. Emeleti galéria: DECEMBER 
15. 16.00 Őrmezei képző- és iparművészek 
karácsonyi kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető DECEMBER 20-IG. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó 
eMagyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.

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

DECEMBER 13. 18.00 Ásvány Kör: A Föld 
fejlődése (diavetítés). DECEMBER 14. 18.30 
Csincsilla Klub: Jó-e a csincsilla, mint karácso-
nyi ajándék? DECEMBER 15. 17.00  Kisrágcsáló 
Klub: Hogyan süssünk sütit az állatoknak kará-
csonyra? DECEMBER 18. 17.30 Hajózástörténeti 
Klub: Az észak-jeges-tengeri felfedező utak II. 
Kiállítás: Öveges József emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019. 

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070

DECEMBER 12. 19.00 Soteria szakmai fórum. 
Születés előtti kommunikáció. Dr. Raffai Jenő 
pszichoanalitikussal és Hoppál Bori testtudat 
oktatóval a Radiocafé riportere, Dus Polett 
beszélget. JANUÁR 3-IG 18.00 Tószegi Judit 
és Morvay Kinga mézeskalács- és nemezki-
állítása. 

KLUBPROGRAMOK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c. 

HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés 
alapján laborgyakorlat. KEDD 17.30 Az Ifjúsági 
tagozat foglalkozásai. CSÜTÖRTÖK 18.00 A 
Baráti kör találkozója. DECEMBER 14. 18.00 
Klubnap. Ifjúsági tagozat évzáró.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
XI., Gyékényes u. 45–47.

DECEMBER 20. 13.00 Dr. Grandtner Gábor há-
ziorvos előadása: hasznos tudnivalók az étke-
zési szokások, a gyógyszerszedés és inzulinos 
kezelés gyakorlati összefüggéseiről. Az ünnepi 
asztal örömei, veszélyei.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 Klubnap

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

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

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

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

SZOMBAT 15.00 Közös meditáció. SZOMBAT 
13.00 Nyilvános könyvtár. KÖZPONT XI., 
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/922-
2679. KEDD, CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előké-
szítő gyakorlatok (közös meditáció).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. SZERDA 9.00, PÉNTEK 

9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági 
bibliaóra 12-18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD 
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjas házban 
illetve nyugdíjasklub a templomban. 

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

VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekek-
nek, 11.00 Konfirmációs felkészítés.
DECEMBER 13. 18.00 Szülői Kör. DECEMBER 19. 
18.00 Fiatalok karácsonya.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, 
bibliaórák az imaház alagsorában.

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

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

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

DECEMBER 17. 8.30 Istentisztelet.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 18.30 Placid atya 
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (SZIH). 
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
DECEMBER 23-IG MINDEN HÉTKÖZNAP 6.00 
Rorate. DECEMBER 13. 6.00 Placid atya köszön-
tése 90. születésnapján a misén. 
DECEMBER 16. 15.00 Karitász Idősek 
Karácsonya (SZIH).

KIÁLLÍTÁSOK SZÍNHÁZAK

   Karácsonyi ZsebTévé   
A Magyar Mesezene-
kar gyerekeknek szóló 
ünneplős koncertjét 
december 16-án 10.30 
órakor tartja meg az 
Albertfalvi Közösségi 
Házban az AlFa Me-
seház keretében. Az 
együttes a ZsebTévé 
című produkcióját 
ez év májusában mutatta be az A38-on, majd felléptek 
vele több vidéki nagyvárosban is. A videotechnikával 
és kerettörténettel előadott élő koncert „gyerekileg ma-
ximálisan (lelki, agyi paraméterek alapján) kompatibi-
lis”, köszönhetően a rendező Tompagábor Kornélnak, a 
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagjának és termé-
szetesen az együttes négy fiatal művészének.

   Gyermek muzsikás karácsony   
A Térszínház Társulata dramatikus játszóházzal, a 
Jánosi együttes karácsonyi gyermektáncházzal várja 
a kicsiket és kísérőiket a Fővárosi Művelődési Házba 
december 16-án 11 órától. A karácsony ünnepéhez 
kapcsolódó játszóházban tárgyalkotó játékok, népze-
ne és tánc, és a szerepvállalásra ösztönző dramatikus 
játék együtt adják a nagycsaládi körben zajló esemé-
nyek közös élményét. A program alatt a vállalkozó 
kedvű gyerekek kézműves foglalkozáson is kipróbál-
hatják ügyességüket.

   Betlehemi történet   
A Görömbő Kompánia Betlehemi történet című ka-
rácsonyi meséjét december 17-én 11 órakor adja elő 

MU Színházban. Több mint kétezer éve a pásztorok 
Betlehem határában az angyaloktól kapták a hírt: 
megszületett a megváltó. Angyalok, királyok, pászto-
rok és Betlehem népe gyűlt a jászol köré, hogy üdvö-
zöljék a kisdedet. Ezt az örömteli estét idézi fel a zenés 
mesejáték, melynek résztvevője, szereplője lehet a kö-
zönség apraja-nagyja.

   Andersen meséi   
A Nevesincs Színház társulata – 2002-től Theatrum 
Hungaricum néven hirdetik az ifjúsági előadásaikat 
– december 13-án mutatja be a Ferencvárosi Művelő-
dési Központban, és két nap múlva 13 órától már az 
Őrmezei Közösségi Házban lesz látható az Andersen 
meséi című legújabb produkciójuk. Szerkesztő-rende-
zője Rencz Antal, aki a nagy dán meseíró legismertebb 
történetei alapján állította össze a darabot.

   Kiskarácsony, nagykarácsony   
A Kolompos Együttes 
hagyományos kará-
csonyi ünnepi mű-
sora december 16-án 
10 órakor kezdődik a 
Fonó Budai Zeneház-
ban. A gyerekek előbb 
karácsonyi kézműves 
foglalkozáson vehet-
nek részt, ahol a közel-
gő ünnep alkalmából 
gyapjú és csuhé angyalkákat, karácsonyi díszeket és 
mézgyertyát készíthetnek. Az együttes műsora 11 óra-
kor kezdődik Kiskarácsony, nagykarácsony címmel, 
benne színházzal, játékkal, zenével...

Gyermek kulturális ajánló a karácsony jegyében

TÚRAAJÁNLAT

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben 
az időben és helyszínen van a találkozó). A 
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon lehet 
jelentkezni. A pilisi túrák találkozója 7.15-KOR 
a Batthyány téri HÉV-végállomáson, egyéb-
ként 7.15-KOR az Árpád híd pesti hídfőjénél, 
a Volán pályaudvar pénztáránál. Túravezető: 
Kremser Ferenc.
DECEMBER 16. Pilis. Két-bükkfa-nyereg – 
Fekete-kő – Háromszázgarádics – Klastrom-
szirtek–Simon halála – Vaskapu-völgy 
– Pilisszentkereszt. Táv: 20 km.
DECEMBER 17. Budai-hegység. Máriaremete 
– Remete-szurdok és kőfülke – Hétlyuk-bg. 
–Cseresznyés út – Középső-Jegenye-völgy 
– Solymár. Táv: 14 km.

Verses-lelkes együttlét
A legtöbbünknek van olyan 
verse, amely a szívünknek igen 
kedves. Osszuk meg egymással, 
kérem! – E gondolat jegyében 
várja Galgóczi Péter Verses-lel-
kes együttlétre a poézis barátait 
a Gazdagréti Közösségi Házba. 
Az első összejövetelt december 
18-án délután 6 órakor tartják, 
s azután kéthetente ugyanakkor 
és ugyanott találkoznak.

Kiskarácsony a Bikás parkban
Karácsonyi ünnepséget rendez 
az Egészségért Egyesület a Bikás 
park bekerített játszóterén de-
cember 15-én, pénteken 10-től 
12 óráig. A programból: a Szere-
tet Fája közös felöltöztetése után 
a környező iskolákba és óvodák-
ba járó gyerekek adják elő mű-
sorukat, majd a jelenlévők közül 
bárki mondhat verset vagy el-
énekelhet egy karácsonyi dalt. A 
rendezvény fővédnöke Molnár 
Gyula polgármester, védnöke 
Tóthné Vécsei Éva önkormány-
zati képviselő.

 LÉTRA    
A Pont Műhely december 20-án 20 órakor mutatja 
be Létra című legújabb előadását a MU Színház-
ban. Bíró László Magyar József visszaemlékezé-
se alapján írta meg művét, a rendező Vicei Zsolt. 
1956. november 5-én délelőtt a forradalom talán 
legkülönösebb eseménye zajlik egy szűk budapes-
ti utcán. Minden irányból lőnek, golyózápor zú-
dul mindenre, ami mozog. Azon a hétfői napon 
tulajdonképpen már minden eldőlt. A fontosabb 
magyar városok zöme elesett. Budapesten elkese-
redett harcok ugyan még több helyen is folynak, 
de csak idő kérdése a teljes szovjet hatalomátvétel. 
Mégis, két fiatalember különös terveket szövöget 
az utca egyik házának félemeleti lakásában. Ter-
vük középpontjában egy létra áll… A Pont Műhely 
előadása az 1956-os szabadságharcban résztvevők 
visszaemlékezéseinek felidézésével készült.

 WILLIAM BLAKE-EST    
A békétlenséget enyhítő karácsonyi hangulatú 
könyvbemutatót tartanak december 14-én 20 órá-

tól a Fonóban William Blake (1757–1827) újonnan 
megjelent Az Ártatlanság és a Tapasztalás dalai cí-
mű kötete alapján. Az est, a fordító, Erdődi Gábor 
szándéka szerint vers, a zene és a festészet egysége 
lesz – Blake nemcsak költő, festő és grafikus is volt 
–, ahol a szenvedélyes hangú, misztikus, látomásos 
költeményeket Schubert, Schumann, Brahms, De-
bussy és Benjamin Britten dalai teszik még „fűtöt-
tebbé”. Az ártatlanság dalai (1789) és A tapasztalás 
dalai (1794) az angol költő két legkiforrottabb ver-
seskötete. Előbbi a szeretet érvényesülését a min-
denségben, a minden létező egységességét hirdeti, 
utóbbi ennek teljes ellenképe, de azzal szerves egy-
séget alkot. A verseket Závori Andrea színművész-
nő adja elő – néhány költemény eredeti nyelven is 
elhangzik –, a romantikus dalokat E. Barlay Zsu-
zsa tolmácsolásában hallgathatjuk. A fordítóval 
Bodrogi Péter költő fog beszélgetni. A kétnyelvű, 
színesen illusztrált kötet – megjelentetésének aktu-
alitása, hogy 2007-ben lesz Blake születésének 250., 
halálának 180. évfordulója – a helyszínen megvá-
sárolható lesz.  
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Jelentősen megváltoztak a társasá-
gokról szóló jogszabályok, így a cég-
jog, az eljárási szabályok, és a csőd- és 
a felszámolási törvény is módosult. 
Összeállításunk  második részében a 
cégalapítási és a vezető tisztségviselő-
ket érintő szabályokat ismertetjük.

Ezentúl a kkt., bt., kft. alapító szerződését 
a cégtörvény mellékletében található szer-
ződésminta kitöltésével is megköthetik 
a tagok, de ilyenkor kizárólag az abban 
foglalt tartalommal jöhet létre a társaság. 

Ügyvédi el-
lenjegyzésre 
ebben az eset-
ben is szükség 
van. A minta 
alkalmazása 
azok számára 
teszi köny-
nyebbé a tár-
saságalapítást, 
akik jártasak, 
vagy könnyen 

eligazodnak a jogszabályok alkalmazá-
sában, és semmilyen egyedi szabályozást 
nem kívánnak az alapszerződésben rögzí-
teni. A legtöbb esetben a tagoknak vannak 
egyedi kívánságai, így a szerződésminta 
alkalmazására feltehetően kevés esetben 
kerül majd sor. 
 A vagyoni hozzájárulás mértékén 
nem változtatott az új törvény, tehát kkt. 
és bt. esetén nincs tőkeminimum, a kft. 
esetében maradt a 3 000 000 Ft-os alaptő-
ke-minimum, de nem kötelező a pénzbeli 
hozzájárulás, lehetőség van a társaságala-
pításra kizárólag apporttal, vagyis nem 
pénzbeli hozzájárulással. A pénzbeli hoz-
zájárulás felét az alapításkor kell befizet-
ni, a többit egy éven belül. A teljes apport 
szolgáltatása az alapításkor csak akkor 
kötelező, ha értéke eléri a törzstőke felét, 
egyébként három éven belül, a társasági 
szerződésben írt ütemezésben kell ren-
dezni. A nem pénzbeli hozzájárulás bár-
milyen vagyoni értékkel bíró dolog, vagy 
vagyoni értékű jog lehet, ilyen pl. a szelle-
mi alkotáshoz fűződő jog, az adós által el-

ismert vagy jogerős bírósági határozaton 
alapuló követelés is. Új szabály, hogy kkt. 
és bt. alapításakor is lehetséges az előbb is-
mertetett apportok szolgáltatása.
 A vezető tisztségviselőket érintő sza-
bályok közül megszűnt az, amely szerint 
egy személy legfeljebb három gazdasági 
társaságnál lehet vezető tisztségviselő; 
arról ezután a tagoknak kell dönteni. Vál-
tozás, hogy e megbízatását nem láthatja el 
munkaviszonyban, csak megbízási jellegű 
jogviszonyban, és teljes vagyonával felel az 
e minőségében hozott döntéseiért a Polgá-
ri Törvénykönyv megbízási szerződésre 
vonatkozó szabályai szerint. A 2006. júni-
us 30-ig keletkezett munkaviszonyokat a 
létesítésüktől számított öt éven belül meg 
kell szüntetni, és át kell alakítani megbí-
zási jogviszonnyá. Annak nincs akadálya, 
hogy az ügyvezető más tevékenységét a 
társaságnál munkaviszonyban lásson el. 
A vezető tisztségviselő választható, kije-
lölhető határozott időre – maximum 5 év 
– vagy határozatlan időre is. Megszűnt az 
a szabály, mely szerint három évig nem le-
het vezető tisztségviselő az, aki korábban 
olyan gazdasági társaság vezető tisztségvi-
selője volt, amelyet felszámoltak. Viszont 
továbbra sem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztésre ítéltek.
 A társasági szerződés előírhatja a ve-
zető tisztségviselők előző üzleti évben 
végzett munkájának értékelését, és, ha a 
munkájukat jól, a társaság érdekeit szem 
előtt tartva végezték, felmentvényt adhat 
részükre. A felmentvény intézménye új 
a társasági jogban, német mintára került 
bele a törvénybe. Ennek a szabályozása 
a vezető tisztségviselők érdeke, ugyan-
is amennyiben felmentvényt kapnak, a 
társaság utóbb nem vonhatja felelősségre 
az ügyvezetőket arra való hivatkozás-
sal, hogy a társaság érdekeivel össze nem 
egyeztethető módon jártak el. Ez nem vo-
natkozik arra, ha a vezető tisztségviselők 
rosszhiszeműen, a tagokat szándékosan 
megtévesztően jártak el. Ekkor a tagok-
nak joga van bírósághoz fordulni.

Dr. Kőszegi Márta

Új szabályok a vezetőknek

Változások a társasági 
törvényben (2.)

JOGI TANÁCSOK

Dr. Kőszegi Márta

Ásványkiállítás a TIT Stúdióban

December 3-án tartották meg a TIT Stúdió Egyesület Zsombolyai utcai épületében a hagyo-
mányos év végi Ásványkiállítást és vásárt. Kövek, ősmaradványok, ritka, különleges ásványok 
dísztárgyak találtak gazdára a közel 80 kiállító asztalánál. 

Hamis húszezres
December 2-án egy hamis 20 ezer fo-
rintost vitt be a rendőrségre az egyik 
kerületi ABC alkalmazottja. Elmondta, 
a bolt dolgozói szerint a pénz valamikor 
november 28-án éjszaka kerülhetett a 
kasszába. Amikor megtalálták a bankje-
gyet, a pénzvizsgáló lámpával ellenőriz-
ték, s rögtön kiderült, hogy a színe eltér 
a megszokottól, s nem a húsz, hanem a 
kétezres vízjegye van benne. A rendőr-
ség vizsgálatot indított az ügyben.

Udvarias rablók
Egy hölgy éppen hazaérkezett két gyer-
mekével Bartók Béla úti lakásukba, 
amikor a körfolyosón meglátta, hogy 
két férfi mászik ki az egyik szobájuk 
ablakán. A nő – féltve a gyerekeit – nem 
merte kérdőre vonni őket, inkább to-
vábbment, mintha egy másik lakásban 
lakna. A két férfi még oda is köszönt ne-
ki, majd eltűntek a lift irányába. A hölgy, 
amikor bejutott az otthonába, mindent 
felforgatva talált. Az ismeretlenek elvit-
tek egy notebookot, egy DVD-lejátszót, 
és más műszaki cikkeket. A rablással 
okozott kár eléri a 400 ezer forintot. Az 

egyik férfi 20-25 év közötti, 170 centimé-
ter magas, bajuszt és szakállt visel. Drapp 
pufi dzsekiben volt. Társa 25-30 év közöt-
ti, vékony testalkatú, 175-180 centi magas, 
rövid, sötét haja van. Sötét bőrdzsekit és 
sötét nadrágot viselt. 

Kifosztották a műtét alatt 
A Szent Imre Kórházban december 2-án 
ellopták egy férfi értéktárgyait, mialatt 
műtötték. Délután vitték a műtőbe, s ami-
kor másfél órával később kihozták onnan, 
a felesége már egyetlen értéktárgyát sem 
találta meg. A beteg egyedül feküdt a kór-
teremben, s a rendőrségi jegyzőkönyv sze-
rint az értékeit nem tette be az egyébként 
kulcsra zárható szekrénybe. Eltűnt a mo-
biltelefonja, az iratai, és 12 ezer forintnyi 
készpénze. 

Kölcsönkért telefon
Egy akcentussal beszélő, 50 év körüli, 
175 centiméter magas, erős testalkatú 
férfi december 3-án este elkérte az egyik 
utas mobiltelefontját a 41-es villamoson, 
azzal az indokkal, hogy szeretné felhívni 
az egyik ismerősét. Amikor megkapta a 

RENDŐRSÉGI HÍREK

Az enyves kezű nagyi
A Somogyi úti fodrászat barátságos, csa-
ládias hangulatú üzlet, ahol mindenki 
ismeri a másikat, átadjuk egymásnak az 
utca történéseit, eseményeit. Leraktam a 
táskámat és a kabátomat egy székre, pont 
egy ártatlan kinézetű nagyi (kb. 65 éves 
lehetett) mellé. Előttem távozott, éppen 
fizetni szerettem volna, de  a táskámból 
eltűnt a pénztárcám. A fodrász elmondta, 
hogy a néni bejött bejelentkezni másnap-
ra, és két órán át „várta a férjét”. Utólag 
visszaemlékeztem, hogy a nénike a „várás” 
alatt mindvégig a karjába fogta a nagy téli-
kabátját (ami alatt nyugodtan tudott „dol-
gozni”). A pénzen kívül elvitte a bankkár-
tyámat, és az összes iratomat is. Mivel a 
gyerekekkel egyedül vagyok otthon, elég 
körülményes a hivatali utánajárás. Remé-
lem, hogy a pénzből futja egy levélre, ami-
ben az irataimat feladja és elküldi nekem. 

Szilágyi Gabriella

OLVASÓNKTÓL

West Trend Communication Kft., Eleven Center 2. emelet
1118. Budapest, Rétköz u.7., Telefon: 06-1-246-5961

készüléket, a Vegyész utcai megállónál 
hirtelen leugrott a járműről. A készülék 
tulajdonosa utána kapott, megragadta a 
kabátját, de az illető kitépte magát a szo-
rításból, és elmenekült. 

Betörő a ruhák alatt
Két férfi tört be egy Budafoki úti lakás-
ba december 3-án befeszítve az ajtaját. 
A házbéliek kifigyelték őket, és beko-
pogtattak a lakás ajtaján. Az egyik tet-
tes azt mondta, hogy ne aggódjanak, ők 
a tulajdonos rokonai. Miután a lakók 
nem tágítottak, a betörők pánikba es-
tek, s megpróbáltak kitörni. Az egyikü-
ket sikerült visszatartani, neki a földön 
fekve kellett megvárni a rendőrök kiér-
kezését. Átvizsgálásánál több ékszert is 
találtak nála, be is vallotta, ezeket a be-
törés során vette magához. A nyomo-
zók a kikérdezése után egy IX. kerületi 
lakáshoz mentek, ahol egy fiatal nő 
nyitott ajtót, róla később kiderült, a tár-
sasághoz tartozik. A lakás átvizsgálása 
közben az egyik szekrényben a ruhák 
alatt megtalálták a Budafoki úti betörés 
másik tettesét.

S. F.
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Simon András grafikus-író egyéni 
stílust alakított ki közkedvelt egy-
vonalas rajzaival. A közelmúltban 
jelent meg Rejtjelek című kötete 
„szellemi és lelki kalandra hívó” 
eszperente nyelven, benne istenes 
és szerelmes költeményeivel. 

A kötet bemutatója december 6-án este 
volt az Éghajlat Könyves Kávézóban. 
Simon András itt elmondta: kihívás-
nak tartotta, hogy úgy írjon verseket 
a szerelemről és elsősorban Istenről, 
hogy az hívő és nem hívő számára is 
érdekes legyen. Talán éppen az e be-
tűben rejlő játékosság és nyelvi bravúr 
révén még az a „csoda” is megtörténik, 
hogy Isten és a szerelem iránt is elfásult 
emberek is kézbe veszik a kötetet, mert 
kíváncsiak arra, mit lehet az e betűből 
kihozni. A mélyen hívő művész fel-
idézte, hogy pályájának elején, életének 
válságos idejében fordult Istenhez, arra 
kérve, adjon neki olyan művészi tehet-
séget, amellyel a Teremtő dicsőségét 
hirdetheti, s mivel a világban minden 
pénzbe kerül, a családját is el tudja tar-
tani. Simon András ezt követően dol-
gozta ki a csak őrá jellemző egyvonalas 
stílust, amellyel iskolát teremtett. 
 Most megjelent kötetéről elmond-
ta: kapcsolat van az istenes és a szerel-
mes versek között: vajon nem Istent 
szeretjük-e minden embertársunkban? 
Meglátni a másik emberben lévő Is-
tent, s összekapcsolni a bennem élővel, 
így tudunk harmonikus kapcsolatot 
létrehozni egymással. Simon András 
az emberi lét értelmét abban látja, hogy 
szeretetet tudjunk adni és kapni, éle-
tünk szeretet-üzenet, célja, hogy tanú-
ságot tegyünk Istenről. 
 A kötetből úgy tűnik, a versekben 
megvalósul, amiről a költő beszélt. A 
költeményekben egyszerre rejlik az is-
ten- és emberszeretet titka, öröme, vá-
gya, egy ember viaskodása, hogy Istent 
szerethesse, és az Ő erejében szétaján-
dékozhassa önmagát embertársainak. 
 S hogy milyen is egy csupa e betű-
vel megírt vers, álljon itt ízelítőül egy 
rövid részlet a harminchat verset tar-
talmazó kötetből: „Szeretlek, Szeretet 
Fejedelme!/ Elnehezedett fejemet/ en-
gesztelve engedem/ meleg tenyeredbe./ 
Szent e hely,/ szeretet-kehely,/ melyben 
tested-lelked/ egybekelt./… beteljese-
dett./… Engedj jelen lennem,/ mele-
gedj szeretetemben!/ Elevenedj meg, 
Elveszett:/ Megleltelek!”

B. D. 

Kegyes versek 
eszperente 

nyelven

Séday Éva festőművész Emberekről 
– az embereknek című kiállítását 
november 24-én Horváth Éva Mónika 
festőművész nyitotta meg. A művész-
nő, aki a DunapArt Alkotóközösség 
tagja, immár harmadik alkalommal 
állított ki a Tető Galériában.  

Ritka, szenzációszámba menő pillanat, 
amikor egy művész kiállítását saját leánya 
nyitja meg, aki maga is igen sokoldalú kép-
zőművész. Molnár Éva Mónika szeretettel 
szólt édesanyja munkásságáról, ugyanak-
kor sikerült elkerülnie az elfogult jelzőket. 
Inkább egyszerű szavakkal arról beszélt, 
hogy Séday Éva nagy szakmai tudással, 
szorgalommal épített fel egy olyan művé-
szi pályát, amelyre jellemző a látványelvű, 
örömből fakadó festői világ. Mint koloris-
ta, mindig arra törekedett, hogy képein a 
személyes életútja jelenjen meg. Mindig 
figyel az apró visszajelzésekre, s keresi a le-
hetőséget, hogy képeivel örömet szerezzen.  
 Séday Éva saját bevallása szerint a leg-
jobb korszakban járt a Képzőművészeti 
Főiskolára, mert akkoriban ott Fónyi, 
Szőnyi, Bernáth, Poór, Hincz voltak a 

tanítványok mesterei. Mindig örömmel 
vette, ha tanárai korrigálták. Megtanulta, 
hogy olyan festői nyelvezetet kell kialakí-
tania, amely a sajátja, amelyet magáénak 
érez. Később az volt a törekvése, hogy mű-
vészetét ne rendelje alá üzleti céloknak. 
Most visszatekintve pályájára, úgy érzi, 
helyesen cselekedett. Akik szeretik és vá-
sárolják képeit, erről győzik meg. A nagy 
művészi érzékenységgel megfestett alko-
tások a szépség és a romantika jegyében 
ejtik rabul a szemlélődőket.
 Séday Éva most a Tető Galériába több 
mint félszáz alkotását hozta el. Köztük 
igencsak megkapóak és harmóniát sugár-
zóak színes csendéletei. Mellettük több 
képén is a természet varázslatos szépsége 
tükröződik vissza. A szentendrei város-
részlet, a gyulai vár romjai, egy tóparti 
részlet vagy egy falusi domboldal kellemes 
színfoltjai lehetnek egy-egy enteriőrnek. 
Ugyanakkor művészetétől nem idegen a 
jellemábrázolás: portréi a női nem szépsé-
gét sugározzák. A művésznő képei itthon 
és külföldön számos rangos gyűjtemény 
örökbecsű darabjai. 

Deák Attila 

Séday Éva kiállítása a Tető Galériában

Örömből fakadó festői világ

Séday Éva képein a természet varázslatos szépsége, sokszínűsége tükröződik vissza

Igazi bensőséges adventi hangulat 
részesei lehettek azok, akik ellátogat-
tak december 5-én a Szent Imre házba, 
ahol Lovász Irén adott önálló estet 
Mennynek, földnek királya címmel.

A művésznő, akinek a közelmúltban 
jelent meg legújabb, Égi hang című CD-
je, hosszú évek óta elkötelezetten kutat-
ja a régi világok 
dalait. Ezúttal az 
alkalomhoz illően 
a karácsonyi ün-
nepkörből, köze-
lebbről a magyar 
népköltészetben 
megőrzött adven-
ti énekekből válo-
gatott egy csokor-
ra valót. 
 Az énekesnő 
eleganciája, su-
gárzó nőiessége 
s nem utolsósor-
ban gyönyörű, 
k r i s t á l y t i s z t a 
énekhangja már 
az első pillana-
tokban mindenkit 
magával ragadott. 
Az első perctől 
az utolsóig érző-
dött az előadáson, 
hogy szívügyének tekinti és örömet okoz 
neki, amit csinál.
 Rövid bevezető után elsőként a Mária-
költészet két legszebb darabját hallhattuk. 
Az első, egy székelyföldi Mária-himnusz 
Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből származik, 

Lovász Irén előadói estje a Szent Imre Házban

Mennynek, földnek királya
akit a közönség sorai közt köszöntött az 
előadó, a másodikat pedig Simon Ferenc 
Józsefné, egy írástudatlan moldvai csángó 
asszony őrizte meg az utókor számára. Ezt 
követően a magyar szakrális népköltészet 
olyan speciális műfajaiból kaphatott ízelí-
tőt a közönség, mint például a szálláskere-
ső történet, a Mária-altató vagy a karácso-
nyi dudanóta, amely a betlehemes énekek 

legvidámabb da-
rabja. 
 Az elhang-
zott dalok között 
Lovász Irén be-
szélt a hagyomá-
nyok fontosságá-
ról, arról, hogy az 
évköri ünnepek 
dalokban tör-
ténő megőrzése 
és felelevenítése 
mennyire fontos 
az ember lelki 
egyensúlyának 
megteremtése, és 
a világ rendjében 
való elhelyezke-
dése szempont-
jából. 
 A székekre 
kihelyezett kot-
tákból és dalszö-
vegekből már a 

koncert előtt sejteni lehetett, hogy az éne-
kesnő a közönséget is szeretné „megdol-
goztatni”. A közös éneklés végül annyira 
jól sikerült, hogy közkívánatra háromszor 
is előadtuk a kiválasztott dalokat.

Szalay Judit 

December 5-én keleti fűszerek és 
mézeskalács illata, valamint megle-
petés-hangulat járta át az egykori 
Volán buszpályaudvart a Bukarest 
– Ulászló utca sarkán, mely mára 
beszélgetéseknek, kiállításoknak 
otthont adó kávézóvá változott. Kiál-
lítás-megnyitóval egybekötött Miku-
lás-várás volt a Tranzitban.

A megjelent 
közel öt ven 
gyerek és szü-
leik alig fértek 
a helységbe. Ki-
csik és nagyok 
mézeskalács- 
és nemezké-
szítésbe kap-
csolódhattak 
be. Gyúrták, 
szaggatták, for-
mázták, szeg-
fűszeggel díszí-
tették a mézből, 
tojásból, liszt-
ből, margarin-
ból, fahéjból 
ö s s z e g y ú r t 
masszát. A má-
sik sarokban a 
hajdan – még 
Keleten – sző-
nyegek, sátrak, 
lábbelik készí-
tésére használt 
nemez-techni-
kába lehetett 
belekóstolni. 
Morvay Kinga hagymahéjjal vagy virá-
gokkal festett, s a forró víz által össze-
rántott gyapjúszálaiból kitartó gyúrással, 
hengergetéssel nemezgolyók születtek. 
Az üvegtáblákon színkavalkád – simoga-
tó érintésű ruhák, sálak, kesztyűk, baba-
takarók – Morvay Kinga megálmodott és 
megvalósított nemezcsodái.
 Szemközt óriás fenyőfa, nagy subás 
pásztorok, bárányok, szív-kompzíció 

Mikulás-várás és kiállítás-megnyitó a Tranzitban

Nemezgolyók, 
mézeskalács-csizmák

– műalkotásszámba menő ínyencsé-
gek felfüggesztve. Tószegi Judit illat- és 
ízvarázsló kiállítását Honti Margó Mik-
száth Kálmán szavaival nyitotta meg: 
„Nem is mesterember a mézeskalácsos, 
hanem poéta. Hangulatot teremt, mo-
solyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra 
kényszeríti az arcokat a süteményeivel”. 
S megtudtuk azt is, hogy a görög mi-
tológia szerint Dionüszosz – a bor és 

mámor istene 
– tanította meg 
az embereket a 
méz élvezetére, 
melyet gyógy-
növények kel 
összeg y ú r va 
sebgyógyításra 
is használtak. 
 A kiállítás-
megnyitó után 
előhírnökként 
először eg y 
krampusz érke-
zett, majd a Mi-
kulás is befutott 
s hullt a pelyhes 
fehér hó – éne-
kelve legalább 
is. Volt mikulás-
vers és mézes-
kalácskészítés-
utánzás, s kötet-
len beszélgetés 
a Télapóval. Ő 
elmesélte, hogy 
rénszarvasszán-
kóján annyi sok 
ajándékot szál-

lít, hogy kicsit messzebb kellett megálljon 
vele. Akadt kisfiú, aki, – miután megkapta 
ajándék kalács-csizmáját –, szeretett volna 
ő maga is ajándékot adni neki. Ezen Ő csak 
mosolyogni tudott. 
 A Nagyszakállú távoztával az Üd-
vözlöm Párodat Lokálzenekar szórakoz-
tatta a közönséget és lehetett fogyasztani 
– nem is olyan olcsón. 

Angeli Adrienn

A gyerekek mézeskalácsot készítettek

KÖNYVBEMUTATÓ

2006. december 1., 2. (Az idő nem 
lényeges.) Urbán András társulatának 
0,1 mg című előadása Szabadkáról 
érkezett a MU Színházba. Nehéz 
összefüggő recenziót írni… Inkább 
szavakat: groteszk, őrület, föld, vas, 
szabadulás, halál, fekete, fehér, érzé-
kek, önpusztítás, valami más, Csáth, 
Szabadka. Hangsúlyozom: Szabadka.

Csáth Géza. Élt 32 évet. A legnagyobb 
huszadik századi írók egyike. Színházban 
vagyok, egy színielőadást látok. Érzem, si-
etnem kell haza, hogy levegyen a könyves-
polcomról a fent nevezett író szívemhez 
igen közel álló műveit… „Korán keltem, 
hogy még lássam a világot. A virágok, 
színek, formák rémesen erős érzéseket 
keltettek bennem. Gyógyítottam a betege-
ket. Élveztem az evést, ivást, a tejet, a húst, 
mindent.” 1909-ben írja az Ópium c. no-
vellájában: „Egy nap alatt ötezer esztendőt 
élek. Egy esztendő alatt ez kétmillió évet 
jelent. (ha) az ópiumszívást, mint kifejlett 
erős férfi kezded, tíz esztendeig elélhetsz. 
És akkor húszmillió éves korodban nyu-
godtan hajthatod fejedet az örök megsem-
misülés jeges párnájára.” 1910-ben az első 
szúrás. (Milligrammokat követve centi-
grammok.) „Ekkor ismerjük meg az élet 
mély értelmét, és világosak lesznek előt-
tünk a homályok és sötétségek. A hangok, 
mint finom és üde leányajkak, csókolják 
végig testünket.” Majd: „Csodálatos szép 
volt a lány, (Itt néhány sor törölve.) … 
1913. Minden beszéd fárasztó és buta. 
Minden terv kivihetetlen és rettenetes… 
Olgához megyek… Kerestem 260 koro-

nát. Költöttem 390 koronát. Olga (törölve) 
58-szor. Elhasznált M: 170 centigramm. 
Átlag naponta tehát 5,6 centigramm. (Itt 
néhány sor törölve.)”
 Csáth Géza egyszer-kétszer még fel-
tűnik Pesten, barátai, rokonai néha lát-
ják Szabadkán. 1919. A háború véget ért. 
„Vértanútestén nem volt egyetlen fillér-
nyi helyecske sem, melyet fel nem tépett 
volna az oltótű” – írta róla Kosztolányi. 
Mindenütt és mindenhol a fájdalom, 
a kéj véglete. Gyilkosság és öngyilkos-
ság. Valahol a demarkációs vonalnál. 

Szabadkáról a MU Színházba

Csáth Géza – egy brutális álom

Csáth Géza, orvos. Élt húszmillió évet.

„Szabadkára látogatva sírját kerestem a 
temetőben – írja Illés Endre. Kalauza-
im zavarba jöttek. Végül elvezettek egy 
sírhoz, a fehér márványgúlán idegen név 
fogadott. Elmúlt harminc év, s mert nem 
jelentkezett senki, aki a sírhelyet megújí-
totta volna – átadták másnak. Lecsiszol-
ták a kőről a nevét, és felírták a magukét. 
Kalauzaim megnyugtattak: csontjait 
mégsem hányták ki, csak koporsóját süly-
lyesztették mélyre.” Csáth Géza, orvos.  
Élt húszmillió évet.

K. D.

VENDÉGSZEREPLÉS

Advent első vasárnapján, illetve az azt megelőző szombaton egész napos vásárt rendeztek a 
Karinthy Szalonban kortárs festők műveiből. Orbán Sándorné veszprémi galériás olyan művészek 
munkáit hozta el ide, akiket a nagyközönség ismer, és akiknek műveit örömmel ajándékozza kará-
csonyra szeretteinek. A galériás elmondta: az emberek ki vannak éhezve a szépre, a jóra, de mos-
tanában kevesebbet költhetnek képzőművészeti alkotásokra. Így olyan festményeket, rézkarcokat 
hoztak az adventi vásárra, amelyeket kispénzű emberek is meg tudnak venni.

Ünnepi képzőművészeti vásár
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1963-ban írt monográfiájában megemlíti: 
„Hazánkban a legöregebb fügebokrokat a 
Gellérthegy déli lejtőjén, a szálloda felett, 
közel a Szabadság-szoborhoz találhatjuk.”
 A füge nem csak gyümölcsként ízletes, 
kúraszerűen fogyasztva jótékonyan hat 
a szervezetre és egyes betegségek esetén 
gyógyhatású is, köszönhetően magas ká-
lium-, cinktartalmának, valamit a benne 
lévő B-vitaminoknak. Utóbbiak a táplálék 
jobb felszívódását is segítik. Rostossága, és 
a gyümölcshúsban lévő apró magocskák 
az emésztést serkentik. Különösen ajánlott 
a fogyasztása székrekedés esetén. Jó hatás-
sal van a gyulladásos emésztő szervekre, 
és általában a gyulladásos betegségekre, 
továbbá hűsít és élénkít, csökkenti a vérzé-

magára, pedig éppen lenne mit átgondolni 
az elmúlt hónapok történései kapcsán. 
Ám a számvetés ideje még nem jött el. A 
héten ne induljon vidéki útra, amennyiben 
viszont elkerülhetetlen, ne ön vezessen. A 
karácsonyi ajándékvásárlásnál különösen 
a nagyobb értékű árucikkeknél legyen kö-
rültekintő, mert könnyen átverhetik.  

Az ünnepek előtti feszültség elsősorban 
a párkapcsolatában érezteti hatását. Jó 
néhányszor összevesznek, többnyire ap-
róságokon. Hamar túljuthatnak ezen az 
időszakon, ha rájönnek, egyszerűen csak 
egymáson vezetik le az idegességüket. A 
munkahelyén is lesznek rázós pillanatok, 
elsősorban akkor, ha az év elejével nagyobb 
változások, például átszervezések várhatók. 
A hétvégét lehetőleg töltse a családja köré-

ben, menjenek el közösen vásárolni, vagy 
ha már túl vannak rajta, akkor kirándulni.     

A hét a pénzügyi helyzete átgondolásával 
fog telni, idén ez lesz az utolsó alkalom, 
hogy felmérje a lehetőségeit. Ha korábban 
sikerült valamennyi pénzt megspórolnia, 
könnyebb helyzetben lesz, ha viszont mos-
tanra kimerültek a tartalékai, sürgősen va-
lami átmeneti megoldást kell keresnie. A hét 
második felében egy kisebb betegség veszi 
le a lábáról, szerencsére a hétvégén rendbe 
jön, még orvoshoz sem kell elmennie. Egy 
vidéki rokona váratlanul beállít, fogadja szí-
vesem, még ha a legrosszabbkor jön is.

Sok meghívást kap a héten, szinte az ösz-
szes estéjére lenne valami programja, ám 
ön is tudja, ezt most nem engedheti meg 
magának: néhányat le kell mondani, vál-
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ÚJBUDA

KERESZTREJTVÉNY

2006. december 13. – 20.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (F, A, S, 

É, M, F, L). 13. Vörösmarty epikai műve. 
14. A tavasz istennője a rómaiaknál. 15. 
Német nagyváros. 16. Árnyékos. 18. Török 
és magyar gépkocsi jelzés. 19. Nyílászáró. 
20. Majdnem róla! 21. Mount …, Csomo-
lungma. 24. Fedél belseje! 25. Egykori köz-
igazgatási terület. 27. … klub, jótékonysági 
egyesület. 29. Csík fele! 31. Cégforma, röv. 
32. Orvosdoktor és természettudós (Sá-
muel). 34. Római 51. 35. Marton Éva. 36. 
Álmából felzavartat. 39. Fehérjében lévő 
aminosav. 41. Páfrány mesebeli társa. 42. 
A Zodiákus egyik jegye (Kos). 43. Irónia. 
44. Épületszint. 46. Hirtelen mozdulattal 
megfog. 48. Súlyarány, röv. 49. Rövidítés 
zenemű címe után. 50. Tolna megyei köz-
ség. 52. Kiejtett betű. 53. Pörgésben van! 
54. Becézett férfinév. 56. …-díj, a film-
szakma legnagyobb kitüntetése. 59. Rom-
lott tojás. 61. …hát, terület a Kisalföld D-i 
részén. 63. Középen kilép! 65. Hortobágyi 
lovasfalu. 67. Spanyol és litván autójelzés. 
68. Tarisznya. 70. O … mio, nápolyi dal. 
71. A tagadás tagadása Hegel filozófiájá-
ban. 73. A távolabbi tilos (2 szó).
FÜGGŐLEGES: 2. Ujjong. 3. Heves megyei 
község. 4. NMÖ. 5. Taft páratlan betűi. 6. 
Helyrerak. 7. A nyomás régi mértékegy-
sége. 8. Várta. 9. Indulatszó. 10. Oxigén, 
kálium és bór vegyjele. 11. A legtáplálóbb 
gabonaféle. 12. … Tepes, Drakula gróf. 13. 
Az idézet második sora (S, S, E, E, G). 17. 
Népies disznószőr. 19. Gyűrű alakú korall-
zátony. 22. -vé párja. 23. Nemzetközi mér-
tékrendszer, röv. 26. Kár. 28. É-amerikai 
vízesés. 30. Olasz westernfilm. 33. Balatoni 
üdülőhely. 35. Nemrégiben. 37. Részben 

elhelyez! 38. Hajórész. 39. Arzén és oxigén 
vegyjele. 40. Núnúnú! 45. Elbeszélő iro-
dalom. 47. Egy Tolna megyei faluból szár-
mazó. 50. Erdélyi szél. 51. Hozzá nem értő 
iparos. 54. Határfolyónk. 55. Kicsinyítő 
képző. 57. Szintén ne. 58. Bud Spencer ala-
kította felügyelő. 60. Beteget gondoz. 62. 
… Pelin, tkp. Dimitar Ivanov bolgár író. 
64. Botanikus, gyógyszerész a XIX. sz-ban 
(Adolf Ferenc). 66. Genus, rendszertani 
kategória. 69. Angolul mondd! 71. Néma 
tusa! 72. Orosz helyeslés.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 13.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: december 20.
A 45. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE : 
„Megcsobbanó híg sárban gázolok, s az 
őszi kertben messze nézni félek.” A NYERTES: 
Kiss Tamás III., Pacsirtamező út. A decem-
ber 6-i, 46. szám megfejtését és nyertesét a 
következő számban közöljük. A könyvnye-
remény a szerkesztőségben vehető át. 

Nagy András

(Rebeka)

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
(1885–1936)

Költő, műfordító, 
prózaíró, zsurna-
liszta, esszéíró. Nagy 
kultúrájú szabadkai 
értelmiségi család-
ból származott. 
Első verse 1901-ben, 

első verseskötete 1907-ben jelent meg. 
Alapításától rendszeres munkatársa volt 
a Nyugatnak. Az első világháborúig prog-
ramszerűen dekadens költő volt, a polgár-
ság létérzését fejezte ki, jellemző kötete A 
szegény kisgyermek panaszai. 1920 után 
írta meg életműve terjedelemben is, érték-
ben is jelentékenyebb részét. Kitűnő no-
velláskönyvei (Tengerszem, Esti Kornél), 
regényei (Néró, a véres költő, Édes Anna, 
Pacsirta, Aranysárkány) látnak napvilá-
got. Ötvenegy éves korában rák ölte meg.

Közeleg az év vége, de még jó néhány fon-
tosabb ügyet kellene elintéznie, ráadásul 
az ünnepek is közelednek, úgyhogy szin-
te semmire sem lesz ideje. A kapkodással 
nem ér célt, ha mindenbe csap belekap, és 
semmit sem fejez be rendesen, csak azt éri 
el, hogy még idegesebb lesz, közben ered-
ményt nem tud felmutatni. A nagy bevá-
sárlások alaposan megterhelik a pénztár-
cáját, de a kölcsön felvételét jól gondolja 
meg, célszerűbb lenne inkább visszafogni 
a kiadásokat.  

Önt is meglepi, a sok teendője ellenére 
mennyire békésen telnek a napjai, mintha 
minden összeállna: utánajárás nélkül meg 
tudja venni, amiket szeretne, sikerül elin-
téznie mindent, és még a családtagjai is 
segítik. Ez az idilli állapot nem tart sokáig, 
egy családi ügy pillanatok alatt felbolygat-
ja a napjait. Szerencsére karácsonyig min-
den elrendeződik, ám az események lelki 
hatását még az ünnepek alatt is szenvedi. 
Ebben az enyhe időjárásban hajlamos lesz 
a meghűléses megbetegedésre.  

A magatartásával a munkahelyén és az ott-
honában is egyre gyakrabban kelt megüt-
közést, és erre akkor sincs elfogadható ma-
gyarázat, ha okot számtalant talál is önma-
ga mentegetésére. Az év végi hajszára és a 
kimerültségre bárki hivatkozhat, ráadásul 
részben önmagának is köszönheti, hogy 
így alakultak a dolgai, hiszen korábban 
senkitől sem fogadott el segítséget. Egyéb 
tekintetben szerencséje lesz: elkerülik a 
betegségek, és a karácsonyi vásárlásai is jól 
sikerülnek, sok pénzt meg tud takarítani. 

Kimondottan jó hete lesz. Kedvező híreket 
kap, számtalan kellemes meglepetésben 
lesz része: apróságok ugyan, de arra nagyon 
jók, hogy mosolygóssá tegyék a napjait. A 
vidám kedélye a környezetére is kisugár-
zik, így jó légkörben telnek az ünnepek 
előtti napok. Ha szerencsejátékokat szokott 
játszani, Fortuna is ön mellé áll egy nyere-
mény formájában. Egy barátja keresi meg 
kölcsönt kérve öntől. Ne tagadja meg tőle, 
még akkor sem, ha helyzetét ismerve tudja, 
az ígért időpontra nem adja meg a pénzt.

Nem szűnő munkahelyi gondok, feszült 
otthoni légkör, néhány lemondhatatlan 
meghívás és egy zűrös hétvége vár önre. 
Továbbra is csak nagyon kevés ideje jut ön-

Szőlős füge 
narancshabbal sütve 

HOZZÁVALÓK: 4 szép, érett füge, 40 dkg 
nagy szemű, fehér szőlő, 3 tojássárgája, 3 
evőkanál cukor (ha lehet szőlőcukor), 3 
narancs, 1 citrom kifacsart leve, 0,5 dl tej-
szín, a forma kikenéséhez: 2 dkg vaj. 
ELKÉSZÍTÉSE: a gyümölcsöket megmossuk. 
A fügéket négybe vágjuk és négy kivaja-
zott egyszemélyes pudingformába vagy 
teáscsészébe rakjuk. A szőlőt, miután a 
fürtről lefejtettük, szemenként félbevág-
juk, magjait kiemeljük, majd a gyümöl-
csöt a fügére szórjuk. A tojások sárgáját 
tűzálló habüstben a cukorral kikeverjük. 
A citrusok levét és a tejszínt beleöntjük, 
és vízgőzre téve, habverővel kevergetve 
5-6 perc alatt közepesen sűrű krémmé 

főzzük. Ezután a gyümölcsökre merjük, 
a formákat egy kicsit megütögetjük, hogy 
a krém mindenhová becsurogjon, végül 
forró grillsütőbe toljuk, de csak egy perc-
re, amíg teteje kissé megbarnul. Akkor a 
legfinomabb, ha azonnal tálaljuk.

Forró füge 
vaníliafagylalttal

HOZZÁVALÓK 4 személyre: 12-16 db füge, 8 
gömb vaníliafagylalt, méz, mandula és vaj. 
ELKÉSZÍTÉSE: a fügét a tetején csillagokban 
a közepéig vágjuk be, csorgassuk meg 
mézzel, és szórjuk rá a forró vízbe mártott 
és hámozott manduladarabokat. Közepes 
tűzön kb. 5 percig süssük. Tányérra téve 
adagonként 2-2 gombóc fagylaltot tegyünk 
rá, és csorgassuk meg vajas mézzel.

TERMÉSZET

KOS
március 21–április 20.

BIKA
április 21–május 20.

IKREK
május 21–június 21.

RÁK
június 22–július 21.

OROSZLÁN
július 22–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24–október 23.

SKORPIÓ
október 24–november 22.

NYILAS
november 23–december 22.

BAK
december 23–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21–február 19.

HALAK
február 20–március 20.

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Fügés finomságok

Csendes a Feneketlen-tó vize. Két fia-
tal horgász gépiesen őrli a szotyolát 
a víz fölé nyúló stégen. Jó csali lehet, 
amit a vízbe szórnak, mert tíz perc 
alatt két másfél kilós halat is kiemel-
nek. Hiába járom körbe a tavat kétszer, 
a vízityúk, melynek viszontlátásában 
reménykedem, nem mutatkozik. 

Talán a nád között rejtőzik. Feketerigók is 
mozognak a nád szélén. Egy csapat veréb 
motoszkál a nád között, és ahogy figyelem 
serénykedésüket, egy hasonló színű, de 
kisebb madarat látok még akkor is, ami-
kor a verebek már megelégelik kíváncsis-
kodásomat, és átrebbennek egy tűztövis 
bokorra. Egy ökörszem az, a mozgékony 
apróságot kisebb termetéről (súlya kb. 6-
10 gramm még fele sincs a veréb tömegé-
nek), kissé felfelé csapott rövid farkáról, és 
barnásfehér szemsávjáról lehet felismerni. 

Ökörszem a barna nádszálak között

Az ökörszem Európa nagy részén költ. 
A közhiedelemmel ellentétben nem ő a 
legkisebb madarunk, hanem a királyka, 
amely mindössze 5-6 gramm. Az ökör-
szem parkokban mindenfelé előfordul, de 
ritkábban kerül szemünk elé, mint a veréb 

Az egyik legrégibb kultúrnövényt már 
az Ószövetség is említi, mint az Ígéret 
földjének egyik legfőbb kincsét a 
gabona, az olajbogyó és a szőlő mel-
lett. Róma városalapítóit, Romulust és 
Remust egy fügefa árnyékában szop-
tatta a farkasanya.

A növény őshazája Kis-Ázsia és a közel-
keleti térség, de régóta termesztik Észak-
Afrikában és Dél-Európában olcsó táp-
lálékként, ahol bort is készítenek belőle. 
Vitatott, hogy Magyarországra mikor ju-
tott el, egyesek szerint az Anjouk hozták 
be olasz kapcsolataik révén, mások úgy 
tartják, a törökök honosították meg, mi-
után vallási okokból szőlőből készül bort 
nem ihattak, viszont fügebort igen. Dr. Je-
szenszky Árpád – a füge hazai kultúrtörté-
netének legjobb ismerője – a gyümölcsről  

vagy a széncinege. Télen kóborol, náda-
sokba, kertekbe húzódik. 
 Herman Ottó találóan jellemzi: „A 
legsűrűbb, legtüskésebb kökényesen át úgy 
surran, mint a legsebesebb egér... besurran 
biz ő még az egérlyukba is. Tápláléka a leg-
parányibb és legrejtettebb életű rovarvilág; 
apró pókocskák, picziny hernyók, a legki-
sebb álczák, nyugvó bábok, a melyeknek 
felkutatásában nagyon ügyes és ernyedet-
len.” Most is bebizonyosodik, hogy a nagy 
tudós máig érvényes leírásokat adott, mert 
a madár a talajt borító sűrű nád-dzsungel-
ben tűnik el, és többé nem kerül elő. Hogy 
merre bújt el, vagy még tovább a kutatott 
pókok, rovarok után a barna nádlevelek 
között, azt csak ő tudná megmondani. 
Néhány nap múlva már párjával együtt si-
kerül megfigyelni, de csak másodpercekre. 
Aztán eltűnik a barna nádszálak között.

kép és szöveg: Morandini Pál

kenységet, csillapítóan hat a légzőszervek-
re meghűlés esetén. Káliumtartalmánál 
fogva szabályozza a szívverést, csökkenti 
a vérnyomást, és jótékonyan befolyásolja 
a máj működését, utóbbi miatt különösen 
télen fontos a fogyasztása, amikor az egy-
hangúbb táplálkozás nem juttatja elég ás-
ványhoz a szervezet. Cinktartalma miatt 
a füge pozitívan hat az ivarmirigyekre és a 
szaporodó szervekre, valamint gyógyítólag 
segít prosztatapanaszok esetén. 
 A fügét számos étel elkészítésénél is 
felhasználják, illetve édességénél fogva 
kiegészítőként társítják más, kevésbé édes 
gyümölcsökkel. A bor mellett kitűnő be-
főtt, gyümölcslé, cukrozott gyümölcs és 
pálinka készülhet belőle, de más felhasz-
nálási módja is ismert, például az olaszok 
a szárított fügét megpörkölik, megőrlik, és 
kávét főznek belőle.

A füge

lalva, hogy sértődés lesz belőle. A hete ma-
gánéleti szempontból eléggé nyugalmas 
lesz, különösebb meglepetés nem éri. A 
munkahelyén viszont adódnak gondjai 
az év végi kapkodás miatt. A hét végét for-
dítsa a lakása rendbetételére, a munkába 
vonja be a családtagjait.  

Az ízlésének és a pillanatnyi lelkiállapotá-
nak nem lesz kedvező ez a hét: mintha min-
denkinek most jutna eszébe, megállás nél-
kül csörög a telefonja, meghívják, a tanácsát 
kérik, vagy csak beszélgetni akarnak. Erre 
most sem ideje, sem kedve nincs, ám azt is 
tudja, hogy ha most elutasítja őket, sokukat 
hosszú időre megbánt. Az év vége változást 
hoz a munkahelyén, amely ugyan közelebb-
ről nem érinti önt, mégis idegessé teszi. A 
kiadásait mérsékelje.

Csalódást keltő hírt kap a munkahelyén, 
ami vagy a karrierjét, vagy a fizetését érin-
ti. Miután a dolog váratlanul éri, nagyon 
megviseli, ráadásul otthon is elég feszült 
lesz a légkör, mert igen jelentős lemara-
dásban vannak az ünnepi előkészületek-
kel. A hét végét ezért mindenképpen erre 
fordítsa, vásároljon ajándékokat, semmi-
képpen se hagyja az utolsó pillanatra. Egy 
váratlan vacsorameghívás is gondot fog 
okozni, de mindenképpen menjen el rá, 
mert később haszna származik belőle. 

 
Minden idejét lekötik a karácsonyi előké-
születek, emiatt időnként még a munkáját 
is elhanyagolja, ám ez később megbosz-
szulhatja magát, úgyhogy legyen óvatos. 
A szokása ellenére idén ne essen túlzásba 
az ajándékvásárlásoknál, ne feledje, nem 
az ár számít, hanem az, hogy olyan dol-
got vegyen, aminek a másik tényleg örül. 
A hét végére semmiképpen se tervezzen 
szabadtéri programot, mert összeszedhet 
valami betegséget, és az esetleg esedékes 
utazását is halassza el, ha erre mód van.  

Bár megvan a maga baja, sokan fordulnak 
önhöz gondjaikkal, panaszaikkal, vagy 
csak azért, hogy kiönthessék a szívüket. 
Lehet, hogy kevés az ideje, mégis hallgassa 
meg őket, közben gondoljon arra, ön is ke-
rülhet hasonló helyzetbe, és akkor bizony 
rosszul esne a másik türelmetlensége vagy 
elutasítása. Egyéb vonatkozásban viszony-
lag nyugodt hete lesz, a munkahelyén szá-
míthat csak feszültebb napokra az év végi 
kapkodás miatt. A hét végét lehetőleg tölt-
se lazítással, kikapcsolódással. 
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December 4-én nyílt meg az Átrium 
Galériában Gyurics Balázs Jonas festő-
művész Víz-szín-test című kiállítása. 

Turjányi Miklós, a Zempléni Fesztivál 
igazgatója a megjelenteket üdvözölve el-
mondta, a galéria évzáró kiállításán egy 
igen termékeny festő munkáival ismer-
kedhetnek meg. Rendhagyó módon a 
művész munkáit nem méltatták, hanem 
Balázs László Gábor író, költő elszavalta 
Pilinszky János, Ady Endre és Zelk Zol-
tán egy-egy versét, majd Barabás Lőrinc 
trombitaművész játszott hangszerén. 
 Gyurics Balázs Jonas nemcsak ter-
mékeny, de igen jó kolorista is. A kék-zöld 

Gyurics Balázs Jonas kiállítása az Átrium Galériában

Hajnali és vizes tájak
Szalóki Ági és a Tara Fuki koncerje az A38-on

Zene női vonzerővel
Andalító, intim hangulatú program-
mal szórakoztatta közönségét az A38 
december 2-án este. Egy csehországi 
csellós-énekes hölgyduó, továbbá 
egy hazai folkénekesnő és zenekara 
erősítette elbűvölő produkciójával a 
MOLtoVivace sorozat jó hírét. 

Helyezkedjenek el kényelmesen, nyugod-
tan hunyják le a szemüket, figyeljenek 
a belső hangra, reméljük, nem zavarjuk 
meg ebben Önöket – vezette be kedves 
humorral ars poeticájába a közönséget az 
elsőként fellépő Tara Fuki. A játékos név 
különleges atmoszférával muzsikáló duót 
takar. Andrea Konstankiewicz-Nazir és 
Dorota Blahutová brnoi zenei és filozófi-
ai tanulmányaik során találkoztak, és hat 
éve alkotnak együtt, nemzetközi sikerrel.
 Bár a két igen dekoratív, bájos, ifjú 
hölgy Csehországból származik, lengyel 
gyökerekkel is bír, és többnyire ezen a nyel-
ven énekel. Közönségükkel angolul cseveg-
nek, de azért most udvariasan megpróbál-
koztak a magyarral is. Ennél érdekesebb 
azonban, hogy csellón játszanak, lenyűgö-
ző művészi tudással. Mintha valamilyen 
bensőséges, érzéki viszonyban lennének 
a két hangszerrel, a legapróbb rezdülések-
re is figyelve, biztos kézzel, de gyengéden 
nyúlnak a húrokhoz. Ezt a bámulatos har-
móniát esetenként a „hang” elnevezésű, 
ritkán látható, ufo-alakú, svájci fém ütő-
hangszerrel is színesítik. Egyedi, borongós 
árnyalatú-hangulatú zenéjük, amely a jazz, 
a népzene és a klasszikus muzsika érdekes 
keveréke, az álmokban kibontakozó, újjá-
születő érzésekből táplálkozik. MOLtoVivace: Szalóki Ági énekel

színek kavalkádjával fantasztikusan szép 
„hajnali és vizes” tájakat teremt. Olaj-
vászon képein foltokkal, tarka, erőteljes 
ecsetvonásokkal hozza létre képi világát. 
A művész a modern festészet elkötelezett-
je, következetesen valósítja meg a szín-
használat és ecsetkezelés szabadságát. 
 A Golgota vagy az Alma, bor, pohár 
című képei egy másfajta szemléletmód 
termékei. A művész Tolvaly Ernő hatására 
kezdett el foglalkozni a festészet és a filo-
zófia diszciplínáiból levezethető problé-
makörökkel, és ismerte meg az általuk fel-
vetett kérdésekre választ kereső, alternatív 
festészeti megnyilvánulásokat.

D. A. 

A művész a modern festészet elkötelezettje

 MITSOURA    
A Juhász Miczura Mónika nevével fémjelzett 
Mitsoura zenekar lép föl december 15-én 21 órától az 
A38 Hajón. Az énekesnő – ahogy mindenki ismeri, 
Mitsou – a legnagyobb tehetségű és legnépszerűbb 
roma előadóművészek közé tartozik. Békéscsabán 
nevelkedett, ké-
sőbb a családjával 
Budapestre költö-
zött, és nyolc éven 
át az Ando Drom 
együttes énekes-
nője volt. Szóló-
karrierre vágyott, 
de csak 2003 má-
sodik felére állt 
össze CD-je anyaga. Mitsou zenéje nagyrészt tra-
dicionális cigány dalok feldolgozásaiból áll, de nem 
egyszerűen újrahangszerelés vagy hagyományőrző 
előadás az eredeti motívumok szigorú megőrzésé-
vel, a célja sokkal inkább annak az atmoszférának 
a megidézése, amelyből e dalok származnak. Ebben 
nagy szerepet játszik az együttes hangszeres gazdag-
sága: a hagyományos roma hangszerek mellett, az ír, 
az egyiptomi, a török, a bolgár, az afrikai és az indiai 
népzene eszközeit is megszólaltatnak. 

 RÉZVONALAK    
Balogh János grafikus Rézvonalak (A vonallá for-
mált rézhuzal) című kiállítása december 15-én 18 
órakor nyílik meg a Tető Galériában Szesztay And-
rás iparművész köszöntő szavaival. A művész – aki a 

rajzolás mellett fafaragással, szobrászkodással is fog-
lalkozik – a Dési Huber-, a VASAS-, és a MÁV kép-
zőművészeti szabadiskoláiban, valamint Tapolcsányi 
Boldizsár festőművész útmutatásai alapján sajátította 
el a rajzolás és festés alapelemeit. Grafikai tevékeny-
ségén belül saját leleményeként a „rézhuzal formációs 
képalkotó módszert” alakította ki, 2002-ben lépett 
először ezzel a nyilvánosság elé: a „rézhuzallal való 
formázásnál (rajzolásnál) a rézhuzal lágy ívelése és 
fémes ragyogása az alkotásoknak sajátos képi kifeje-
zést és varázst kölcsönöz, ezért időmet jelenleg ezen 
új műfaj kibontakoztatásának szentelem.”

 SZERELEM@KÖNYV.HU    
Az idei évad harmadik bemutatóját tartják meg a 
Karinthy Színházban december 20-án 19 órakor (a 
nyilvános főpróba előző nap 10.30-kor lesz). Vaj-
da Anikó szerelem@könyv.hu című romantikus, 
kétfelvonásos vígjátéka a 
Szerelem hálójában című 
film alapötletének felhasz-
nálásával készült, melyben 
Meg Ryan és Tom Hanks 
alakítottak emlékezeteset. A 
Bartók Béla úti teátrumban 
a szerepeiket Kováts Adél, il-
letve Schneider Zoltán játsz-
sza, mellettük többek között 
Sztankay István, Sztankay 

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
Orsolya, Széles Tamás, Sára Bernadette és Karalyos 
Gábor kapott feladatot, a rendező Karinthy Márton. 
Az eredeti műhöz képest az előadás kétszeresen is 
aktualizált: egy budapesti könyvesboltban játszódik 
karácsonykor. A történet pedig ismerős: két fiatal, 
akik az életben gyűlölik egymást, internetes levele-
zés útján mégis egymásba szeretnek, ahogy a film-
ben, úgy ebben az ódivatú, romantikus, szerelmi, 
polgári (kispolgári), lírai és érzelmes komédiában is.

 A JÖVŐ ZENÉJE    
A meghökkentő nevű Gömbszörp együttes CD-
bemutató koncertje és táncháza december 20-án 
20 órakor lesz a Fonóban. A névválasztásuknak két 
oka volt: egy 2004-es külföldi turnén a Göncöl zene-
kart helyettesítették, és az együttes mind a hat tagja 
kedveli a jellegzetes formájú üvegbe töltött gyógy-
növénylikőrt. A magyar népzenei mozgalom képvi-
selőiből, a Méta, a Fix-Stimm és a Galga zenekarok 
tagjaiból, verbuválódott a társulás, így az egy zenei 
nyelvet beszélő muzsikusok hamar megtalálták a 
közös „hangot”. Az első CD-t a Hagyományok Há-
za pályázatán elért sikerünknek köszönhetik. A le-
mez címe hitvallásukról árulkodik: hisznek benne, 
hogy az autentikus magyar népzene átmenthető a 
XXI. századba; lehet olyan módon közvetíteni érté-
keket, hogy azok is élvezhessék, akik nem szakma-
beliek vagy a népzene elfogult rajongói. „Ameddig 
csak élő emberek valódi hangszereken játszanak, 

addig az eljövendő idők zenéjében a hagyományos 
falusi muzsikának is helyet kell kapnia.”

 SZURCSIK JÓZSEF    
Császár László szépíró köszöntő szavaival nyílik 
meg Szurcsik József festőművész kiállítása decem-
ber 15-én délután 6 órakor a Bartók 32 Galériában. 
A művész 1985-ben diplomázott a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskola grafika tanszékén. A sok-
szorosító grafika valamennyi ágával foglalkozik, 
litográfiákat, szitanyomatokat, rézkarcokat, egyedi 
grafikákban pedig nagy-
méretű pasztellképeket, 
ceruza- és tollrajzokat 
készít. Egyéni techniká-
val akril-olaj képeket fest. 
Kisplasztikái, festett szer-
számszobrai, színes pa-
pírinstallációi, plasztikus 
képei révén a térbeliség 
lehetőségeit is kihasznál-
ja. Festményein már-már 
mániákusan egy témát 
– félprofilban ábrázolt, 
kőből faragott, falazott, szoborszerű, állandóságot 
sugárzó fejeket – jár körül, számtalan formában 
és variációban: egyesével, párba állítva, vagy szin-
te tömegként, többet egymás mellé sorjázva. Az 
egyszerre metafizikus és szürreális sziklaemberek 
újabb képein némileg gazdagabb motívumokkal 
jelennek meg, ám a lényegi mondanivalója közben 
mit sem változott.

Méltatlanul kevesen voltak kíváncsiak 
december 5-én este az Új Dimenzió 
Műhely Elégia – 1956 című nagyszabá-
sú jazzművének A38-on tartott fővá-
rosi ősbemutatójára. 

A nagyjából félszáz érdeklődő London és 
Kolozsvár után szintén átélhette 1956 fáj-
dalmas dicsőségét. Beszédek helyett a ze-
ne lenyűgöző kifejezőerővel bíró nyelvén.
Az Elégia – 1956 ugyan idén szeptembe-
rében jelent meg hanghordozón, azonban 
korántsem tekinthető csupán a mostani 
emlékév termékének. Szabados György és 
az Új Dimenzió Műhely évekig dolgozott 
rajta, végül másfél esztendővel ezelőtt vet-
ték fel a Magyar Rádió 22-es stúdiójában.
 Négy különböző generációból szár-
mazó, kiemelkedő tehetséggel megáldott, 
világhírű zenész egyesítette tudását. A leg-
idősebb közülük a Magyar Jazz Szövetség 
életműdíjasa, a hatvanhét éves, orvos vég-
zettségű zeneszerző-zongorista Szabados 
György, aki a basszus- és a kontrabasz-
szus-klarinét mesterével, Babits Antallal 
együtt határozta meg az Elégia irányvo-
nalát. Klenyán Csaba klarinét- és Jávorka 
Ádám brácsaművész velük együtt mély 
elhivatottsággal dolgozott azon, hogy az 
események drámájához alázattal közelítő 
mű jöhessen létre.

 A hat részből álló, egyórás, feszültség-
gel teli alkotás megrendítő erővel tükrözi 
mindazt, ami 1956-ban történt. Fokoza-
tosan erősödő, mint a változások iránti, 
zsarnoksággal féken tartott igény. Éles 
kontrasztjai a forradalom országszerte 
kirobbanó indulatát idézik. Helyenkénti 

Budapesti ősbemutató az A38-on

Új Dimenzió Műhely: Elégia – 1956

Zenével idézték a forradalom fájdalmas dicsőségét

monotonsága a forradalmárok elszánt 
bátorságával rokon. Néhol szinte nesz-
telenül halad előre, mint a pisztolyból 
kilőtt golyó. És mindvégig emelkedett, 
mint a sokszoros túlerővel eltiport sza-
badságharc időtálló dicsősége.

Sz. M.

Gulyás Ildikó négy évet töltött 
Madraszban, ahol klasszikus táncot és 
zenét tanult. Magyarországi bemutat-
kozó előadását a Fonóban láthattuk 
november 30-án. 

Ildikó minden mozdulata könnyed, lé-
nyéből fakad, hittel áthatott. A legszebb 
női korban van: 
estjének alapmo-
tívuma mi is le-
hetne más, mint 
a szerelem.
 E g y s z e r ű 
emberi érzel-
mek, cseleke-
detek nemcsak 
ember-ember 
között zajlódhat-
nak, hanem em-
ber és Isten kö-
zött. Ezáltal, ami 
emberi, istenivé 
magasztosul, és 
viszont, a túlvi-
lági erők válnak 
a mindennapi 
élet részeivé. És 
így kerek a világ 
– Indiában. A 
hag yományos 

 Az erre az estére asztalokkal, székek-
kel berendezett hajógyomor „csendes-
ülős” hangulatát Szalóki Ági gyönyörű 
énekhangjával, zenekara pedig művészi 
összjátékával fokozta. A törékeny külseje 
ellenére hihetetlen energiával előadó ifjú 
népdalénekes, Szalóki Ági – családi kör-
nyezete hatására – már egész fiatalon be-
leszeretett a népzenébe. Édesanyja révén 
cigány származású, ez az identitás megha-
tározó számára. Zeneiskolai tanulmányai 
után részt vett az Utolsó óra elnevezésű 
népzenegyűjtő programban, de ma is 
gyakran kel útra, hogy eredeti forrásból 
merítse repertoárját. Nehéz pontosan fel-
sorolni mindazon együttest, előadómű-
vészt, akivel közösen dolgozott. 
 Pályájának talán eddigi legnépsze-
rűbb, legismertebb szakasza a Besh o 
drom zenekarhoz köthető. Jelenleg ál-
landó jelleggel tagja Szakcsi Lakatos Béla 
New Hungarian Gypsy Jazz nevű formá-
ciójának és Tony Lakatos együttesének, 
ezek mellett Oláh Kálmán, a Makám, és 
a Balázs Elemér Group meghívott szólis-
tája. Első albuma, a Téli-nyári laboda még 
a kisgyermekeknek szólt, a másodikként 
megjelent Hallgató című albuma az idén 
Fonogram-díjat kapott a legjobb jazzle-
mez kategóriában.
 A Hallgató cím szomorkás lüktetésű 
erdélyi magyar, és lassú tempójú, keserves 
cigány dalokra utal, ezek hangzottak el a 
mostani koncerten. Ági népzenei kultúrá-
jához jól idomult a Balázs József (zongora), 
Dés András (ütősök), Barcza Horváth Jó-
zsef (bőgő), Lamm Dávid (gitár), és Bacsó 
Kristóf (szaxofon) muzsikája. A szenve-
déllyel teli folk és a finom árnyalatokban 
tobzódó, öntörvényű, de befogadó készsé-
gű jazz gazdagító eredménnyel találkozott 
egymással és a közönség tetszésével ezen a 
lélekmelegítő estén.

Szamos Márton

Gulyás Ildikó indiai táncestje a Fonóban

Isteni dolog a szerelem
repertoárt felvonultató előadás témája a 
Madhura Bhakti, azaz a hívő – jelen eset-
ben a táncosnő – Isten iránti odaadása 
és szerelme. Egy olyan szerelem, ami ne-
künk, európaiaknak kicsit furcsa, de az 
indiai kultúrában és filozófiában megszo-
kott, épp ezért csodálatos.
 „Szerelemben égek érted. Amikor a 

hold hűsítő sugára 
ér, az is égeti a lel-
kem. Amikor a 
madarak énekét 
hallom, az is sérti 
a fülem. Amikor 
lágy szellő fúj, az 
is kígyómarás a 
testemnek. Miért 
fordulsz el tőlem, 
uram? Szólok 
hozzád! Megölel-
nélek, de te elta-
szítasz magadtól. 
Jöjj uram, és válj 
velem eggyé.” Föl-
di, vagy égi a sze-
relem? Ami oda-
fent, az idelent, 
ami itt lent, az 
odafönt. A kettő 
között jó lebegni.

Kertész Dániel
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LAKÁS-INGATLAN

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

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

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

BUDAI Ingatlaniroda keres, kínál a kerületben 
eladó és kiadó lakásokat, házakat és telkeket ügy-
felei részére. 315-1020, www.budagold.hu

NAPFÉNYES, csendes, esetleg erkélyes, 2-3 szo-
bás lakást keresek a kerületben. 06/70/637-6142.

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

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

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

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

GAZDAGRÉTEN, piaci ár alatt, családi okok 
miatt sürgősen eladó 66 m2-es napfényes, han-
gulatos, jó beosztású lakás. Irányár: 14 400 000. 
06/70/637-6142.

KISKÖRE utcában eladó 54 m2-es, felújított, 
cirkófűtéses lakás 15,4 millió forintért. 
06/20/967-6017.

BUDAI New York Ingatlaniroda keres eladó és 
kiadó öröklakásokat, házakat, üzleti ingatlanokat 
belföldi és külföldi ügyfeleinek. 
215-7336, 06/70/703-3242. 

BEFEKTETÉSNEK kiváló! Pénzét fektesse ol-
csó, fejlesztés alatt álló XI., Madárhegyi telkekbe! 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., MADÁRHEGY lábánál 2x1149 m2 telek 
egyben vagy külön eladó. 25 000/m2. 
Tel.: 249-3006.

ALKALMI vétel! Lágymányosi utcában felújí-
tott, 2,5 szobás, teraszos, panorámás öröklakás 
téglaházban eladó. Tel.: 06/70/949-4013.

XI. KERÜLET, Gellért fürdő mellett utcai, föld-
szintes, világos, 41 m2-es, felújított garzonlakás 
eladó. 06/20/495-7337.

KISIPARI tevékenységhez XI. kerületben 
többgenerációs, 160 m2-es családi ház kerttel, 
alsó szinten világos, kultúrált munkastúdió, zárt 
kocsibeálló, terasz, tulajdonostól 65 000 000. 
204-1904.

IX., FERENC körúti, földszintes, udvari, csen-
des, 38 m2-es, másfélszobás lakás eladó. 
06/20/495-7337.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó la-

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

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

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

XI. KERÜLETI iskolában alagsori helyiség (150-
170 m2) raktározásra, vagy csendes tevékenységre 
kiadó. 
Tel.: 310-2948/151. Klugné Szabó Adrienne.

XI., BÁRTFAI u. 8/a-ban 14 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. Tel.: 203-6190.

XI. KERÜLET, Cseresznye utcában garázs kiadó. 
Tel.: 249-2497.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános 

iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és 

gyógypedagógiai asszisztens szakképzés Csepelen. 
Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.

MATEMATIKA, fizika vizsgafelkészítés alapfok-
tól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.

ANGOLTANÍTÁS, korrepetálás minden kor-
osztálynak. Házhoz megyek. Tel.: 06/20/448-8384.

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

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 

Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villany-
bojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, moso-
gatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

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

BUDAI FÉG gázkészülék gyorsszerviz, vízveze-
ték-szerelés, duguláselhárítás, csőtörések, díjtalan 
kiszállás! 420-4484, 06/20/321-8707.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/940-0748.

VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A-Z-ig. 
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések 
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés-
keresés, hétvégén is. 06/30/914-3588.

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

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mes-
ter. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által minő-
sített vállalkozás.

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

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garan-
ciával. Balázs János épületgépész technikus. 

362-4050, 06/20/917-0697.

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

LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázké-
szülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villany-
szerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén 
is. 321-8082, 06/20/334-3437.

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

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

LAKÁSSZERVIZ
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 

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

BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmun-
kákat: bádogost, tetőfedőt és szigetelést, valamint 
kis javításokat is. 
T.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax.

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

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól 
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozga-
tással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. 
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855, 
www.mesterfesto.hu

KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok áthú-
zását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder 
György kárpitos. Tel.: 256-8285.

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

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok, rövid 
határidővel, garanciával. 
206-3579, 06/20/327-0992.

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

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

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

LAKÁSÁVAL kapcsolatos kisebb szerelési, javí-
tási munkákat vállalok. 06/30/958-2205.

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

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

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

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos 
szigetelése szilikongumival, garanciával. 
T.: 06/20/494-3657.

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

MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbú-
tor restaurálását, készítését, kárpitosmunkával. 
06/30/944-2206.

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-

ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 
06/20/972-0347, 403-9357.

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

RUHASZERVIZ! Ruhajavítás, átalakítás. XI., 
Budafoki út 16-18. 361-3776.

KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos, 
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vi-
dékre is. Hétvégén is. Papírdobozokat biztosítunk. 
Tel.: 06/20/923-9188.

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

KFT-K, Bt-k könyvelését vállalja adószakértő. 
Tel.: 249-2136.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher. 
292-1612, 06/30/944-3717.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, könyvelés, műszaki, 
jogi háttérrel. 306-3382, 06/20/944-0094.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja 
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel. 
Tel.: 06/30/670-3526.
E-mail: m.e.i.kft@gmail.hu

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

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

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

KÖZÖS képviselet referenciával a kerületben. 
209-1997, 06/70/215-8217.

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

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

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, 

ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni 
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, 
garanciával! 06/20/531-7638.

SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televí-
zió, hifi javítása garanciával. 
06/30/982-4666, 275-6211.

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

SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20 
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.

TV-, rádió-, videó javítása. Zalai Péter okleveles 
elektromérnök. Kamilla u. 3. 
319-5762, 06/20/968-2527.

GYÓGYÁSZAT
LE SZO K TATJ U K a dohányzásról 

biorezonanciás terápiával 6000 Ft-ért. Egyszeri, 
félórás kezelés elég! III., Vörösvári úti SZTK-ban, 
XIII., Gömb utcai lakóparkban, Békásmegyeri 
SZTK-ban. Bejelentkezés: 06/70/271-9867.

KORREKT fogszakorvosi ellátás, mérsékelt 
árak. XI., Dajka G. 4. 06/30/241-0366.

A MÉNESI Pszichoterápiás Magánrendelő 
szakképzett munkatársai várják lelki problémák-
kal (szorongás, depresszió stb.), kapcsolati nehéz-
ségekkel küzdő páciensek jelentkezését. 
Tel.: 06/30/470-6557, www.menesirendelo.hu

RÉGISÉG, KÖNYV
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műsza-

ki könyveket is magas áron vásárolunk. 
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapo-
kat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. 
V., Bécsi u. 5. 317-4757.

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

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

ÁLLÁS
KELENFÖLDI pályaudvarhoz közeli pedikűrös 

műhelyembe kozmetikust keresek. 06/20/424-2557.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett 

ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk. 
www.embellish.webzona.hu, 
tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.

VEGYES, 
KANÁRI-SZIGETEKEN vállalkozásindítás, bér-

leti jogok ügyintézése. 00/34/6634-23799.
FOTÓSOK figyelem! Olcsón eladó egy nagyító-

gép, hozzávaló Forte filmek és papírok. Telefonszám: 
209-6488. Reggel 8-9, este 8-10 között.

AZ ÖN legdiszkrétebb magánnyomozója vál-
lalja házasságtörések és partnerhűség felderítését, 
ismeretlen helyen tartózkodó személyek felkuta-
tását még külföldön is, testőrfeladatok ellátását, 
tanúkutatást, figyelést, követést, általános infor-
máció- és adatgyűjtést, rendezvények biztosítását, 
bármilyen szakmai tanácsadást reális árakon!  
Telefonok: 06/70/636-5398, 06/20/447-8460, 
06/70/946-2882.

MAGÁNTÁRSASÁGUNK szilveszteri összejö-
vetelére várjuk vidám, táncolni szerető, kultúrált, 
kb. 55-65 közötti férfiak jelentkezését! 
06/30/747-6920.

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!

DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,

hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből

(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

A Wéber Galéria csak készpénzért vásárol
 téli aukciója részére a következő festményeket: 

Pál László, Koszta József, Pólya Tibor, 
Scheiber Hugó, Anna Margit, Neogrády László, 
Aba-Novák Vilmos, Csók István, Tihanyi Lajos, 
Bruck Lajos, Blöhm Pál, Rippl-Rónai József stb.

Továbbá vásárolunk régi lakberendezési tárgyakat: 
ezüst, óra, szőnyeg, csillár, bútor, fa-, bronzszobrot, 

Herendi, Zsolnay porcelánt. 

Üzlet: 3-654-657, 3-623-910, 
Mobil: 20-9-416-574, 20-415-1536

EZ ÖNNEK SZÓL! MI?

A XI. kerületi Otthon 
Segítünk Szolgálat

minden kedves önkéntesének, segítőjének
és támogatott, kisgyermekes családjának

ÁLDOTT, BÉKÉS 
KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET 

ÉS ÖRÖMTELI, 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN!

Akció!
félpanzióval 

6.900 Ft/fő/éj
gyereknek 30% kedvezmény

Zalacsányban
Kehida és Hévíz vonzáskörzetében

Tel: 06 83 537-023
www.platanparkhotel.hu

Üdülési csekket elfogadunk!

Platán Park
Hotel


oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 401 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 196 000

1/4 álló 140 x 209 - 126 000

1/8 fekvő 140 x 103          68 000 75 000

1/16 álló   68 x 103          42 000 47 000

1/32 fekvő 68 x 50          24 000 29 000

2/103 álló 110 x 103   83 000 104 000

3/74 fekvő         168 x 74   63 000 73 000

2/74 fekvő         110 x 74   44 000 52 000

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

A keretes hirdetések árai és méretei:

Az Újbuda
hirdetési ajánlata

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

Apróhirdetések:

A FOGYATÉKOS 
KISISKOLÁSOKÉRT 

ALAPÍTVÁNY
1119 Budapest, Fogócska u. 4., adószám: 1969927-1-43

Tel./Fax: 4643-321; 06/20-372-6280
 

  ezúton köszöni a segítségét mindazok-
nak a magánszemélyeknek, akik 2005. évi 

személyi jövedelemadójuk 1%-át 
Alapítványunknak utalták. 

A befolyt 988 039 Ft összeget 
lovas táborra, nyári táborra, erdei iskolára 

és az Alapítvány egyéb céljainak 
megfelelően használta fel.
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Megtakarítások  
kezdőknek és haladóknak
Rövid- és hosszú távú befektetések a HVB Banknál

értékét, sőt gyarapodjon is. A 
megtakarítások széles palettá-
ján ma már a kezdő és haladó 
befektetők, rövid vagy hosszú 
távra tervezők is megtalálják a 
számukra legmegfelelőbbet.

Hogyan dönthetjük el, 
hogy milyen megtakarítási 
formát válasszunk?

Először azt kell eldönteni, milyen 
távra tudjuk befektetés okán 
nélkülözni a pénzünket. Rövid 
távra érdemes biztos gyarapo-
dást ígérő megtakarítást válasz-
tani. Ilyen a HVB Banknál elér-
hető 3 hónapos betétlekötés, 
ami most akciósan 9% (EBKM: 
9%) éves kamatot kínál az első 
periódusra.

És mit tehet az, aki rövi tá-
von értékálló megtakarí-
tási formát keres, de nem 

szeretné lekötni az összes 
megtakarítását?

Azoknak, akik rövid távú, rugal-
mas befektetési lehetőséget 
keresnek a HVB Bank speciális 
megtakarítási programokat 
dolgozott ki. A HVB Lépéselőny 
és Kamatvirágzás Megtakarítá-
si Program az ügyfél pénzének 
egyik részét lekötött betétben, 
másik részét nyíltvégű befekte-
tési alapban fialtatja. A két kü-
lönböző megtakarítási forma 
előnyeit kihasználva ügyfeleink 
az előbbinél 3 hónapos lekötés 
esetén 8,25% (EBKM.8,25%), 12 
hónapos lekötés esetén  8,8% 
EBKM: 8,8%), az utóbbinál jóval 
a piaci kamatszint feletti, akár 
évi 10% (EBKM: 10%) kamatra 
számíthatnak. 

Nyugdíjas éveinkről, gyer-
mekeink jövőjéről is érde- (x)

mes időben gondoskod-
nunk. Milyen hosszú távú 
megtakarítási formákban 
gondolkodhatunk?

A HVB Nyugdíj-előtakarékos-
sági Számlán szabadon vá-
lasztható formában, tetszőle-
ges összegű megtakarításai-
kat helyezhetik el ügyfeleink. 
Az öngondoskodásnak ezt a 
formáját az állam is támogat-
ja, évente a befizetett összeg 
30%-ával, maximum 100 000 
Ft mértékben. Akik gyermeke-
ik életkezdéséhez nyújtanának 
anyagi segítséget, azok a HVB 
Startszámlán az állam által nyúj-
tott Babakötvényt helyezhetik 
el, és gyarapíthatják tovább. 

Érdemes fenntartani ilyen 
széles kínálatot?

Ez csak ízelítő volt, a választék 

sokkal szélesebb. Az európai 
Top 10 egyik meghatározó, 
térségünkben pedig piac-
vezető pénzügyi csoport-
jának, az UniCredit Group-
nak a tagjaként természetes 
képességünk, hogy hazai 
ügyfeleinknek kontinensnyi 
lehetőséget kínálunk.

Hová fordulhatnak azok, 
akik közelebbről is megis-
merkednének a különböző 
megtakarítási formákkal?

A HVB Bank tanácsadói a 
06/40-50-40-50-es telefonszá-
mon, vagy a XI. kerületi bank-
fiókjainkban a Bartók Béla út 
88., Fehérvári út 23., és Lágy-
mányosi út 1-3. sz. alatt szíve-
sen segítenek mindenkinek 
megtalálni a számára legmeg-
felelőbb befektetési formákat.

Öngondoskodás? A jövő 
anyagi biztonsága? Amikor 
gyakran a ma kihívásaival is 
éppen elég feladat megküz-
denünk, óhatatlanul felme-
rül a kérdés, hogyan fogjunk 
hozzá az öngondoskodáshoz. 
Baranyai Dávidtól, a HVB Bank 
ügyvezető igazgatójától kér-
tünk tanácsot.

Hogyan kezdhetjük el az 
öngondoskodást?

Gyakran panaszkodunk hogy 
kevés a pénzünk, miközben 
azzal sem bánunk megfele-
lően, amink van. Ha otthon, 
vagy ahogy mondani szok-
tuk, a „párnacihában” tartjuk 
a pénzt, az nemhogy kama-
tozna, de csak veszít az érté-
kéből. Még a legkisebb meg-
takarításnál is az az érdekünk, 
hogy pénzünk megőrizze az 



MAGAZIN16 ÚJBUDA 2006. DECEMBER 13.

Sigmund Freud 
fürdeni megy
150 éve született Sigmund Freud. Az Oszt-
rák Kulturális Fórum és az A38 Hajó közös 
szervezésében december 17-én 18 órakor 
különleges vacsorával és a hozzá kapcso-
lódó különleges műsorral tisztelegnek a 
pszichoanalízis atyja előtt, aki igencsak sze-
retett és tudott enni és inni is. A rendezők 
az ünnepi menük összeállításakor egyrészt 
a Freud-ház étkezési szokásaira, másrészt 
a századfordulói Bécs polgári háztartásai-

nak sajátosságaira támaszkodtak. Így a va-
csora résztvevői megkóstolhatják a füstölt 
angolnakrémet vilmoskörte pálinkával, a 
vargányagombalevest velőgombóccal, és 
a marhaizmot tormaszósszal, amit külön-
féle édességek követnek, a vacsora végén 
pedig egy jófajta szivar dukál. A szellemi 
táplálékot német, olasz, magyar, francia, 
angol, litván nyelvű előadások és felol-
vasások szolgáltatják  – hatnyelvű szink-
ron-tolmácsolással –, melyeknek témái 
az est és a vacsora filozófiája, illetve Freud 
munkásságának mai értelmezése. A mű-
sor része a Freud fürdeni megy című akció 
videódokumentációja, melyet három bu-
dapesti termálfürdőben vettek föl. A fogá-
sok előtt, között és után Agnes Palmisano, 
Roland Sulzer és Peter Havlicek dalokat 
énekel és játszik. Az ünnepi vacsora iránt 
érdeklődni az Osztrák Kulturális Fórum 
titkárságán (413-3593), valamint az A38 
Hajó Éttermében (464-3946) lehet.

N. N.

Sigmund Freud

A tornásznak mosolyognia kell
A legidősebb, itthon élő olimpiai 
bajnokunk Reviczky Jánosné Köteles 
Erzsébet novemberben töltötte be 
nyolcvankettedik életévét. Ő is részt 
vett a Magyar Olimpiai Bizottság, a 
Mező Ferenc Alapítvány és az Olimpiai 
Bajnokok Klubja által a melbourne-i 
olimpia ötvenedik évfordulójára szer-
vezett úton. Erzsike időtlen idők óta a 
Bertalan Lajos utca lakója. 

 – Mi már az 1952-es helsinki olimpi-
án is ott lehettünk, így pontosan tudtuk, 
mit kell tennünk ahhoz, hogy az élen 
végezhessünk – emlékezett a bajnoknő. 
– Szerintem egy ország tettrekészségét, 
erejét igazán nem az egyéni versenyzők, 
hanem a csapatsportok képviselői tudják 
megjeleníteni. Ezzel a felismeréssel a tu-
datunkban, kettőzött szorgalommal és 
lelkesedéssel készültünk, azzal az eltökélt 
szándékkal, hogy mindent megteszünk 
az aranyérem megszerzéséért.

 Azután jött az előre nem kalkulálható for-
radalom, amelynek eseményei alapvetően 
befolyásolták az olimpiai előkészületeket. 

Éppen október 23-án lett volna az utol-
só ellenőrző versenyünk, ám én akkor 
már csak az Astoriáig jutottam el. Az az 
igazság, hogy akár egy lombikban, úgy 
készültünk, a külvilág dolgairól fogal-
munk sem volt. A történések mindent fel-
borítottak, de mi még akkor is az olimpia 
lázában égtünk. Ekkor jött a felszólítás a 
rádión keresztül, hogy az olimpiai csapat-
tagok menjenek a Margitszigetre. Kalan-
dos kiutazásunk Csehszlovákiába, majd 
az ottani veszteglést lezáró, egyhetes légi 
utazgatás tényei már közismertek. 

 Ezekben a hetekben a klasszikus értelem-
ben vett edzésekről szó sem lehetett…

Lehetőségeink a futásra korlátozódtak, 
mindössze egyszer, Szingapúrban tud-
tunk valamicskét úszni. Elképzelheti, 
hogy a kockázatokban bővelkedő szalag-
gyakorlatunknál mennyire hiányzottak a 
rendszeres gyakorlások.

 E tény ismeretében még inkább felértéke-
lődik a fölényesnek mondható győzelmük.

Köteles Erzsébet: A nyertes gyakorlat mögött mindig csoportmunka van

A szovjeteknél 1,2 ponttal kaptunk töb-
bet, ezzel szemben a második és har-
madik helyezettek között mindössze 
0,2 pont volt a különbség. Mindez olyan 
izgalmak után alakult ki, mint a közis-
mert ventillátor-leállítási história. Nagy 
Jenőné Vali néninek valóban az utolsó 
pillanatban sikerült lekapcsoltatnia a 
berendezést – ellenkező esetben egészen 
bizonyosan botrányba fulladt volna a 
gyakorlatunk.

 Történt még ott más, ugyancsak említésre 
méltó dolog is...

Én is csak most, ötven évvel később tud-
tam meg, hogy Korondi Margit a felké-
szülés során – mivel számára túl hosszú-
nak tartotta a hatméteres szalagot – ap-
ránként levagdosott belőle. Elmondása 
szerint ezt a teljesen titokban tartott ak-
ciót azért végezte el, mert az ő száznegy-

vennyolc centiméteres magasságához 
egyszerűen túl hosszú volt a hatméteres 
szalag… Szerencsére ezt akkor senki nem 
vette észre. Ma már egy ilyen „magának-
ció” elképzelhetetlen lenne, hiszen vala-
mennyi eszközt, sportszert folyamatosan 
és rendkívül precízen ellenőriznek. 

 Mindent összevetve, tényleg döntő fölény-
nyel sikerült nyerniük a szovjetek előtt!               

Nagyon keményen és sokoldalúan ké-
szültünk, mivel a szovjetek 1952-es szín-
re lépésétől kezdve tudtuk, mire számít-
hatunk az ő részükről. Ezért is vettünk 
részt akrobatikus foglalkozásoktól kezd-
ve balett órákon át minden lehetséges 
képzésen, hogy a lehető legjobb összha-
tást el tudjuk érni. Bizony nem volt köny-
nyű dolgunk, hiszen a torna egy „prése-
léses” sportág: visszatartott levegővel kel-
lett mosolyogva tornásznunk, miközben 
sokszor a fulladás határára jutottunk. 
Pontozásos sportágban senki nem mehe-
tett biztosra.

 Ezen az olimpián szerepelt utoljára a 
kéziszer csapatverseny a programban.   

1956-ot követően megszüntették a 
kéziszer vetélkedőt, de én még nem vo-

nultam vissza. Korláton készültem volna 
1958-ban, s Aradi Gyula edzőmmel erős 
gyakorlatot sikerült is összeállítanunk. 
Ám egy hasizomszakadás három hóna-
pos kényszerpihenővel járt együtt, ami 
után már nem lett volna értelme erőltet-
ni a folytatást.

 Nyugdíjba vonulásáig végig itt tanított a 
kerületben, amelynek díszpolgára. Majd 
elérkeztek a jubileumi utazások.

A helsinki olimpia félévszázados jubile-
umán ott lehettem a finn fővárosban, s 
ahogy telt az idő, mindinkább úgy érez-
tem, megérem a melbourne-i utazást is.

 Az 1956-os olimpia tornaversenyeinek 
színhelyén azután nagy meglepetésben 
volt részük.

A torna és a kosárlabda küzdőtere helyén 
egy multifunkcionális építmény áll, a Mű-
vészetek Háza. A megváltozott helyszín 
sem akadályozott meg azonban abban, 
hogy Keleti Ágnessel a Duna Televízió ka-
merája és mikrofonja előtt ne folytassunk 
kemény szakmai vitát. Ágnes szerint a 
koreográfiától a zenéig mindent ő talált ki, 
pedig ez nem így volt. Berczik Sára, Nagy 
Jenőné, Kovács Éva és Baross Imre össz-
munkájának köszönhetően alakult ki a vi-
lágverő gyakorlatunk. Megint más kérdés, 
hogy Ágnes vezéregyéniség volt, aki renge-
teget tett a magyar tornászsikerekért. Nem 
véletlenül mondtuk neki gyakran: „Te már 
lassan a teremben fogsz aludni is”. 

 Milyen egyéb benyomásokat szerzett 
Melbourne-ben?

A legmeglepőbb az olimpiai stadion volt 
számomra, amely azóta is krikett stadion-
ként működik. Emlékeimben nagyobbnak 
tűnik az átépítés előtti, klasszikus stadion, 
ahol annak idején felvonultunk. 

 Volt olyan egykori csapattársa, akivel 
Melbourne-ben tudott hosszabban elbe-
szélgetni? 

Mivel sok éve lehetőségünk van a 
Héliában úszkálni, így a legtöbbjükkel ott 
találkozgatok. A MOB évenkénti nyugdí-
jas vacsoráin is rendre összefutok a kor-
társaimmal, így igazán nagy találkozás-
ban nem volt részem.

 Hazaérkezését követően folytatja korábbi, 
megszokott, lüktető életét?

Férjem csípőprotézis műtétet követően 
lábadozik, s ez alapvetően meghatározza 
a tennivalóimat. Így érthetően kevesebb 
időm marad a vásárlásokra. Karácsonykor 
egyébként a nyolc dédunokával sem talál-
kozunk, hiszen a szétszóródott rokonság-
hoz most nem tudunk utazgatni. Hosszú 
évek után alighanem ketten leszünk együtt 
a férjemmel az ünnepek alatt.

Kép és szöveg: Jocha Károly 

Hódy László, Köteles Erzsébet és Zsivótzky Gyula Melbourne-ben a jubileumi túrán




