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Szabó Magda

cikkünk a 8. oldalon

Az ÚjbudaTV stábja közel 3 éve 
találkozott az írónővel, aki az 
Álarcosbál című regény születé-
sének körülményeiről beszélt.

A nemrég elhunyt akadémikus-
sal 2004-ben beszélgetett az 
Újbuda. Erre az interjúra tekin-
tünk most vissza.

 beszélgetésünk az  5.oldalon

Kosáry Domokos

A kerületben működő jelentő-
sebb pártok már döntöttek arról, 
kit indítanak a január 27-i időközi 
választáson Újbuda belső részén, a 
15. választókerületben. A voksolást 
azért kellett kiírni, mert október  
20-án elhunyt a térség országgyűlési 
képviselője, a kereszténydemokrata 
Deák András. Lapunk röviden bemu-
tatja a jelölteket, és ismerteti a vok-
solás menetét is.  

A Fidesz és a KDNP újból közös jelöltet 
állít: Rétvári Bencét, az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség – a KDNP 
ifjúsági szervezetének – elnökét. A fia-
tal Rétvári jelenleg a Fővárosi Közgyű-
lésben dolgozik a Kulturális, valamint 
az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatás-
politikai és Kisebbségi Bizottság tagja. 
Emellett civil életében, jogászként te-
vékenykedik a jelölt, aki jelenleg a XII. 

Megvannak a jelöltek!
Időközi választás 2008. január 27-én

Megalakult az 
Újbuda SE

November 30-án ismét ünnepi fényruhát öltött Újbuda belvárosa

Több mint száz közös képviselő vett 
részt a távfűtés díjának lehetséges 
változásáról szóló klubnapon a Közös 
Képviselők Klubjában. Az új tervek 
megvalósítása nagyban függ az állam 
támogatásától, de a jelek szerint az 
érintett lakók – képviselőik által – nyi-
tottak az együttműködésre. Legalább 
is érdeklődésükből erre lehet követ-
keztetni.

Mint arról már korábban beszámoltunk, 
a FŐTÁV Zrt. kidolgozta azt a megoldást, 
amellyel a távfűtés ára csökkenthető, a 
szolgáltatás pedig korszerűbb lehet. Lakos 
Imre alpolgármester ezt tűzte napirendre 
a Közös Képviselők Klubjában, hogy az 
érintettek mielőbb értesüljenek a tervek-
ről, és kérdéseiket azoknak a szakembe-
reknek tegyék fel, akik a legilletékesebbek 
ebben a témában. A cselekvési tervet a Fő-
városi Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, 
és ha a kormány, illetve az Országgyűlés 
is hajlandó módosítani az áfa-törvényt 
és létrehozni egy távhőcélú gáztarifát, a 
program sikeres lehet. A megtakarítás a 
szolgáltató, azaz a FŐTÁV árból, áfából 
adódó költségeinek csökkentésével, saját 
működésének korszerűsítésével, valamint 
a lakossági fogyasztás egyedi szabályozá-
sával érhető el. Lényeges változás lenne 
az is, hogy a távhő díjában az alapdíjat 
az eddigi 48-ról 35 százalékra mérsékel-
nék, vagy is nagyobb lenne a tényleges 
fogyasztás alapján számított rész. A ter-
vek megvalósításához jelentős beruházás 
szükségeltetik a távfűtött házakban, hogy 
minden lakásban szabályozható és külön 
mérhető legyen az energiafogyasztás. 
 Ehhez a FŐTÁV forrásai mellett az 
állam támogatására is szükség van. Leg-
utóbbi híradásunk óta megalakult egy tár-
caközi bizottság, és elkezdődtek az állami 
támogatásról szóló tárgyalások. A bizott-
ságot vezető Csider László szerint elkép-
zelhető, hogy az Ökoprogramot a panel-
programba beépítik, és így valósul meg a 
támogatás, amely azonban vélhetően nem 
éri el a költségek felét. Amíg a tárgyalások 
zajlanak, addig minden elképzelés csak 
egy lehetséges variáció, a végleges döntés-
re még várni kell. 

Folytatás a 2. oldalon

Közös Képviselők Klubja

Versenyképes 
lehet a 
távfűtés

kerületben lakik, de több mint tíz évig 
– iskolás évei alatt – Újbuda belső részén 
élt. Rétvári Bence öt éve elnöke a KDNP 
ifjúsági társszervezetének, az Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövetségnek. 
Munkája mellett több keresztény civil 
szervezetben vállal önkéntes munkát, 
jogász barátaival és kollégáival ingyenes 
jogsegélyszolgálatot működtet. 
 Az SZDSZ és az MSZP közös jelöltje 
Lakos Imre, Újbuda alpolgármestere. La-
kos Imre 2002-óta tagja a Fővárosi Köz-
gyűlésnek, ahol a Városüzemeltetési és 
környezetgazdálkodási Bizottság elnöke 
is. Az MDF színeiben Csapody Miklós in-
dul. Ő 1990 és 2006 között négy cikluson 
keresztül volt a 15. választókerület egyéni 
képviselője, 2006-ban negyedik lett az 
első fordulóban, így nem jutott tovább. 
Tavaly végül országos listáról került a 
parlamentbe. 
 Folytatás a 2. oldalon

Újbuda Önkormányzata közel kétszázmillió forintot költ a kerületben a kü-
lönféle sporttevékenységek támogatására. Jövő év januárjától ugyanez az ösz-
szeg áll rendelkezésére a SportMax Centrumban ünnepélyesen megalakult 
Újbuda SE-nek, hiszen az eddig is támogatott egyesületek váltak szakosztály-
lyá, így jött létre ez a formáció. A kerületünkben élő 11 élsportoló, olimpikon 
látta el kézjegyével a dokumentumot, amelyben hitet tettek Újbuda sport-
életének fellendítése, az egészségesebb jövő nemzedék mellett. Az Újbuda SE 
nagy tervekkel indul, mivel elképzelései között nemcsak a diák- és a tömeg-
sport szervezése szerepel, hanem a hazai bajnokságokon első- és másodosz-
tályú csapatokat is indítani szeretne. Az Újbuda SE alapító ünnepségét 2007. 

november 18-án tartották. A SportMaxban 
rendezett eseményen aláírásukkal 

hitelesítették és ismerték el  az 
Újbuda Sportegyesület 

megalapítását: Czene 
Attila, Grosics Gyu-

la, Horváth Gábor, 
Jánosi Zsuzsa, 

Faházi János, 
Nyilasi Tibor, 
Orosz Andrea, 
Te m e s v á r i 
Andrea, Tóth 
Frank, dr. 
Török Ferenc 
és Zsolnay 
Gyöngyi. Va-
lamennyien 

kéznyomatu-
kat és egy-egy 

sportkarrierjük-
höz kapcsolódó re-

likviát adományoz-
tak az új egyesületnek. 

A kerületi iskolások lelkesen vettek részt a karácsonyi füzérkészítő versenyben. A leghosszabb 
alkotást, egy 570 méteres girlandot, a Bethlen Gábor Általános Iskola tanulói készítették. 
Alkotásuk a Kosztolányi téri Újbudai Karácsonyi Randevú 2007 fényét emeli. 

Bethlenesek 500 méteres girlandja

folytatás a 6. oldalon
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Molnár Gyula polgármester nyitot-
ta meg a Karácsonyi Randevút a 
Feneketlen-tó partján. A kerület első 
emberének csak egy mozdulatába 
– egész pontosan: egy gombnyomá-
sába – került, hogy felgyulladjanak a 
fények, és ünnepi díszbe öltözzön az 
egész környék. 

Idén első alkalommal egy másfél méteres 
adventi koszorút is elhelyeztek a Kosztolá-
nyi Dezső téren, amelynek egy méter ma-
gas gyertyáit a hagyomány szerint vasár-
naponként gyújtják meg, karácsony köze-
ledtével minden héten eggyel több szálat. 
 Az ünnepélyes megnyitón a jelen-
lévő politikusok a gyerekek segítségével 
gyújtották meg a Barátság Tüzet, ezzel 
hivatalosan is kezdetét vette az Újbudai 
Karácsonyi Randevú 2007, amely kultu-
rális programsorozat és karácsonyi vásár 
is egyben. A rendezvények két helyszínen, 
a Feneketlen-tónál és a Móricz Zsigmond 
körtéren zajlanak, egészen szentestéig.

R. M.

Felgyúltak 
a fények
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Lakos Imre alpolgármestert az 
elmúlt év eredményeiről, közle-
kedésről, beruházásokról és 
a jövő Újbudájáról kérdeztük.

Újbudai arculattal

interjúnk a 4. oldalon
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MOLNÁR GYULA országgyűlési képvi-
selő (MSZP, 16. választókerület) de-
cember 13-án 17–18 óráig tart foga-
dóórát az MSZP kerületi irodájában  
(Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati 
képviselő (Fidesz) minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).

AZ MSZP PROGRAMJAI
Helyszín: MSZP-székház, Mérnök utca 
40. Tel.: 204-2806
Mindenki karácsonya az MSZP-ben:
December 15-én 9–13 óráig az MSZP 
kerületi szervezete „Mindenki kará-
csonya” címmel karitatív rendezvényt 
tart kerületi székházában. A rászoru-
lók felnőtt-, gyermekruhák és játékok 
között választhatnak.

A FIDESZ PROGRAMJAI
Fidesz iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 
209-3439 vagy a 20/471-4972. Nyitva 
tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, pén-
teken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi 
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig. 
Minden hónap első és utolsó szerdáján 
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyed-
del, gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás. Minden hónap első csü-
törtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub 
működik. Minden héten hétfőn és szer-
dán 8–9 kezdő és 9–10 óráig haladó an-
gol nyelvtanfolyam. December 4. 18.00 
Közéleti est. Vendég: dr. Mikola István 
országgyűlési képviselő. Házigazda: 
dr. Kupper András országgyűlési kép-
viselő, a 17. vk. elnöke. A beszélgetés 
után levetítjük a SICKO című amerikai 
egészségügyi (magánbiztosításról szóló) 
dokumentumfilmet.
December 18. 18.00 Közéleti est. Vendég: 
Grosics Gyula az Aranycsapat kapu-
sa. Házigazda: Kő András a Magyar 
Nemzet főmunkatársa. Dedikálással 
egybekötött könyvbemutató!

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodája 
(XI. Bartók Béla út 61.) minden szer-
dán 15 és 18 óra között várja az érdek-
lődőket. Az Ifjúsági Demokrata Fórum 
kerületi szervezetének elérhetőségei 
és legfrissebb hírei új honlapunkon a 
www.idf-buda.hu címet találhatók. 
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.
December 5. 18.00 Újbudai Gondolat-
kör. Van-e és milyen a mai ma-
gyar külpolitika? Vendég előadó: dr 
Jeszenszky Géza professzor, volt ma-
gyar külügyminiszter és washingtoni 
nagykövet. Házigazda: dr. Pálmány 
Béla történész. December 12. 15.0-
0 Koszorúzás a néhai miniszterelnök 
úr sírjánál a Kerepesi Úti  Sírkertben, 
17.00 az Antall József Alapítvány új 
irodájának megnyitója, az Antall 
József Baráti Társaság újjáalakulása.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP iroda (Karinthy F. út 9.) hét-
köznapokon 10–18 óra között várja az 
érdeklődőket.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (XI., Bartók 
Béla út 96.) az ajánlószelvények gyűjté-
se idején minden nap, hétvégén is, 9–19 
óráig tart nyitva. Ide várjuk azokat, 
akik megtisztelnek minket bizalmuk-
kal, és nekünk adják ajánlószelvényei-
ket. A régebbi Magyar Fórum számok 
ingyen elvihetők. dr. Csigi Zsolt ügy-
véd minden szerdán 10–12 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter 
metafizikai pszichoterapeuta ingyenes 
lelkisegély-tanácsokat ad, és ingyenes 
önvédelmi oktatást tart minden kor-
osztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-
4873-as mobiltelefonon.

KÖZLEMÉNY
A Nemzeti Fórum Egyesület XI. kerü-
leti szervezete 2007. december 14-én, 17 
órai kezdettel tagtoborzó gyűlést tart 
a Jobboldali Szövetség székházában,   
Bp., VIII. ker. Szentkirályi utca 18. II. 
emelet. Vendégeink dr. Kupper András 
frakcióvezető és a XI. kerület 16. vá-
lasztókerületi időközi országgyűlési 
választás  jobboldali jelöltje. Várjuk az 
egyesület tagjait és Lezsák Sándor XI. 
kerületi híveit, tisztelőit.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét de-
cember 31-éig a Fehérvári Gyógyszertár 
(Fehérvári út 12.) látja el.

  
Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) december 13-án 
17 órakor tartja fogadóóráját, Őrmezei 
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND képviselő 
(Fidesz) minden hónap első péntekén 
16.00–17-30-ig tartja fogadóóráját a 
Muzsikus Kávéházban, (Őrmező, Kérő 
u. 3.). Tel: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.
SZABÓ VILMOS (MSZP) december 18-án 
17 órakor tartja fogadóóráját, a Bartók 
B. út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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

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

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

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

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

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

Polgármesteri kerekasztal-beszélgetés volt Újbudán

A közrendért és a köztisztaságért
A közbiztonságról, a közterületek-
ről beszélgettek a budapesti pol-
gármesterek Újbudán. A Fővárosi 
Önkormányzat Kerületi Koordinációs 
Bizottsága kihelyezett ülésén elsősor-
ban a közterületek állapota, illetve a 
közbiztonság volt a fő téma. A polgár-
mesteri találkozó helyszíne Újbuda 
Önkormányzata volt. 

A közbiztonság kérdése is azon témakö-
rök közé tartozik, amelyekkel nem lehet 
csupán kerületen belül foglalkozni. A la-
kosság azt szeretné, ha biztonságban és 
kiszámítható viszonyok között élhetne, 
fejtette ki Molnár Gyula. A rendezett vi-
szonyokhoz hozzátartozik többek között 
a tisztaság, a rend, a megfelelő egészség-
ügyi ellátás, ezen területek 70-80 száza-
lékban azonban nem kerületi hatáskörbe 
tartoznak. A biztonságérzetet jelentősen 
meghatározzák a személyes tapasztala-
tok és a hallomások, sokkal inkább, mint 
a statisztikák. Hiába derül ki az a szám-
adatokból, hogy egy kerületben alacsony 
a bűncselekmények száma, akinek épp 
most lopták el a mobiltelefonját, nem  
fogja így érezni.
 A rendőrség jelenlegi állapotában saj-
nos nem tud maradéktalanul megfelelni a 
lakossági elvárásoknak, hiszen a számítá-
sok szerint száz rendőrből egyszerre csak 
tizenkettő jut az utcára, és munkaidejük 
jó részét elviszi más tevékenység, nem 
tudnak tehát állandó közterületi jelenlétet 
biztosítani.
 Újbuda polgármestere úgy látja, a 
megoldást az jelentené, ha az Önkormány-
zat válna a közbiztonság – mint szolgálta-
tás – koordinátorává, ahelyett, hogy puszta 
szemlélője annak. A második lépés lehetne 
az önkormányzati rendőrség létrehozása. 
Ez a testület azonban nem olyan volna, 
mint a mai rendőrség, hanem kifejezetten 
lakosságközeli, megelőző funkciót ellátó 
rendőrség lenne. Foglalkozhatna a kiske-
reskedelmi egységek nyitva tartásával, a 
közterületi alkoholfogyasztással, köztiszta-

sággal, a parkok rendjével, a graffitisekkel, 
vagyis olyan feladatokat látna el, amelyek-
re ma nem jut elegendő figyelem.
 Csécsei Béla, Józsefváros polgármes-
tere hozzátette, az önkormányzatok már 
jelenleg is nagyrészt vállalnak a rendőrsé-
gi munka finanszírozásában. A VIII. ke-
rületben alapítványi formában történik a 
támogatás, és így közvetve még a rendőr-
kutya is önkormányzati tulajdont képez. 

A kerekasztal-beszélgetésen résztvevők 
úgy vélték, az is probléma, hogy ahol már 
kialakítottak – nem kevés költséggel, ön-
kormányzati finanszírozással – térfigye-
lő-rendszereket, az ahhoz tartozó monito-
rokat csak a rendőrök figyelik, pedig sok 
esetben, például az illegális szemétleraká-
soknál hasznos volna, ha az önkormány-
zat is betekintést nyerhetne a felvételekbe.
 A kerületi polgármesterek szorgalmaz-
ták, hogy mindezeket a TÖOSZ (Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége) 

megfelelő fórumán is vesse fel Molnár Gyu-
la (lévén ő a TÖOSZ elnöke), illetve azok a 
polgármesterek, akik egyben országgyűlési 
képviselők is, álljanak elő a szükséges tör-
vénymódosításokat célzó javaslatokkal.
 Összegzésképpen, a polgármesterek 
hallgatólagosan egyetértettek – bár hi-
vatalosan nem szavaztak róla – Molnár 
Gyula pontokba szedett javaslataival.  Ah-
hoz, hogy a lakosság közrenddel és köz-

tisztasággal kapcsolatos igényét a jelenle-
ginél hatékonyabban lehessen teljesíteni, 
az önkormányzatoknak a közbiztonság 
koordinátoraivá kell válniuk, különösen 
szükséges az együttműködés az illegális 
szemétlerakóhelyek felszámolásában is, és 
kezdeményezik a vonatkozó jogszabályok 
olyan irányú módosítását is, hogy a térfi-
gyelő-kamerás rendszerek diszpécseri ol-
dali feladatainak ellátására köztisztviselői 
jogállású személy is jogosult legyen. 

Rózsa M.

Tanácskoznak a fővárosi polgármesterek

LAKOS IMRE: Mindenki jól jár, ha a távfűtést sikerül versenyképessé tenni

Versenyképes lehet a távfűtés

Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Pénzügyi és  
Költségvetési Igazgatóság  
Lakásgazdálkodási Osztály

Következő Közös Képviselők Klubja 
2007. DECEMBER 10-ÉN 16 ÓRA-
KOR lesz a Polgármesteri Hivatal 
(Zsombolyai utca 5.) földszinti nagy-
termében.

Napirend:
A társasházak és lakásszövetkezetek 
2008. évi adózásával kapcsolatos 
tudnivalók (előadás és konzultáció). 
Vendégünk: Szederháti Anita, APEH 
Közép-magyarországi osztályvezető 
Regionális Igazgatóság.

Kérdéseket előzetesen írásban is el 
lehet juttatni Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Lakásgazdálkodá-
si Osztály (1113 Budapest, Zsombo-
lyai út 4. III. em. 302.) Győrffy József 
tanácsadó részére.

Az eredményes együttműködésünk 
reményében várjuk aktív közremű-
ködésüket.

Mozsár Beatrix, mb. osztályvezető

Folytatás az első oldalról
 A MIÉP jelöltje Feny-
vessy Zoltán, aki tavaly 
a 16. választókerületben 
indult, a MIÉP–Jobbik 
jelöltjeként. Fenyvessy 
1998 és 2002 között már 
volt országgyűlési kép-
viselő a MIÉP színeiben, 
a pártnak jelenleg is al-
elnöke. Az előző ciklus-
ban is Újbuda képviselő-
testületének tagja volt. 
 A Jobbik Magyar-
országért Mozgalom 
színeiben Mestyanek 
Ödön, Újbuda volt al-
polgármestere indul az 
időközi választáson. A 
politikus tavaly is a 15. 
választókerületben volt 
jelölt, akkor a MIÉP és a 
Jobbik közös listáján. Az 
első fordulóban ötödik 
lett, így nem jutott to-
vább a második körbe. 
 A Magyar Kommu-
nista Munkáspárt 

színeiben Székely Péter indul a képviselői 
posztért. A párt fiatal elnökségi tagja jelen-
leg pedagógusként dolgozik. A tavalyi ön-
kormányzati választásokon a Munkáspárt 

főpolgármester-jelöltje 
volt Budapesten. 
 A most bemuta-
tott jelöltek mellett még 
újabb nevek is felkerül-
hetnek a jelöltlistára, egé-
szen január 4-éig. Ehhez 
750 ajánlószelvényt kell 
gyűjteni. Bárki indulhat 
a voksoláson, ha magyar 
állampolgár és rendel-
kezik választójoggal. A 
szavazásra jogosultakat 
november 30-áig értesí-
tik arról, hogy felvették 
őket a névjegyzékbe. 
Ha valakihez nem jut 
el az értesítő, december 
5-én délután négy óráig 
tehet kifogást. Az aján-
lószelvényt az értesítés-
sel együtt kapják meg a 
választópolgárok.
 A január 27-i vá-
lasztás akkor lesz ered-
ményes, ha egy jelölt a 
szavazatok több mint 
felét megkapja. Ha 
nem, akkor február 10-én második fordu-
lót tartanak. Oda az első fordulóban leg-
több szavazatot szerzet három jelölt jut be. 

G. P.

Megvannak a jelöltek
Időközi választás 2008. január 27-én

Folytatás az 1. oldalról
A FŐTÁV az úgynevezett Ökoprogram 
kidolgozása mellett azt is vállalta, hogy a 
következő évben nem emeli a távfűtés dí-
ját, még az infláció mértékével sem. Balog 
Róbert, a társaság szóvivője elmondta azt 
is, hogy a program konkrét részleteiről 
nemcsak a közös képviselőket, hanem 
minden egyes érintett lakót is tájékoztat-
nak majd. 
 A közös képviselők hozzászólásá-
nak zöme nem kapcsolódott szorosan az 
Ökoprogramhoz. Az egyik fontos kérdés-
csoport azok díjára vonatkozott, akiknél 
már megtörtént az a felújítás, amelynek nyo-
mán lakásonként szabályozható a távfűtés. 
Ezeknek a házaknak visszamenőleg is jár 
a kedvezmény. Ebben az esetben a FŐTÁV 

ügyfélszolgálatához kell fordulniuk a közös 
képviselőknek a regisztráció érdekében, de 
erről mindenki előzetes értesítést kap.
 Előkerült az a probléma is, melyet 
azon lakók okoznak, akik önkényesen 
nagyobb radiátort szereltek fel a laká-
sukban, ami azt jelenti, hogy a többi lakó 
rovására ugyanakkora díjfizetés mellett 
több hőt fogyasztanak. Schmelzer Péter, 
gazdasági és ügyfélkapcsolati vezérigaz-
gató elmondta, ez a gondot a FŐTÁV nem 
oldhatja meg, csak a lakóközösség tehet 
valamit. Mindenesetre a szabályozható 
és mérhető egyedi fogyasztás bevezetése 
az ilyen problémáknak is véget vet, hiszen 
akkor már mindenki annyit fizet az alap-
díjon felül, amennyibe a valóban elhasz-
nált energia kerül. 

– Ha az Ökoprogram segítségével sikerül a 
távfűtést versenyképessé tenni a többi fűté-
si mód között, azzal nemcsak a fogyasztók, 
hanem a főváros és az egész ország is jól 
járna – mondta a Közös Képviselők Klub-
jában Lakos Imre alpolgármester. – Azon 
túl, hogy a távfűtés korszerű és takarékos 
megoldás, minden más rendszernél jobban 
kíméli a környezetet. Ezenfelül a még tár-
gyalási szakaszban lévő állami támogatás 
az energiamegtakarításon keresztül teljes 
egészében megtérül. Az Ökoprogram sike-
réhez nemcsak a FŐTÁV, hanem a Fővárosi 
Önkormányzat, az állam és természetesen 
a lakók együttműködésére is szükség van. 
Ha ezt sikerül elérni, az eredmény egyik fél 
számára sem marad el.

Bárczy Andrea

Tisztelt közös képviselők és  
lakásszövetkezeti elnökök!

Rétvári Bence

Lakos Imre

Csapody Miklós

Fenyvessy Zoltán

Mestyanek Ödön

Székely Péter
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Filmvetítéssel és domborműavatással emlékeztek 

Jubilál a Keveháza Utcai Óvoda 
Megható pillanatok tanúi lehet-
tek mindazok, akik részt vettek a 
Keveháza Utcai Óvoda megalakulásá-
nak 40 éves évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen. 

A jubileumon megjelent Molnár Gyula 
polgármester, Bács Márton alpolgármes-
ter, Győrffyné Molnár Ilona humánszol-
gálati igazgató, de szép számban eljöttek a 
társintézmények képviselői is.
 Tóth Ildikó, az óvoda vezetője üdvözöl-
te a megjelenteket, majd film következett, 
amely bemutatta a „Keve ovi” múltját és je-
lenét. Nagyon sok kisgyermek és óvónő volt 
látható a felvételeken, akik a négy évtized so-
rán kötődtek az intézményhez.
 A polgármester ünnepi köszöntőjében 
meleg szavakkal méltatta az intézményt, 

amely a négy évtized alatt egyszerű la-
kótelepi óvodából innovatív központtá 
tudott válni. További sikereket kívánva 
az Önkormányzat nevében játékvásárlási 
utalványt adott át az óvodának. 
 A jubileum alkalmából külön köszön-
tötték Bayer Frigyesnét, Éva nénit, aki 1967 
szeptemberében első vezetőként tárta ki az 
óvoda kapuit. Ezt követően Molnár Gyula 
és Bács Márton az óvoda lépcsőházában 
ünnepélyesen leleplezte Sinkó Antal kép-
zőművésznek az óvoda épületét ábrázoló 
domborművét. (Az alkotónak egyébként 
személyes kötődése is van az intézmény-
hez, hiszen mindhárom gyermeke ide 
járt.) Az esemény végén százötven ünnep-
lőbe öltözött óvodás fújta el az ünnepi tor-
ták gyertyáit.

Deák Attila

Forgalomváltozás a Műegyetem előtt

A felsőt megnyitják, az 
alsó rakpartot lezárják
A tervek szerint múlt pénteken – lap-
zártánk után – átadta a fővárosnak 
a Műegyetem rakpart eddig lezárt 
szakaszát a kivitelező cég, így lapunk 
megjelenésének hetében minden való-
színűség szerint már lehet rajta autózni 
2x1 sávon. Az utat több mint egyéves 
késéssel adták át a forgalomnak.     

A Műegyetem rakpart volt az első forgal-
mas útszakasz, amit lezártak a metró épí-
tésére hivatkozva – még 2006 májusában. 
Akkor azt ígérték, hogy fél év alatt végez-
nek a munkálatokkal, ez azonban másfél 
évig tartott. A beruházó azzal magyarázza 
a késést, hogy a Szent Gellért Fürdő egyik 
lefolyóaknáját nem jelezték a helyszínraj-
zok, az belelógott az állomás szerkezetébe, 
amit ezért újra kellett tervezni. Úgy tudjuk 
azonban, hogy nem csupán ez okozta a 
késést, a kiviteli terveket például többször 
visszadobta a szakhatóság.  
 Ám mostanra már elkészültek az ál-
lomás azon részének építésével, amely a 
rakpart alatt lesz. A megálló másik fele az 
egyetem CH épülete alatt fekszik majd, 
ezt bányászati technológiával alakítják 
ki. Így az utat részben meg tudják nyitni. 
Azért csak 2x1 sávon, mert a többi rész 
továbbra is munkaterület: egyebek mellett 

itt fogják kiemelni az alagút építésekor ki-
termelt földet, valamint a betonelemeket 
és a munkaeszközöket is itt adják majd le 
a felszín alá. 
 Az alsó és a felső rakpart csak rövid 
ideig lesz egyszerre járható. A jövő év 
elején ugyanis az alsó rakpartot zárják 
le, kivételesen nem a metró, hanem a bu-
dai szennyvízfőcsatorna építése miatt. 
A tervek szerint januárban látnak hozzá 
a munkához, az előkészületek azonban 
információink szerint rosszul haladnak: 
a Bogdánfy úton például késve kezdtek 
el dolgozni, és az ottani vezetékfektetés 
megelőzi az alsó rakparti munkát. Az al-
só rakparton egyébként 8-9 hónap alatt 
végezhetnek a csatornaépítéssel. A Duna 
magas vízállása viszont zavarhatja a mun-
kálatokat, ezért a kivitelező azt kérte, hogy 
egész évre lezárhassa a szakaszt. 
 Miután elkészül az alsó rakpart, vár-
hatóan 2009-ben néhány hónapra újra 
le kell majd zárni a felső rakpartot és a 
Budafoki út torkolatát. Ekkor építik meg 
ugyanis a Szent Gellért téri metróállomás 
kijáratát. A felső rakpartot véglegesen 
csak várhatóan 2010-ben adják vissza a 
forgalomnak és az arra járóknak, miután 
a fúrópajzsok elérték a Keleti pályaudvart.

gp

Őszi nagytakarítás: Wieszt János képviselő a fiatalok között

Idén a Budai Sport Általános Iskola tanu-
lói is bekapcsolódtak a Kelenföldiek Egye-
sülete által szervezett akcióba, amely a vá-
rosrész tisztábbá tételét célozza. Mintegy 
150 diák gyűjtötte össze a fákról lehullott, 
és ott elszáradt leveleket, kulturáltabbá, il-
letve könnyebben járhatóvá téve a környék 
utcáit, parkolóit, járdáit, játszótereit. 
 Wieszt János kerületi képviselő, aki 
szintén részt vett az akcióban, lapunknak 
elmondta: a közterületek tisztán tartásáról 
annak a tulajdonosnak kell gondoskodnia, 
akinek ingatlanja előtt a szóban forgó te-
rület fekszik, ugyanakkor több olyan park 

is akad a városrészben, amelynek gazdája 
az Önkormányzat. E tereket ősszel vastag 
avarszőnyeg borítja, melynek összegyűjté-
sébe – idén először – a sportiskola tanulói 
is besegítettek. 
 – Látványos eredményre törekszünk. 
Néhány nap alatt egész Kelenföldet szeret-
nénk rendbe rakni – jelentette ki. 
 A munkához szükséges szerszámo-
kat, valamint az avar tárolására szolgáló 
zsákokat az Újbuda Prizma biztosította 
a résztvevőknek, és a cég gondoskodott a 
lombok elszállításáról is.

R. H.

Sportsulisok az 
avarmentes Kelenföldért

Kocsis László, a Főkert Zrt. vezérigaz-
gatója volt az újbudai Liberális Klub 
vendége nemrégiben a Tető Galéri-
ában. Beszélgetőpartnere a szabad 
demokrata Hajdu László önkormány-
zati képviselő, környezetvédelmi 
tanácsnok volt.

Kocsis László régről kezdte elbeszélését, 
egészen a gyermekkorától. Már a szülei is 
kertészek voltak, így egyenes útja vezetett 
erre a pályára. Édesapja a fővárosi kerté-
szetnél szerezte meg első szakképesítését, 
később saját kertészetet működtetett. Ezt 
államosították, és a sors fintoraként Ko-
csis László most a jogutód cég vezetője.
 Kocsis elvégezte a Kertészeti Egye-
temet, és néha tüntetett a Duna Körrel a 

környezetrombolás ellen, amely tevékeny-
ségét akkori munkahelyén, egy kutatóin-
tézetnél nem igazán értékeltek. Miután 
otthagyta az intézetet, a Főkerthez került, 
és időközben szerzett két újabb diplomát 
is. 1992-ben pályázta meg a vezérigazgatói 
posztot, akkor még munkatársai rábeszé-

lésére. Pályázata és későbbi tevékenysége 
olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy 
immár tizenöt éve ő vezeti a céget. 
 Ma Budapesten huszonötmillió négy-
zetméternyi korlátlan használatú zöld 
felület van. Igaz, ebbe nemcsak a növény-
zettel fedett területek tartoznak bele, ha-
nem például a sétányok, a játszóterek is. 
Ebből a hatalmas területből 5 és fél millió 
négyzetméter tartozik a főváros kezelésé-

be (a többi a kerületek feladata), a tényle-
ges munkát a néhány hónapja nonprofit 
részvénytársaságként működő, 140 éves 
Főkert Zrt. végzi. A fővárosi kezelésben 
lévő területek az úgynevezett kiemelt köz-
területek, amelyek jellemzően a legforgal-
masabb helyeken találhatók.
 – Úgy érzem, nekem és másoknak is 
feladatunk, hogy ezekre a fontos közösségi 
terekre felhívjuk a döntéshozók figyelmét, 
akik jellemzően csak négyévente foglal-
koznak velük – mondta Kocsis László. 
A választási években mindig több jut a 
zöldre is. Erre jellemző példa, hogy tavaly 
bruttó 1,6 milliárd forintot fordíthattak 
parkfenntartásra, 2007-ben ez az összeg 
már 140 millióval kevesebb volt. Ráadásul 
a kiemelt közterületek felülete folyamato-
san növekszik, hiszen hol egyik, hol másik 
kerület határoz úgy, hogy valamely részt 
kiemelt közterületté nyilvánít, ami onnét 
kezdve már nem az ő gondjuk.
 Hogy mekkora munkáról van szó? 
Egy-egy nyári héten nem ritka, hogy csak 
a Városligetben tizennyolcezer pillepalac-
kot szednek össze a Főkert munkatársai, 
akik huszonegy kerületben, összesen 138 
területen dolgoznak. 
 A Főkert-vezér szerint sokan nem is 
gondolnak bele, mennyire fontos az em-
berek számára, hogy milyen állapotban 
vannak közterületeink, mennyire lényeges 
lehet például egy gyerek szocializációja 
szempontjából, hogy eltöltheti-e idejét egy 
játszótéren, kapcsolatba kerülhet-e ezáltal 
más gyerekekkel. Közterületeink állapota 
jelentősen befolyásolja életminőségünket 
is, így nem elegendő csupán környezetvé-
delemről beszélni, hanem átfogó környe-
zetminőség-javító programok kellenek, 
ehhez azonban Kocsis László szerint sokkal 
alaposabb előkészítésre és kutatásokra van 
szükség, mint amilyenek alapján ma a fő-
város illetékesei meghozzák döntéseiket. 

Rózsa M.

Főkert-vezér a liberálisoknál
Kocsis: Nem csak négyévente kellene a zöld felületekkel foglalkozni

A hallgatóság és középen Kocsis László, Főkert Zrt. és Hajdu László képviselő

Dr. Schneller Domonkos úr, a Budapes-
ti XI. kerületi 8. számú önkormányzati 
képviselői körzet megválasztott, önkor-
mányzati képviselője részére.

Tisztelt Képviselő Úr!

Mi, a budapesti XI. kerület 8. számú 
választókörzetének szavazó polgárai, 
nagy-nagy örömmel tapasztaljuk, hogy 
a Tisztelt Képviselő Úr milyen intenzí-
ven dolgozik választókörzetünk és a XI. 
kerület érdekében.
 Tevékenységének intenzitását fo-
lyamatosan tapasztaljuk úgy a helyi, 
mind az országos média legkülönbö-
zőbb csatornáin keresztül.
 Felhívjuk a Tisztelt Képviselő Úr 
figyelmét arra, hogy nem a Kopaszi-
gát környékén úszkáló halpopuláció 
választotta meg XI. kerületi képviselő-
nek, hanem a 8. számú választókörzet 
polgárai.
 Méltányolnánk, ha ugyanany-
nyi energiát fektetne a Képviselő Úr a 
választókörzetében élő emberek élet-
minőségének javításában, mint saját 
politikai karrierjének építésében.

Budapest, 2007. november 21.
     

Tisztelettel 
Szűcs József,  

a 8. számú választókörzet Külső Bartók 
Béla úti Baráti Kör Tagsága nevében

NYÍLT LEVÉL

Közeledve az év vége felé összegzünk,  
visszatekintünk, és persze terveket 
szövünk az elkövetkezendőkre. Jankó 
Istvánnal, a Fidesz kerületi elnökével,  
önkormányzati képviselővel beszél-
gettünk.

 Az önök frakciójában több olyan képviselő 
is van, akik újonnan ismerkedtek az ön-
kormányzati munkával. Ön szerint milyen 
eredménnyel? 

Úgy gondolom, hogy ezalatt az egy év alatt  
összekovácsolódott a frakció, és minden 
új képviselő belerázódott a munkába, 
olyannyira, hogy önálló előterjesztéseket 
is készítettek. Az „újak” közül talán a leg-
nagyobb vagy leglátványosabb eredményt 
Surányi Ilona képviselőtársam mutathatja 
fel, hiszen javaslatára alapította a képvi-
selő-testület a Papp Lászlóról elnevezett 
sportolói ösztöndíjat. Ezt minden évben 
tíz olyan fiatal kaphatja meg, aki jó tanul-
mányi eredmény mellett szép sportteljesít-
ményeket is letesz az asztalra. Egyébként a 
kerületi szervezetben, a tagság részéről is 
egységes álláspont fogalmazódott meg a  
frakcióval szemben. Nevezetesen az, hogy 
az ország gazdasági helyzete miatt nehéz 
körülmények között élők terheinek csök-
kentésére törekedjünk, azért dolgozzunk, 
és ez irányú javaslatokat tegyünk. Úgy 
gondolom, az elvárásnak eleget tettünk, 
hiszen már tavaly októberben javasoltuk 
a fűtési támogatás megemelését, ezt a kép-
viselő-testület is elfogadta. Meg szerettük 
volna emeltetni a 70 éven felüliek gyógy-
szertámogatását is, ez sajnos nem sikerült, 
de bízunk abban, hogy a következő költ-
ségvetésnél valamilyen módón változtatni 
tudunk ezen is.

 Nyilván szerénységből nem mondja, de 
ugyancsak nagy eredmény fűződik az ön 
nevéhez is a város egyik részének elnevezé-
sével kapcsolatban. 

Kétségtelen, hogy sok munka volt benne, 
de régi nagy álom teljesülhetett akkor, 
amikor Újbuda belső városrésze hivatalo-
san is megkapta a Szentimreváros nevet.  
Most azt várjuk, hogy a polgármesteri 

hivatal ezt az utcatáblákban is mutassa. 
De visszatérve még feladatokra: a Fidesz 
egészségügyi megelőző csomagot is be-
nyújtott. Szeretnénk, hogyha a kismamák 
ingyen jutnának magzatvédő-vitamin-
hoz, illetve a  csecsemők ingyen kaphat-
nák meg a Rota-vírus elleni védőoltást, a 
nagyobb lányok pedig a méhnyakrák elle-
ni oltást. Úgy vélem, hogy valamilyen for-
mában a jövő évi költségvetésben, ennek a 
szándéknak meg kell jelennie, az is nagy 
előrelépés lenne, ha nem is mindenki, de 
a legrászorultabb családok e téren kapná-
nak segítséget. A kormányoldal egyébként 
jelezte, hogy egyetért a szándékkal, de 
pillanatnyilag csak reménykedni tudok 
abban, hogy a véleményük jóváhagyott 
rendelet formájában is testesül.  

 Fekete zászló van a Fidesz-irodán, és az 
Újbuda média is beszámolt a szomorú 
hírről, hogy Deák András elhunyt. Helyére 
azonban, úgy tudom, hogy ismét közösen 
jelölnek a KDNP-vel képviselőt. 

Sajnálatos módon Deák András a 15. vá-
lasztókerület országgyűlési képviselője 
elhunyt. Ez nagyon megrendítette a Fidesz- 
tagságot, de úgy gondolom, hogy az előt-
tünk lévő választáson egy nagy győzelem-
mel tudunk adózni az emléke előtt. Erre 
készülünk most, már elindult a kampány, 
gyűjtjük a kopogtatócédulákat, és ezúton is 
kérek mindenkit, hogy 2008. január 27-én 
menjen el szavazni, nyilvánítson véleményt. 
Mi persze valóban abban reménykedünk, 
hogy a Fidesz és a KDNP közös jelöltje, dr. 
Rétvári Bence nagy győzelmet arat. 

 Közelednek az ünnepek, amikor illendő az 
elcsendesülés. Ön személy szerint mit ter-
vez erre az időszakra?

A szentestét a családom körében töltöm, 
de úgy hiszem, hogy az ünnep beköszön-
téig a lehető legutolsó pillanatig dolgozom, 
éppen a kampány miatt. Aztán a karácso-
nyi időszakban valóban nem szabad az 
embereket zavarni, és akkor nekem is a 
családom lesz a legfontosabb. Azonban az 
év elején, az első munkanaptól kezdve  új-
ra belelendülünk a munkába, fontos, hogy 
minél több embert elérjünk január 27-éig. 

 Az elkövetkezendő időszak a jókívánsá-
gok időszaka lesz. Ön mit kíván, mit üzen 
Újbudának? 

Újbudának és azon belül is a szentimre-
városiaknak azt kívánom a következő 
évre, hogy kevesebb súllyal nehezedjen a 
vállukra a mostani országvezetés okoz-
ta sok-sok probléma, és hiszem, hogy 
ez a teher előbb vagy utóbb, de meg is 
kell, hogy szűnjön, hiszen magam is és 
a kollegáim is azért dolgozunk. Az ün-
nepekre pedig békés adventet és áldott  
karácsonyt kívánok! 

Vincze Kinga

Jankó István

A terhek csökkentéséért
Az év vége még sok munkát tartogat
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Bács Márton: Biztos siker a tortabontás



Minden egyéb probléma feltárására is jó 
eszköz a zöldszám, nagyon hasznos, hogy 
szinte azonnal jelzik a lakók, ha valahol 
megoldandó problémával találkoznak. 
Ugyancsak a civil szférának adunk teret 
a Közös Képviselők Klubjában, ahol hó-
napról hónapra szakemberek bevonásá-
val tisztázzuk a lakóközösségeket érintő 
kérdéseket. Ráadásul itt nem is csak az 
információ játssza a főszerepet, az is fon-
tos, hogy egy-egy ügyben legyen mód a 
későbbi visszacsatolásra, amely újabb se-
gítség a továbblépéshez. Természetesen 
a nagy beruházások és városfejlesztési 
elképzelések kapcsán rendszeresen tar-
tunk vitafórumokat, amelyeken bárki el-
mondhatja építő jellegű véleményét. Ami 
engem illet, én a személyes találkozások 
híve vagyok, még akkor is, ha fontosnak 
tartom az internetes kapcsolattartást is. 
Nem véletlen, hogy a magyar politikusok 
között azon kevesek közé tartozom, akik 
aktuális, friss és informatív saját honlapot 
(www.lakos.hu) működtetnek. Viszont a 
hivatali fogadóórák és lakossági fórumok 
nem helyettesíthetők, inkább csak kiegé-
szíthetők ezzel a modern kommunikációs 
csatornával.

 Ahelyett, hogy azt kérdezném, milyen lesz a 
kerület következő éve, a beszélgetésünk ele-
jén ön által említett folyamatosság jegyében 
inkább arra vagyok kíváncsi, milyennek kép-
zeli Újbudát öt év múlva.

Öt év múlva már biztosan jár a metró és 
rend lesz a közlekedésben. Az 1-es villa-

mos a Lágymányosi hídon át eljön a Fe-
hérvári útig. Az egykori Skála helyén lévő 
városközpont passzázsában kávéznak, 
sétálgatnak és beszélgetnek az emberek, a 
Móricz Zsigmond téri „Gomba” pedig az 
egyetemi ifjúság legkedveltebb találkozó-
helyeként (a „Gomba” ma még a Főváros 
tulajdona) középpontja a kulturális város-
központnak. A feneketlen-tavi szabadtéri 
színpad helyét közpark foglalja el játszó-
térrel, zenepavilonnal. A Lágymányosi-
öbölben viszont parádés előadásokkal 
működik egy új szabadtéri színpad, és a 
part menti sávban élénk kajak-kenu sport-
élet zajlik. A Lágymányosi-öböl gyakorla-
tilag a város második Margitszigete, csak 
sokkal frissebb, korszerűbb és pezsgőbb 
élettel. A Gellérthegyen sétányok, felújí-
tott lépcsők és Európa egyik legvonzóbb 
idegenforgalmi centrumként a Citadella 
várja a turistákat. A kerület egy távolabbi 
pontján, a Kelenföldi városközpontban 
pezseg az élet, a pályaudvar környezete 
pedig átalakulás közben is jelzi a főváros 
előkelő nyugati kapuját, az Etele tér meg 
Budapest egyik legszebb tere lesz. A déli 
oldalon is kiteljesedik a városközpont, a 
Savoya Park környezete megtelik élettel. 
Intézményeinkben elkészülnek a sport-
udvarok, amelyeket már a néhány év 
alatt több ezerrel gyarapodott lakásállo-
mány új lakói is élvezhetnek, mint ahogy 
az új uszodákat és korcsolyapályákat is. 
Újbudát pedig továbbra is úgy emlegetik 
városszerte, mint a legnépszerűbb és leg-
otthonosabb budapesti kerületet.

Bárczy Andrea

feladata lesz, hogy a kerület sport- és kö-
zösségi életének színtereivé varázsoljuk 
intézményeink parkjait, udvarait. Szintén 
közterületeket érintő program a nemrég 
beindított graffitimentesítés, amely ugyan 
nem kötelező „házi feladat” számunkra, 
mégis folytatjuk.

 Az új beruházások nagy része a közterületeket 
is igénybe veszi. Legtöbbjük csak az építkezés 
idején, de van olyan is, amely tartósan. Mi a 
koncepció arra, hogy a beruházói érdek és a 
közérdek közös nevezőjét megtalálják?

Tény, hogy Újbuda kiemelkedően vonzó 
a befektetők számára. Jól látszik ugyanis, 
hogy a kerületen belül hol és mit lehet, il-
letve érdemes fejleszteni, ezért az ideérke-
ző vállalkozók hosszú távon tervezhetnek. 
Gazdag a paletta, hiszen az irodapiac, a 
logisztikai beruházások, a lakásépítés szá-
mára egyaránt van hely a kerületben, rá-
adásul minden területen sikeres referenci-
ákkal rendelkezünk. Az újabb és újabb be-
fektetők és ingatlanfejlesztők megjelenése 
ugyanakkor nem zavarhatja meg a város-
részek rendjét, nyugalmát, képét. Éppen 
ezért – egy új jogszabályi lehetőséggel élve 
– igen szigorú településrendezési szerző-

dés előzi meg az első kapavágást ezeknél a 
projekteknél. Valamennyi beruházásnak 
részt kell vállalnia a városfejlesztésből is, 
természetesen csak indokolt mértékben. 
Hiszen ahova új lakások épülnek tömegé-
vel, ott új utak, játszóterek is kellenek. Ahol 
új irodapark születik, ott gondoskodni 
kell az új igényeknek megfelelő autós és tö-
megközlekedésről, parkolási lehetőségek-
ről. Az új bevásárlóközpontokhoz pedig 
szellős és kényelmes közterületeknek, sé-
tálóutcáknak kell tartozniuk, és a környék 
várhatóan növekvő forgalmával is kezdeni 
kell valamit. Szóval ezeket a közös felada-
tokat foglaljuk írásba a tárgyalások, illetve 
egyeztetések végén. Új szabályozási terv 
már nem is születhet e nélkül. Így tisztá-
zott és vállalt kötelezettségekkel indulhat 
a megvalósítás, amelynek ideje alatt sem 
a beruházót, sem a kerületet nem érhetik 
meglepetések.

 Új utakról, tömegközlekedésről beszél a be-
ruházások kapcsán. Újbudán – a metróval 
együtt – ez valószínűleg állandó feladatot 
jelent a mindenkori városvezetőknek…

Nem csupán Újbudán, az egész főváros-
ban ez az egyik legnagyobb probléma. Mi 
a magunk lehetőségeihez mérten folyton 
gondolkodunk és lépünk is ezen a terüle-
ten. Budapesten csak a XI. kerületben bő-
vült a kötött pályás tömegközlekedés, hi-
szen a Savoya Parkig meghosszabbítottuk 
a 18-as villamos vonalát. Beindítottunk 
egy új buszjáratot, a 239-est. A város leg-
zsúfoltabb buszjáratának, a 7-esnek a ke-
rületi szakaszán, ahol lehetett, ráengedtük 
a buszt a villamossínre. Számos európai 
nagyvárosban használják ezt a módszert, 
ami némileg csökkenti a dugókat. A met-
róépítés persze minden igyekezetünk elle-
nére jelentősen megnehezíti a kerület éle-
tét. Ezt enyhítendő, jócskán kivesszük ré-
szünket a feladatokból. Úgy gondoljuk, ez 
nem lehet kizárólag a Főváros ügye, ezért 
kineveztünk egy metróbiztost, akin ke-
resztül minden apró részletre rálátásunk 
van, nem születhet ránk vonatkozó döntés 
a véleményünk nélkül, így folyamatosan 
egyeztetünk a fővárosi szakemberekkel. 

 Többször szóba került beszélgetésünk alatt 
az egyeztetés az Önkormányzat és partnerei 
között. A partnerek közül maguk a lakók a 
legfontosabbak, ez nem vitatható. A civil szfé-
rának milyen lehetőségei vannak a kerületi 
ügyekkel kapcsolatos észrevételek és vélemé-
nyek megfogalmazására? 

Talán az egyik legsikeresebb csatorna er-
re a zöldszámrendszer. Budapest sláger-
problémája, a kátyú-ügy. A zöldszámon 
tehető bejelentés gyakorlatilag megszün-
tette nálunk ezt a gondot, a hívásoknak 
köszönhetően tudjuk, hol kell javítani az 
utat, és amint lehet, ezt el is végeztetjük. 

Újbudát öt év 
múlva is a leg-

népszerűbb 
kerületként 

emlegetik majd 
városszerte.
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Újbuda hagyományos arculatát meg-
őrizve kell folytatni a modern városi 
környezet megteremtését – mondta 
a kerület városfejlesztési filozófiájáról 
Lakos Imre. Az alpolgármesterrel arról 
beszélgettünk, mi történt ebben az 
évben a közlekedés, a közterületek 
fejlesztése és az új beruházások terü-
letén, valamint arról, ő milyennek 
képzeli a jelenleginél néhány évvel 
„öregebb” XI. kerületet.

 Alig egy hónap van hátra 2007-ből, és az év 
végi hajrá már vélhetően nem változtat alap-
jaiban az idei mérlegen. Milyen évet zár a ke-
rület?

Ez az év is sok munkával telt és valós ered-
ményeket hozott. Bár az új ciklus első 
teljes naptári évét zárjuk, mégsem ez az 
időszak volt az új utak keresésének éve. 
Gyakorlatilag azt az utat folytattuk, amit 
az előző években megalapoztunk, nem 
hezitáltunk és nem tétováztunk, gőzerővel 
folytattuk tovább a munkát. Szinte észre 
sem vettük az önkormányzati választá-
sokat, az élet nem állt meg. Ráadásul itt 
egy olyan városvezetés dolgozott tovább, 
amely saját ötleteivel, lendületes ambí-

ciókkal koncentrált a kerület ügyeire, és 
nem mérgezte meg a légkört az amúgy 
országosan jellemző politikai válsághan-
gulat. Ebben a kerületben korábban sem 
és most sem rövid távú célokban merül-
tek, illetve merülnek ki a városvezetők  
tervei. 

 Milyen előző, konkrét döntések megvalósítá-
sában haladtak tovább ebben az évben?

A konkrét városrészeket illetően a leg-
látványosabb fejlődést idén Madár-
hegyen, a Lágymányosi-öbölben és 
az egykori lágymányosi iparvidéken 
könyvelhetjük el. Ezek mindegyiké-
ben valami új, valami korszerű dolog 
született az egykori elhanyagolt, vagy 
legalábbis gondozatlan területeken. Ha 
átfogó programokról beszélünk, akkor 
pedig ki kell emelni a közlekedés mo-
dernizálását és a közterület-fejlesztés új  
programját. 

 Újbuda egy összetett földrajzi és közigazgatá-
si terület a maga sokszínű arculatával, hagyo-
mányaival. A viszonylag gyors és látványos 
fejlődés nem veszélyezteti a kerületre jellem-
ző értékeket?

Sőt! Alapvetően az a célunk, hogy a város-
fejlesztés ezeket a jellegzetességeket erő-
sítse és megőrizze úgy, hogy közben a 21. 
századi társadalmi és városszerkezeti kö-
vetelményeknek is eleget teszünk. Kétség-
telen, hogy a legnagyobb kihívást a met-
róépítés jelenti. Noha a megnövekedett 
forgalom miatt szükség van a főváros föld 
alatti közlekedésének fejlesztésére, ez a 
beruházás nem rajzolhatja át alapjaiban 
Szentimreváros, a Gellért tér, a Kosztolá-
nyi Dezső tér polgári hangulatú, hagyo-
mányos környezetét. A metrómunkála-
tokkal párhuzamosan ezen a tengelyen va-
lósítjuk meg a kulturális városközpontot, 
amely egy olyan koncepció, mely éppen 
ezekre a tradíciókra épül. Ugyanígy gon-
doskodunk például a Gellérthegyről, ahol 
nemrégiben az összes támfalat felmértük, 
és a sürgős tennivalókról értesítettük a tu-
lajdonosokat, akiknek megpróbálunk se-
gíteni a források felkutatásában is. Ugyan-
csak a Gellérthegy védelmében, valamint 
az ott lakók érdekében átszervezzük a for-
galmat és a parkolást, utakat újítottunk fel, 
továbbá a lépcsők karbantartásáról is gon-
doskodunk. Itt a következő feladat a Cita-
della és környezetének rendezése lesz, az 
erről szóló koncepciót, szabályozási tervet 
szeretnénk megbeszélni a civil szerveze-
tekkel. Ebben az ügyben persze a főváros-
sal és az állammal mint tulajdonossal is 
egyeztetnünk kell, de van elképzelésünk, 
van miről tárgyalni. Ugyancsak várostör-
téneti szimbólum a Kelenföldi pályaudvar 
régi állomásépülete, amelynek sorsáról 
nem véletlenül sokáig nehezen döntöt-
tünk. Ezt rábíztuk tehetséges és fiatal al-
kotó emberekre, hiszen a térség megújítá-
sára vonatkozó ötletpályázaton belül erre 
is kértünk alternatív megoldásokat. Az 
eredmény az lett, hogy az állomásépület 
megmarad, valószínűleg valamilyen kul-
turális funkcióval felruházva. Tehát nem 
igaz, hogy az újdonságok „ledózerolják” 
a régi értékeket, hanem az újjászületés 
közben megóvjuk és védjük azokat. Az új 
beruházásoknál például a régészeti feltá-
rások által a fellelhető legrégebbi emlékek 
is megmenekülnek.

 Visszatérve a városfejlesztés modern eleme-
ihez: miközben szinte minden városrészben 
épül valami új, nyilván a közterületek sem 
maradhatnak le a fejlődésben. Ebben hol tart 
a kerület?

Az országos hírű és sikerű játszótérprog-
rammal sikerült egy elég nagy lépéssel 
előbbre kerülni: Újbudán a gyermekeknek 
uniós szabványoknak megfelelő játszóte-
reik vannak. A siker azonban újabb fel-
adatot is jelent egyben. Meg kell szervezni 
ezeknek a játszótereknek az őrzését, illetve 
védelmét. Ha ezt nem tesszük meg, akkor 
nem sokáig élvezhetjük a rendet. A bekerí-
tésről és a védelemről szóló tanulmány el-
készült, következik a megvalósítás. Szintén 
felmérjük, mi a teendő az iskolák, óvodák 
udvarain, 45 intézményben vizsgálódunk, 
miként lehetne sportolásra alkalmas sza-
bad területeket kialakítani. Ez az úgy-
nevezett sportudvarprogram is hosszú 
távra szóló koncepció, a következő 3-4 év 

Modern városfejlesztés 
újbudai arculattal

Év végi visszatekintő Lakos Imre alpolgármesterrel

A beruházók a környezet megújításában is szerepet vállalnak (képünkön az épülő Sasad Liget)

Több mint negyven intézményt érint a sportudvarprogram
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A Magyar Tudományos Akadémia 1990–
1996 közötti elnökét, a nemzetközi hírű 
történész professzort, a hetvenöt éve a 
kerületben élő Kosáry Domokost a kerü-
let napján díszpolgári címmel tüntette ki 
a XI. kerületi Önkormányzat. Ebből az 
alkalomból kerestük fel a ma is tevékeny 
idős professzor urat.
 Tekintettel arra, hogy a felvidéki 

Selmecbányán született, milyen érzések-
kel és gondolatokkal tekint a december 5-i 
kettős állampolgárságról szóló népszava-
zás elé?

Mindenkit, aki magyar, a magyar nemzet 
tagjának tekintek. Elképzelhetetlen, hogy 
egy székelyföldi magyar ne lenne tagja 
a nemzetnek. A probléma a nemzetközi 
helyzet, hogy abba ez miként illeszkedik 
bele. Bízom abban, hogy a kormány, az 
Országgyűlés megtalálja a módját, hogy 
ez a kérdés a várható kompli kációk nélkül 
oldódjék meg. Mert ezen nemcsak magya-
rok és románok, magyarok és szerbek, de 
magyarok és magyarok is összeveszhet-
nek. Ezt szeretném, ha elkerülnénk.
  A mai politikusgeneráció mérhető-e 

Kossuth, Széchenyi munkásságának kulcs-
figuráihoz?

A kérdés nem jó, mert a mai politikusok 
még élnek. Ők még nem futották ki a for-
májukat. Olyan döntések és változások 
előtt állunk, amelyeknek az eredményét 
tíz év múlva mérhetnénk le. Nem biz-
tos, hogy megérem, de szeretném látni. 
Széchenyin és Kossuthon is sokat vitat-
koztak, hosszú idő elteltével is. Száz év 
múlva lehet megtudni az eredményeket. 
De kívánom magunknak, hogy minél sike-
resebben birkózzanak meg feladataikkal. 
  Még Eötvös kollégistaként megfogalmazta 

magában, hogy az ön számára a nagy haza 
Európa. Professzor úr, hogy érzi magát uni-
ós polgárként?

Jól. Ha elégedetlen vagyok valamivel, at-
tól nem érzem rosszul magam, legfeljebb 
dühöngök egy kicsit, és az jót tesz, mert 
alacsony a vérnyomásom. Vártam, re-
méltem, hogy sikerül az Európai Uniót 
létrehozni. Bízom abban, hogy az emberi 
értelem és jóindulat érvényesülni képes, 
és meg tudjuk a nehézségeket oldani. Egy 
kis ország mindig hajlamos lesz azt érez-
ni, hogy diktálnak neki. Ebben a század-
ban érkeztünk el egy olyan korszakhoz, 
amikor a kis nemzetnek nem kell félnie 
attól, hogy az erősebb kitátja a száját, és 
lenyeli. A politikai biztonságunk szem-
pontjából ez nagyon fontos. Gazdaságilag 
lesznek problémák, de a nagyok érdeke is 
az, hogy a kicsik elégedettek legye-
nek. Ha egy társadalmon belül igyek-

szünk a gyengébbeket lehetőségek- 
kel ellátni, akkor nemzetközileg is arra kell 
törekedni, hogy a gyengébbek is úgy érez-
zék, szerepük van a világtörténelemben.
  Nemzeti kultúránk biztonságban van?

Ebben biztos vagyok. Ez a kérdés nem 
csak minket érint. Beszélgettem hollan-
dokkal, finnekkel. Elmondták, náluk is 
felmerült ez a kérdés. De lassan mi, a kis 
nemzetek többségbe kerülünk. 
  Egy helyütt azt mondta, hogy a közhely-

szerű igazságokat kell leginkább megkér-
dőjelezni, mert ezek a leggyanúsabbak. A 
mögöttünk hagyott fél évszázadnak me-
lyek a legfontosabb, megválaszolásra váró 
kérdései?

A Történelmi Társulat elnökeként 2002-ben 
azzal a céllal indítottam egy vitasorozatot 
– Vitatott kérdések, vitatott személyiségek 
címmel –, hogy Európába belépve nézzük 
meg, melyek azok a tetteink, amelyek az 
európai értékeket elősegítették, és melyek 
nem. Trianon iszonyatos katasztrófájára 
sokféle reakció született, egy igen jól kép-
zett történész professzor, Márki Sándor írt 
egy könyvet a Turáni népek történetéről 
1922-ben. Ebben azt írta, hogy a magyarok 
akkor követték el a legnagyobb politikai hi-
bát, amikor nem csatlakoztak a tatárokhoz, 
Dzsingisz kán hordáihoz, a dekadens nyugat 
megtámadására. Ennek az álláspontnak az 
érzelmi háttere teljesen világos, mert hara-
gudott Trianon miatt a franciákra. De ilyen 
ostobaságokat nem szabad leírni, és ezzel 
zavarni a köztudatot! Nemrég belenéztem 
a Trianon című filmbe. Mélységesen fel va-
gyok háborodva, mert nem nézik meg, hogy 
mi történt a valóságban. Ami abban elhang-
zik a történelemről, arra a magyar érzésektől 
fűtött embereknek a reagálása teljesen érthe-
tő. De ami abban elhangzott az a revideáló 
szándékról szól. Érthető, hogy a sokkhatás 
megzavarja az embereket, és nem hisznek 
többé a dolgok ésszerű kiszámíthatóságában, 
és az indulatok vesznek erőt rajtuk. Ez rossz, 
a jövőt illetően pedig nem visz bennünket jó 
irányba. Higgadtan, nyugodtan a tehetség-
ben bízva kell eljárni, de nem indulatosan. 
  Egy anekdota szerint Illyés Gyula, ön és 

mások Kádár Jánossal együtt utaztak egy 
vonaton, ahol Illyés éppen Görgey mellett 
érvelt…

Ez 1948. január elején történt. Egy kormány 
különvonattal mentünk Kiskőrösre Petőfi 
szülőfalujába. Révai és Illyés szemben ül-
tek, és Illyés egész idő alatt arról győzköd-
te a Révait, hogy a Görgey nem volt áruló 
– később pedig  megírta a Fáklyalángot.  
Kádár nem szólt egy szót sem, csak ült a 
sarokban. Utólag kérdeztem a többieket, 
hogy ő ki volt?

  Az ellentmondásos személyiségek megíté-
lése évtizedek távlatában megváltozik?

Kádárt nem tudtam soha elfogadni. Azt 
elismerem, hogy a puha diktatúra nem any-
nyira rossz, mint a kemény diktatúra. De a 
Kádár-rendszer nagyon sokat rontott mo-
rálisan a magyar társadalmon. Kis enged-
mények fejében eladni a lényeget? Ez nem 
jó! Fiatalkorom óta a régi európai hagyo-
mányok légkörében éltem, és elfogadhatat-
lan volt számomra ez az embertelen dikta-
túra. Elfogadhatatlan volt egy ilyen jövő! 
Azt megértettem, hogy egy vesztes háború 
után, amikor magyar zsidókat százezrével 
hurcoltak és pusztítottak el, a fiatal tanítvá-
nyaim az egyetemen lelkesen csatlakoztak a 
kommunista párthoz, de én ezt akkor sem 
tudtam elfogadni. 1945 májusában hivata-
losak voltunk Illyés, Szekfű Gyula és többek 
Rákosihoz. Hiszek az első benyomásban. 
Amikor hazamentem, mondtam a felesé-
gemnek, hogy ennél szörnyetegebb alakot 
az életben nem láttam! Ez tönkreteszi az 
országot, ha hatalomra kerül. Menjünk el 
innen, biztatott a feleségem. De nem voltam 
hajlandó, inkább hagytam  magam kirúgat-
ni az egyetemről. Rákosi ezen az ominózus 
beszélgetésen megkérdezte tőlem: hogyan 
lehetne megnyerni a magyar közvéleményt? 
Nagyon egyszerű, feleltem, tisztességes, 
demokratikus politikát kell folytatni, és 
maguk mögé áll az ország. Búcsúzáskor 
Rákosi azt mondta, mi a fiataloknak fan-
tasztikus lehetőségeket adunk. Én mindig 
a jó ügyekkel tartok, válaszoltam. Legalább 
megmondtam neki, és ez jobban esik, mint-
ha magyarázkodnom kellene. 
 Mi adta önnek élete során a tartást, 

a hitet?

Elsősorban a neveltetésem és a családom. 
A dédapám Kossuth minisztériumában 
volt bányászati szakember. Régi értelmiségi 
család a miénk, ahol ez az európai civilizált 
magatartás hagyományos volt. Ezt kaptam 
gyerekkoromban, ezeket képviselem, adom 
tovább, és nem érdekel, hogy másnak mi a 
véleménye. Egyik ükapámat 1709-ban kivé-
gezték mint evangélikust és Rákóczi hívét. 
Olyan emberek az őseim, akik kiálltak a 
meggyőződésükért. Egyébként nagyképű-
ség lenne azt képzelni, hogy az emberi lény 
az élet egészében a legmagasabb, van nálunk 
magasabbrendű lény, hogy milyen formák 
közt, erről vitatkozhatnak. 
 Eljött már az idő, hogy a hatalom a történel-

met ne tudja önmaga szolgálatába állítani? 
Mi a történelem jövője?

Mindig igyekszik! Ez benne van a tör-
ténelemben, de ma már talán nem sike-
rül annyira. A klasszikus példa viszont a 
Rákosi-korszak, amikor félelmetes, mit 

csináltak a történelemmel. Az ugyan-
is nem úri passzió, nem azért van, hogy a 
történészek munkát kapjanak. A történe-
lem belső szükséglet, ami mindenkiben 
él, mert kíváncsi arra, honnan jött. 
A közvetlen családi történetek is foglal-
koztatnak mindenkit. A történésznek az a 
feladata, hogy elmagyarázza, a múltból mi 
igaz és mi nem helytálló. Különben jön a 
Dzsingisz kán! Azon már túl vagyunk, hogy 
a politika megmondja, mi legyen. Ha saját 
maga előtt is letagadja múltját, akkor hogyan 
tud önmagával szembe nézni a tükörben?
  Fiatal pályaválasztóként dilemma előtt állt: 

kísérleti fizikus vagy történész legyen. Egy 
mai fiatalnak milyen tudásra van szüksége?

A mai fiatalok fejével nem tudok gondol-
kozni. De vannak unokáim, dédunokáim. 
A hagyomány nálunk erős, mert egyik uno-
kám történész, a másik számítástechnikus 
lett. A társadalomtudományokra azért van 
szükség, mert az önismeret forrásai, hisz 
mi, emberek társadalomban élünk. 
  1931 óta itt él a kerületben. Mely ré sze it 

szereti különösen?

Amikor az Eötvös Collégiumba kerül-
tem a szüleim is a közelbe költöztek. Egy 
éhes fiatalembernek nagyon jó dolog a 
pótebéd. A kollégiumból este csak enge-
déllyel lehetett távol maradni, és kilencre 
vissza kellett menni, de máskor sétálhat-
tunk a környéken, a mai Ménesi, akkor 
Nagyboldogasszony útján. Ez a vidék az 
esti sétákkal emlékezetes és nagyon ott-
honos számomra. A Sas-hegyen pedig 
1938-ban kezdte a család építeni a villát, 
amelyben azóta is lakom, ostrom és min-
den nehézség ellenére.
  Megígérte, hogy megírja az életrajzát, 

megszületett már?

Erre sokan biztatnak. Magam is azt szoktam 
mondani, erre szükség van, mivel az elmúlt 
évtizedek történetét a sajtóból és az akták-
ból nem lehet megírni. Minél többen írják 
meg az egyéni történetüket, annál inkább 
összeállhat a részletes kép. Meg is jártam ez-
zel, mert sokan megírják és elküldik nekem 
az életük történetét. De a sajátomnak még 
nem kezdtem neki. A címe viszont megvan: 

Harminchárom nemzedék. Az első világhá-
ború után francia, német és magyar törté-
nészek három nemzedék címmel könyveket 
írtak a tragédia okairól. De ezt nem három 
nemzedék okozta! Ahogy beleástam a törté-
nelem évszázadaiba, döbbentem rá dolgokra, 
és magam kezdtem el keresni az igazságot. 
Ebből épül föl a harminchárom nemzedék.
  Mostanában mivel foglalkozik a leg-

szívesebben professzor úr?

Amikor 1949-ban eltávolítottak az egyetem-
ről, kitaláltam, hogy megírom a magyar tör-
ténelem bibliográfiáját, mert nem volt ilyen. 
Kurzusoktól függetlenül erre mindig szük-
ség van. Azóta is nemzedékek átkoznak mi-
atta, amikor vizsgázniuk kell belőle, pedig 
nagyon hasznos. Ez azóta is folyamatosan 
bővül, hamarosan meglesz a harmadik ki-
adás több kötetben. Iszonyatos munka, egy 
kötet cédulaanyaga kilenc és fél méter volt. 
Most pedig az 1490–1526 közötti Jagelló-
korról készül egy újabb könyv. Ez esetben 
ugyanaz a hiba, mint a korábban említett 
három nemzedékkel, mert téves megköze-
lítéssel gondolkodnak róla. Feldolgozzuk 
öt-hatszáz személy életrajzát, akik 1526 kö-
rül éltek, olyanokét, akik magas színvonalat 
képviseltek politikában, egyházban, kul-
túrában, irodalomban. Nem igaz ugyanis, 
hogy morális süllyedés állt volna be, és ezért 
következett be Mohács.
  Ugorjunk egy merészet! Mi lyen nek szeret-

né látni az ideális Magyar országot száz év 
múlva?

Gondolja, hogy már nem érem meg? 
Érdekes volna. Két rossz korszakot ismerek: 
egyik a 17. század, amiről Zrínyi azt mond-
ta, hogy a magyar romlás százada, szerin-
tem ha tudta volna, mi lesz a 20. században, 
elismerte volna, hogy ez még annál is rosz-
szabb. De van egy esély arra, hogy jobb le-
gyen, és ez mindenkin múlik. A történelem 
ugyanis nem kívülről, hanem az embere-
ken át alakul úgy, ahogy alakul.

Tallián Hedvig

Helyreigazítás: előző lapszámunkban a tudós 
születési évében szereplő számok felcserélődtek, 
1913 helyett 1931 jelent meg. A technikai hibáért 
elnézést kérünk olvasóinktól!

Történelem, érzelmek és a józan ész
2004-es interjú a néhai Kosáry Domokossal

1913-ban született.
A Pázmány Péter Tudományegyetem törté-
nelem-latin szakán végzett, Eötvös-kollégista 
volt, majd Párizsban, Londonban és 
az Amerikai Egyesült Államokban folytatta 
tanulmányait. 
1937–1949 között az Eötvös Kollégium tanára, 
1941–1945 között a Teleki Pál Tudományos 
Intézet történettudományi intézetének igaz-
gatóhelyettese, majd 1949-ig igazgatója. 
1946-tól a budapesti tudományegyetemen az 

újkori magyar történelem tanszékvezető tanára. 
1949-ben állásától megfosztották. 
1949–1954 között bibliográfus.
1954–1957-ig az Agrártudományi Egyetem 
Központi Könyvtárának igazgatója. 
1956-ban a Magyar Történészek Forradalmi 
Bizottságának elnöke. Novembertől gyűjtötte 
és rendezte a forradalom dokumentumait, 
elemző tanulmányt írt a forradalomról.
1957-ben letartóztatták, majd 1958-ban négy 
év börtönbüntetésre ítélték. 

1960-ban amnesztiával szabadult. 
1960–1968 között a Pest Megyei Levéltár, majd 
1989-ig a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének 
munkatársa, tudományos tanácsadója. 
1990–1996 között a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke.
Az ELTE címzetes egyetemi tanára.

Kutatási területe a 18. és a 19. századi magyar 
történelem volt.

KOSÁRY DOMOKOS ÉLETÚTJA

Kedves volt „jóskás” diákok!
Emlékezetes évfordulók ünneplésére 
készülünk 2008. április 25-én. 

Miről van szó?
Iskolánk 1948 óta működik (József Attila  
nevét később vette fel). 1997-ben kezdő-
dött újkori történelmünk (ekkor költöz-
tünk el a Villányi útról).

Mit  szeretnénk?
Az elmúlt  60 évet és az utolsó évtizedet 
felidézni veled – kortól  függetlenül mi-
nél több vendéggel és aktív szereplővel 
egy gálaműsorban, amely nem csupán 
visszaemlékezés!

Mire gondolunk még?   
Olyan ünnepre, amely fontos neked is!
 Találkozhatsz régi tanáraiddal, diák-

társaiddal,

 megismerheted a 
 mai jóskásokat,
 szerepelhetsz,
 anyagi, szellemi 
 támogatásoddal 
 segíthetsz.

Te mit tehetnél?
Jelentkezz! Tüntesd fel, hogy vendég-
ként, anyagi támogatóként vagy fellépő-
ként vennél részt rendezvényünkön!

Meddig és hol jelentkezhetsz?
2008. január 15-éig.
E-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu
Telefon/fax: 06-1-361-4427
Levélcím: József Attila Gimnázium, 1117 
Budapest, Váli utca 1.

Tőled reméljük a leggyorsabb, legtartal-
masabb, legtökéletesebb bejelentkezést!

Kedves volt „jóskás” diákok!
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A Budapesti Művelődési Központ az időskorúakért
A nemzetközi együttműködés erő-
sítésére SILVERNET (EZÜSTNET) 
tanácskozásra hívta november 6-án a 
BMK a Kárpát-medence idős tanulók 
képzésével foglalkozó szakembereit és 
természetesen az e területen érdekelt 
belföldieket. 

A tanácskozást Molnár Gyula, Újbuda 
polgármestere nyitotta meg. Bevezető 
szavaiban hangsúlyt kapott a művelő-
dési központ sokoldalú tevékenysége, 
és annak kifejtése, hogy milyen nagy 
szerepe van az idősek életük végéig 
tartó tanulásának.
 Ezenbelül az internettel kapcsolatos 
ismereteknek külön jelentősége van, a 
témában parlamenti bizottság is ala-
kult. E gondolatokat Margittai Katalin, 
a BMK igazgatója és Brüll Edit igazga-
tóhelyettes egészítette ki. Az interne-
tes tanfolyamok anyagi támogatását 
az UPC vállalja nemcsak a BMK által 
szervezetteket, hanem további 12 tele-
pülésen folyó országosan akkreditált 
tanfolyamokét is. Eddig már ezer idős 
ember kapott tanúsítványt az elvégzett 

tanfolyamon szerzett tudása alapján. 
Felismerve szervezettség előnyeit, meg-
alakították az Idősek Internetező Or-
szágos Egyesületét EZÜSTNET néven. 
A legnépszerűbb a „Kattints rá, Nagyi!” 
25 órás tanfolyamuk, ingyenes gyakor-
lási lehetőséggel. 
 A BMK mint fővárosi továbbképző 
központ foglalkozik az idős programok 
szervezőivel, a „Kattints rá, Nagyi!” in-
ternetes oktatásirányítóival, ilyen irányú 
klubok vezetőivel, biztosítja az érdeklődők 
szakkönyvekkel való ellátását. 

Nem csökkenő népszerűség: Kattints rá, Nagyi!

Mikulás-kupa Gazdagréten
A Kerület Napja tiszteletére sakkver-
senyt rendezett a közösségi ház. Az in-
tézményben működő sakk-klub tagjai 
olyan jól érezték magukat, hogy öntevé-
kenyen házi bajnokságot hirdettek.
A Gazdarét Kupán részt vett Gadácsi 
Miklós képviselő is, aki az Ifjúsági és 
Sport Bizottság tagja, és becsülettel 
végigküzdötte a hétfordulós svájci rend-
szerű versenyt, sőt, Kupper Andrással 
együtt díjakat is ajánlottak a sikeres ver-
senyzőknek. 
A képviselő amúgy is gyakori vendég a 
közösségi házban, hiszen rendszeresen 
eljár a kiállításmegnyitókra, és tevé-
kenyen vesz részt a Gazdagréti Civilek 
Karácsonya előkészítő munkálataiban. 
Az elmúlt évben a karácsonyfát is ő vá-
sárolta a rendezvényre.
A házi sakkbajnokságot december 6-án 
rendezik, és tízperces fordulókkal dől 
majd el, hogy ki lesz a közösségi ház 
legjobb sakkozója. Reményeink szerint 
a Mikulás nagy puttonyából a verseny-
zők is kapnak valami meglepetést a jó 
játékért. A szervezők bíznak benne, 

hogy ez a kezdeményezés is sikeres lesz, 
és az elkövetkezendő években hagyo-
mánnyá válik.                                     M. G.

folytatás az első oldalról
Az Újbuda SE elnöke a mindenkori pol-
gármester, most Molnár Gyula, egyik 
alelnöke a sportért felelős mindenkori 
alpolgármester, most Bács Márton. Az el-
nökség további tagjai Kenyó Zoltán és Kiss 
László alelnökök, valamint Vladár László 
ügyvezető alelnök. Tagok még az Önkor-
mányzat képviselő-testülete által delegált 
képviselők, Balázs György (MSZP), Balázs 
Gyula (SZDSZ), Gadácsi Miklós (Fidesz), 
valamint a szakosztályok képviseletében 
Budai Miklós (MSZP).  
Vladár László ügyvezető alelnök így nyi-
latkozott lapunknak: 
– Ezer szállal kötődöm a kerület sportéle-
téhez. Már az egyesület megalakulása 
előtt is számos sporteseménynek voltam 
a szervezője, létrehozója. Nagy rálátással 
rendelkezem a labdarúgás, a kézilabda 
és a tenisz sportágakra, amelyeket én is 

versenyszerűen űztem. Jelenleg is folya-
matosan működnek az irányításom alatt 
tenisz-, illetve labdarúgócsapatok, ezért 
a tapasztalataim és kapcsolatrendszerem 
alapján úgy érzem, hogy vezetésemmel, 
menedzselésemmel  sikeresen működhet a 
most megalakult Újbuda Sportegyesület.
Ezenkívül gyermekeim is a kerület szak-
osztályaiban sportolnak, ezáltal a szülői 
tapasztalataimat is tudom hasznosítani . 
Feladatomnak érzem egy olyan egyesü-
let működtetését, amellyel a kerületben a 
sportolni vágyók megtalálják a lehetősé-
geiket, elérhetik a céljaikat mind a szabad-
idős, mind a versenysport területén.
Feladatom kell, hogy legyen az iskolák-
ban és az iskolán kívüli időszakban a 
sport népszerűsítése, a gyerekek spor-
tos életmódra való nevelése, hogy 
egy egészséges nemzedék nőjön 
fel a kerületben.

További célom a versenysport kialakítása 
azokon a területeken, ahol erre még nem 
volt meg a feltétel, illetve a meglévő sikeres 
sportágak további fejlődésének 
a biztosítása. Kiváló lehető-
ségeket látok az Újbuda 

SE labdarúgás-utánpótlás játékosaiban, a 
tenisz népszerűsítésében és eredményes 
csapat kialakításában Temesvári Andreá-
val közösen, a női NB I-es kézilabdacsapa-
tunkban, az NB I-es férfi kosárlabdacsa-
patunkban, a kajakosokkal, a nemzetközi 
szintű curlingcsapatunkban, hogy segítsé-
gükkel egyfajta kerületi sport lokálpatrio-
tizmust alakítsunk ki.  
 „A mi városunk, a mi csapatunk” 
–  ne csupán érdemes, hanem büszkeség is 
legyen Újbuda csapatainak, versenyzőinek  
szurkolni.  
 Eddig csak számos kisegyesület létezett 
a kerületben, és nem alakult ki kötődés egy 
egységes arculatú, XI. kerületi identitású csa-
pathoz, amelynek a zászlaja alá tudott volna 
állni a sportot szerető közönség. Az említett 
csapatok és sportágak a megalakulásunk 
pillanatában már aktív tagjai az egyesület-
nek, amelyhez folyamatosan csatlakozhat-
nak még további sportágak is természetesen, 
amennyiben erre megfelelő közös szándék és 
lehetőség is lesz.
 Ezen célok elérésére rengeteg mun-
kára lesz szükség az egyesületen belül, 
amelyhez várjuk a segítséget az Önkor-
mányzattól, és számítunk a kerület jelen-
tős vállalatainak támogatására is.

Vincze Kinga
ujbuda.hu/0711ujbudase

Megalakult az Újbuda SE
A testi és lelki harmóniáért, az egészségesebb nemzedékért

Az alapító sportolók kézlenyomata is megmarad az utókornak

Vladár László ügyvezető alelnök
Az Újbuda SE alapító tagjai: Molnár Gyula, Nyilasi Tibor, Grosics Gyula, Tóth Frank, Török Ferenc, 
Faházi János, Temesvári Andrea, Jánosi Zsuzsa, Horváth Gábor, Zsolnay Gyöngyi, Czene Attila, 
Orosz Andrea

tenisz-, illetve labdarúgócsapatok, ezért a biztosítása. Kiváló lehető-tenisz-, illetve labdarúgócsapatok, ezért 
a tapasztalataim és kapcsolatrendszerem 
alapján úgy érzem, hogy vezetésemmel, 
menedzselésemmel  sikeresen működhet a 
most megalakult Újbuda Sportegyesület.
Ezenkívül gyermekeim is a kerület szak-
osztályaiban sportolnak, ezáltal a szülői 
tapasztalataimat is tudom hasznosítani . 
Feladatomnak érzem egy olyan egyesü-
let működtetését, amellyel a kerületben a 
sportolni vágyók megtalálják a lehetősé-
geiket, elérhetik a céljaikat mind a szabad-

Feladatom kell, hogy legyen az iskolák-
ban és az iskolán kívüli időszakban a 
sport népszerűsítése, a gyerekek spor-

tenisz-, illetve labdarúgócsapatok, ezért 
a tapasztalataim és kapcsolatrendszerem 
alapján úgy érzem, hogy vezetésemmel, 
menedzselésemmel  sikeresen működhet a 
most megalakult Újbuda Sportegyesület.
Ezenkívül gyermekeim is a kerület szak-
osztályaiban sportolnak, ezáltal a szülői 
tapasztalataimat is tudom hasznosítani . 
Feladatomnak érzem egy olyan egyesü-
let működtetését, amellyel a kerületben a 
sportolni vágyók megtalálják a lehetősé-
geiket, elérhetik a céljaikat mind a szabad-

Feladatom kell, hogy legyen az iskolák-
ban és az iskolán kívüli időszakban a 
sport népszerűsítése, a gyerekek spor-

a biztosítása. Kiváló lehető-
ségeket látok az Újbuda 

Örök emlék és felejthetetlen pillanat: Temes-
vári Andrea, dr. Török Ferenc és unokája, a 
háttérben Nyilasi Tibor és Tóth Frank  

A jog és a jogászok 
esete Újbudán 
Valamennyi méltán híres sportoló 
egyetértett abban, hogy egy olyan vi-
lágban, ahol forráshiány miatt szpon-
zorok, önkormányzatok vonulnak ki 
a sporttámogatásból, különösen figye-
lemre méltó és üdvözlendő dolog, amit 
most Újbuda Önkormányzata tett, és 
törekvésük minden elismerést megér-
demel. Ugyanakkor az örömbe némi 
üröm is vegyült, hiszen a képviselő-
testület két fideszes tagja, Schneller 
Domonkos  és Sölch Gellért arról tá-
jékoztatta a sajtót, hogy idén márci-
usban magánemberként ugyanezen 
a néven alakítottak sportegyesületet, 
amelyet már be is jegyeztek. Ők úgy 
fogalmaztak, hogy a SportMax-beli 
esemény pusztán a polgármester egyé-
ni PR-akciója volt, és a kerület más 
problémáiról terelte el a figyelmet. 
 Bács Márton alpolgármester, aki 
egyébként ügyvéd, a következőket 
mondta ezzel kapcsolatban: – Nehéz 
jóhiszeműséget feltételezni a képvise-
lők részéről, és nehéz attól eltekinteni, 
hogy a polgármester már év eleje óta 
számtalanszor nyilatkozott úgy, hogy 
végre szeretnénk létrehozni az Újbuda 
SE-t. A két képviselő bejegyzési doku-
mentumait ugyan nem láttam, azon-
ban az ugyancsak jogi végzettségű 
Schneller képviselőnek, aki egyébként 
a Jogi Bizottság elnöke, és az éppen 
még iskolába járó, de jogot tanuló 
Sölch képviselőnek is tudnia kellett, 
hogy a képviselő-testület 2006-ban 
olyan rendeletet alkotott, amely sze-
rint az Újbuda név használatáról a 
Kulturális  Bizottság  javaslatára a 
polgármester dönt. A cél ezzel az, 
hogy a név rangját megőrizzük, bár-
ki ne használhassa azt. Az engedélyt 
ezek a képviselők nem kérték meg.
 Az Önkormányzat, az illegális 
névhasználat miatt, jogi lépéseket 
tesz. Ezenkívül a hatósági igazgatóság 
a  rendelet szerint 30 ezer forint pénz-
bírságot is kiróhat.

V. K.

„Alapító eszménk: alakuljon 
meg az Újbuda Sportegyesület 
azzal a szándékkal, hogy a kerü-
let fiataljait a sporton keresztül a 
testi és lelki harmónia fejlődésé-
re, a szabadidő hasznos eltölté-
sére, a nemes sportversenyeken 
való részvételre nevelje. Legyen 
otthona a kerület sportolóinak, 
ahonnan indulva céljaikat meg-
valósítják, és ahonnan Újbuda 
hírnevét továbbviszik.”

Igen érdekesek voltak a Romániából és 
Szlovákiából érkezett vendégek hozzászó-
lásai. Kocsis Erika beszámolója említette a 
Csíkszeredán folyó magyar nyelvű inter-
netes oktatást, és azt, hogy idősek tanulását 
a Soros Alapítvány anyagi támogatásával 
oldják meg. Szabó Mária beszélt arról, 
hogy Kassán és Komáromban a Felnőtt-
képzési Intézet keretében magyar nyelven 
folyik internetes képzés az idősebb korosz-
tály számára is. Ehhez a feladathoz 97%-
ban pályázatokon nyertek támogatást.  

Lénárt Judit

Gadácsi Miklós: egy jó lépés
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... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

November végén, december elején 
eljön az éves számvetések ideje. Ezút-
tal a Tető Galéria szervezőjét, Makra 
Klárát és a galéria alapítóját, Balázs 
Gyulát kértük meg, hogy értékeljék a 
maguk mögött hagyott hónapokat.

Milyen év volt a galéria számára 2007?
BALÁZS GYULA: A körülményekhez 
képest meglehetősen jó. Sikerült 
tartani magunkat az általunk sza-
bott „ütemtervhez”, vagyis ahhoz, 
hogy havonta legalább egy kiállítást 
hozzunk tető alá – a szó mindkét 
értelmében. Sőt, túl is teljesítettük 
ezt a tervet: idén összesen tizenöt 
tárlatot szerveztünk.

Általában hány érdeklődőt vonzanak a 
programok, rendezvények?

MAKRA KLÁRA: A kiállítások meg-
nyitójára többnyire negyven-öt-
ven fő jön el, de előfordult már, 
hogy 70-80 vendég is ellátogatott 
hozzánk. Ez már telt háznak szá-
mít nálunk. A megnyitóknak 
rendszeres látogatói is vannak, 
például a kerületben működő 
nyugdíjas napközi otthon lakói. 
A megnyitók iránt, rendszeressé-
güknek köszönhetően, egyre na-
gyobb az érdeklődés.
 Különféle rendezvényeket 
szervezünk. A festményekből és 
rajzokból álló tárlatok mellett fo-
tó- és textilkiállítást is meg lehetett 
tekinteni nálunk – tehát mindent, 
ami a falra felfér –, de volt már itt versszín-
ház, musical- és zenés est is. 
B. GY.: De nem mehetünk el szó nélkül az 
általános jelenségek mellett sem: emberi 
lustaság, fáradtság és a kulturális élet irán-
ti közönyösség. Úgyhogy bizony előfor-
dul, hogy a közönséget akkor sem érdekli 
az adott program, ha ingyenes.

Milyen eszközökkel próbál változtatni ezen a 
helyzeten a galéria?

M. K.: A folyamatos kiállítások mellett más 
változatos programokat is szervezünk a 

közönségnek. A nagyobb látogatottság ér-
dekében pedig a kerületi média segítségét 
kérjük.
B. GY.: Továbbra is szeretettel várjuk a ke-
rületi és a kerületen túli művészcsopor-
tokat, egyesületeket is. A helyiek közül 
a Dunap-Art Művészeti Társaság tagjai 

– Szentgyörgyi József, Zala Tibor – a rend-
szeres kiállítók közé tartoznak, de például 
a XXII. kerületi Mészáros László Művész-
körrel és az Óbudai Művészkörrel is igen 
jó a kapcsolatunk. Elmondhatjuk, hogy 
ezek a művészkörök egymás munkái iránt 
is érdeklődnek. 

Ha a közönség részéről nem is mindig, de a művé-
szek részéről ezek szerint töretlen az érdeklődés.

B. GY.: Úgy van. A kiállítók számára igen 
vonzó a hely, mert a tágas, napos terem 
kiválóan alkalmas a képek elhelyezésére. 

Örömmel jelenthetem, hogy a művészek 
valósággal sorban állnak, hogy bejuthas-
sanak hozzánk, aztán pedig elhozzák a 
saját művészbarátaikat is. 
M. K.: A tárlatok megnyitójára ünnepé-
lyes műsorral készülünk, de nem olyan 
jellegűvel, amit állva, feszengve kellene 

végighallgatni, hanem nyugodtan le lehet 
ülni közben, el lehet fogyasztani egy-egy 
pogácsát vagy szendvicset. Ezek a rendez-
vények tehát oldott, családias hangulatú 
esték.

Melyek voltak idén a legnagyobb érdeklődést ki-
váltó, telt házas programok?

M. K.: A Kováts-Nagy Ira tájképeiből és 
csendéleteiből rendezett tárlatnak szép 
sikere volt, ehhez alighanem az is hozzájá-
rult, hogy a művésznő korábban itt lakott 
a kerületben. Telt házat vonzott Sziráky 

Minden, ami a falra felfér
Felkelteni a kulturális programok iránti érdeklődést

A Tető Galéria alapítója, Balázs Gyula és szervezője, Makra Klára már a jövő évi évfordulóra készülődnek

Gábor táncművész és Varga Gábor fotó-
művész közös „Macbeth után” című kiál-
lítása. A zenei programok közül az immár 
hagyományos Nemzetközi Akusztikus 
Gitárfesztivál is sok érdeklődőt vonzott. 
B. GY.: Az idei, hatodik alkalommal meg-
tartott fesztivál fő szponzora Újbuda 

Önkormányzata. A rendez-
vényre japán, francia és kanadai 
fellépőket is sikerült elhívnia a 
főszervezőnek, Szabó Sándor gi-
tárművésznek.

Felteszem, más előadók is rendszeresen 
visszajárnak…

M. K.: Úgy van, évek óta rendszeres 
visszatérőink is vannak például 
Csepeli Pálma, Macskássy Izolda, 
Séday Éva, Szigeti Edit. A francia 
Michel Di Faléze szintén többször 
eljött hozzánk, idén a festménye-
iből rendezett kiállításával és egy 
zenei esttel, amikor bemutatta, 
milyen remekül játszik a rene-
szánsz lanton. Polgári foglalkozá-
sa egyébként fogorvos.
B. GY.: S hogy egy hazai előadómű-
vészt is említsünk: Turek Miklós 
tavaly Faludy-esttel, idén József 
Attila költeményeiből álló műsor-
ral lépett fel nálunk, jövőre pedig 
Radnóti Miklós műveit fogja tol-
mácsolni az érdeklődőknek.

Mi egyébbel készülnek még 2008-ra?

B. GY.: Jövőre lesz tizenöt éve, 
hogy megnyitottuk a galériát: a 

hely egészen pontosan 1993. október 15. 
óta működik. Az örömteli évfordulóra 
nagyszabású képaukcióval készülünk, 
melynek bevételét jótékonysági célra 
fordítjuk majd.
M. K.: Meg persze ez év végére is tartoga-
tunk egy különlegességet: december 16-
án délután hattól musicalestet tartunk. 
A fellépő művészek a Kalocsai Színház, 
valamint a Kecskeméti Radó Vilmos Szín-
társulat tagjai. A belépőjegy ezer forint. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Regényi H.

Decemberi adózási határidők
December 12., szerda
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg: 
• az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja-előleget, 
• a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a 
fizetendő tb-járulékot, 
• az egészségügyi hozzájárulást, 
• a munkaadói és munkavállalói járulékot,
• az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
• a START-kártyák valamelyikével rendelkező foglalkoztatott 
után a 15–25 % járulékot.  
Egyéni vállalkozó maga után, a társaság a társas vállalkozó 
után eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. 
A fenti befizetések bevallás párjai kifizetőnél a 0708-as, illetve 
egyéni vállalkozónál saját magáról a 0758-as számú bevallások.

December 17., hétfő
Az áfa-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesí-
tő adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

December 1. és 20. között
Eddig lehet nyilatkozni az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 
be- és kilépésről. Ez a nyilatkozat szankció nélkül visszavonható 
december 20-áig, a határidő azonban jogvesztő, ezután még 
igazolási kérelemmel sem módosítható a választás. Az EVA 
alanyoknak lehetőségük van arra, hogy a járulékaikat a köte-
lezőnél magasabb, önként vállalt járulékalap után fizethessék, 
illetőleg a korábban vállalt magasabb járulékalap is visszacsök-
kenthető december 20-áig.

December 20., csütörtök
Társasági adóelőleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi 
termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0778-
as nyomtatványon, a havi áfa befizetése és bevallása, a 0701-
es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költ-
ségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az 
Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott 
adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Eu-
rópai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem 
minősülő új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi 
adószámmal nem rendelkezők 0787-es számú bevallása.  
A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű társasági adó 
alanynak és a külföldi vállalkozónak a társasági adó előlegét az 
adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, ha 
az adóévet megelőző évben az árbevétele (nem egész évi mű-
ködés esetén évesített összeg) nem haladta meg az 50 millió 
forintot. A társasági adó kiegészítésére kötelezett vállalkozónak 
a helyi kommunális és iparűzési adóelőleg tekintetében is van 
feltöltési kötelezettsége ugyanazokkal a szabályokkal. Az EVA 
alanyának is feltöltési kötelezettséget kell teljesítenie, amely-
nek mértéke szintén a várható éves fizetendő EVA összege.

December 31. hétfő, munkaszünet helyett január 2 szerda 
Az adóévet megelőzően december 31-áig lehet önkéntes 
választásról változás bejelentő lapot benyújtani az áfa alanyi 
mentesség választásáról vagy a kilépésről, a könyvvezetési 
kötelezettség megváltozásáról. Az áfa-kört érintő egyéb 
választásairól is eddig tehet az adózó bejelentést, ilyen lehet 
pl. az ingatlan bérbeadási tevékenységre áfa fizető státus (és 
levonási jog gyakorlásának) választása. 

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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Szabó Magda: A titok – jobban szeretni önmagamnál

Saját gyermekek helyett regények 
Október elején még hagyta, hogy 
kilencvenedik születésnapja alkal-
mából ünnepelje őt az ország, lelki-
ismeretesen részt vett a tiszteletére 
rendezett ünnepélyeken, színházi 
bemutatón. Ekkor még azt ígérte, 
megírja az Ókút, a Régimódi történet 
és a Für Elisé folytatását. Azt mondta, 
fejben már megvan a családi krónika 
következő része: „Ha volna időm, 
iderendelném a gépírót, bediktálnám 
neki. Körülbelül két hét kellene rá. De 
hát erre még egy kicsit várni kell”. Saj-
nos a sors közbeszólt. Szabó Magda 
november 19-én, hétfőn délután, 
olvasás közben örökre elaludt. De itt 
hagyta nekünk híres regényalakjait, 
mint Ginát, Kőnig tanár urat, Cilit, Tün-
dér Lalát és a többieket. 

Az ÚjbudaTV stábja közel 3 éve, a Petőfi 
Musical Stúdió által bemutatott Álarcos-
bál premierjén találkozott az írónővel, 
aki a regény születésének körülményeiről 
beszélt. – Egy darabig a foglalkozásom az 
volt, hogy osztályidegen. Ez a korszak 8 
évig tartott, aztán elmúlt. Ennek úgy vet-
tem hasznát, hogy tanítottam. Ez abban 
az időben volt, amikor szinte mindenki-
nek volt gyászolnivalója a világháborús 
események miatt. Én azt tekintettem fel-
adatomnak, hogy a gyerek ne vegye észre 
a gyászt, vagy ha észre is veszi, másképp 
értékelje. Boldogság volt az, amit mások 
büntetésnek szántak nekem: öröm volt a 
gyerekekkel lennem. Szerettem tanár len-
ni. Most is hiányzik nagyon.
 Szabó Magda optimizmusa minden-
kire hatott. Akármilyen mély barázdát is 
szántott az idő a homlokára, a mosolya 
mindig derűt sugárzott. – Nem tetszik 
tudni sem boldogságot, sem nyugalmat 
venni receptre. Egész életemben min-
denkimet, aki hozzám tartozott, jobban 
tudtam szeretni önmagamnál. Ennyi a 
titok. Ez nem derű, ez a szeretet fegyvere. 
Szeretnék önöknek valami rettenetesen 
egyszerűt mondani, amit édesanyámtól 
tanultam annak idején: mondjuk hétfő 
volt, és én megsemmisültem ettől vagy 
attól. Anyám csak nézett, és azt mondta: 

„Kislányom, ma hétfő van, és jön a kedd. 
Csak nem képzeled, hogy a keddnek van 
valami köze a hétfőhöz? A szél is megfor-
dul. Kicsit mindig lehetsz szomorú. Ha 
nem magad, más miatt. De bízzál az élet-
ben. Nem ok nélkül kaptad.”. 
 Ezek a gondolatok, ez a szülői útra-
való irányította az írónőt egész életében. 
Szabó Magda olyan kis súllyal született, 
hogy az orvosok csupán egy hetet jósol-
tak neki, később a jósnők tették helyre a 

tudomány tévedését: hosszú életet és di-
csőséget jövendöltek. Ez meg is adatott 
számára. Ha a kapott elismeréseket sze-
retnénk számba venni, hosszasan kell 
sorolnunk a kitüntetéseket, hiszen szá-
mos díjjal büszkélkedhet: 1959-ben a tíz 
évvel azelőtt visszavont Baumgarten-díj 
helyett József Attila-díjat adományoz-
tak neki, 1972-ben ismét megkapta ezt a 

kitüntetést, 1978-ban már Kossuth-díj-
jal jutalmazták. 2001-ben Corvin-lánc 
kitüntetést kapott. 2003-ban elnyerte 
a Femina francia irodalmi díj külföl-
di regényt jutalmazó változatát Az ajtó 
című regényéért, ugyanabban az év-
ben, Prima Primissima-díjjal ismerték 
el. Idén a Katalin utca című művéért a 
legjobb európai regény jutalmazására 
alapított, szintén francia Cévennes-dí-
jat nyerte el. Most októberben pedig a 

Magyar Köztársasági Érdemrend nagy-
keresztjét vehette át az írónő. Műveit 
összesen 42 nyelvre fordították le, amit 
csak egy mosollyal értékelt. – Ne tessék 
azt képzelni, hogy el is tudom őket ol-
vasni. A múltkor az indiai ügyvivőnk 
írt. Gratulált valamihez, amiről nem tu-
dom, hogy mi, és tudtam, hogy valahol 
ott van a nevem és a mű címe a borítón, 

de nem ismertem a betűket. Máig titok. 
De a szám pontosan 42.
 Minden egyes alkotását a gyerme-
kének tartotta. Az ő fejében születtek a 
gondolatok, és ő nevelgette az alakokat, 
akik néha úgy „felnőttek”, hogy már nem 
hallgattak anyjuk szavára. –Nem tudok 
úgy könyvet írni, hogy ne tudjam, mi lesz 
az utolsó mondata. A meglepetés munka 
közben történik, amikor az általam kita-
lált figura egyszerűen ellenáll. Mondjuk, 

nem akar meghalni. Vagy nem ahhoz 
megy feleségül, akihez én szántam. Van 
az írásban egy olyan elem, ami tőlem füg-
getlen. Néha erőszakosak a regényhősök. 
Ha hiszik, ha nem, engednem kell nekik, 
mert erősebbek nálam is. Az anyjuknál.
Szabó Magda csak olyan művet adott ki 
a kezéből, amelyet tökéletesnek tartott. A 
legtöbb alkotását többször is átírta, mert 

nem volt megelégedve az eredménnyel. – 
Az a borzasztó, hogy nekem csak az a jó, 
ami nekem jó. Életemben egyetlen olyan 
munka volt, ami első nekifutásra sikerült. 
Ez is nyilván azért, mert a férjem azt kér-
te, hogy mondjam el neki, milyen volt az 
az idő, amikor ő még nem ismert. Neki 
mondtam el az Abigélt. 
 Talán éppen ezért lett ez a regény a 
„legkedvesebb gyermeke” az írónőnek. 
És méltán lehet büszke a Petőfi Musical 
Stúdió arra, hogy ezt a legdrágább kincset 
Szabó Magda rájuk bízta. – Megérdem-
litek, hogy a ti gondjaitokra bízzam ked-
venc lányomat, az Abigélt. Ezeket a szava-
kat írta az Álarcosbál emlékkönyvébe. 
 – Ez azért is nagy szó – mondta Bősze 
Csilla, a stúdió vezetője –, mert mi annak 
idején az Abigélt szerettük volna színpad-
ra vinni. Akkor a film nagy nimbusza 
miatt lebeszélt erről minket Szabó Mag-
da. Ekkor ajánlotta az Álarcosbált, amely-
lyel egy nagyon régi vágyunk vált valóra: 
saját darabunk lett, amelyben 35 gyerek 
kapott szerepet. Az pedig külön megható 
számunkra, hogy a premier után az írónő 
úgy találta, hogy érdemesek vagyunk az 
Abigél feldolgozására is. Amikor tavasz-
szal felkerestük őt a Kerepesi otthonában, 
még lelkesen vett részt a tervezgetésben. 
Akkor még senki nem sejtette, hogy ez 
lesz az utolsó találkozásunk, és hogy a 
2008. március 27-i ősbemutatón már nem 
vehet részt.
 Az írónőnek nem született gyermeke, 
de mint mondta, ez így volt jól. Cserébe 
egy egész országnak lett az édesanyja. So-
kunkat ő tanított meg olvasni és könyv-
tárba járni. Hisz ki ne emelte volna le a 
polcról az Álarcosbált, a Születésnapot 
vagy az Abigélt? Ki ne emlékezne Vitay 
Georgina pajkos mosolyára, a kamaszlány 
felnőtté válására? Ha máshogy nem is, de 
a filmből mindenképp. Szinte mindenki 
őriz egy anekdotát, egy képet a szívében az 
Abigélről. Az pedig, ahogyan Torma jelle-
mezte komor nagybátyját, szinte már szál-
lóigévé vált: „fekete ember, fekete ruhában, 
feketét nevet”. Szabó Magda halálával egy 
egész ország öltözött fekete ruhába.

Kelemen Angelika

Somogyi Szilárd az Álarcosbál és az Abigél rendezője, Magda néni és Bősze Sándorné Csilla, az író kerepesi otthonában. Ez volt az utolsó találkozásuk.
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Nagyon alacsony a gyógytornára járó gyerekek száma

Gyógytestnevelők továbbképzése
A Bárdos Lajos iskola 
idén is vendégül látta a 
gyógytestnevelő tanárok 
országos konferenciáját. Az 
esemény nagyon népszerű 
a tanárok körében, az intéz-
mény tornatermében nem-
igen maradt üres hely. 

A Gyógytestnevelés a Gyermeke-
kért Országos Egyesület minden 
évben rendez országos konferen-
ciát a gyógytestnevelőknek. Az 
egyesület elnöke, Kisfalvi Zsuzsan-
na a Bárdos iskolában oktat, ezért 
esett kerületünk intézményére a 
választás. Az ország minden ré-
széről érkeznek a konferenciára, 
többen reggel még órát tartanak, 
és csak utána indulhatnak az egész 

napos továbbképzésre. Korábban 
kétnapos volt a rendezvény, de a 
törvényi keretek miatt egynaposra 
kellett csökkenteni. Az egyesület 
tagjainak viszont ingyenes a rész-
vétel, sok fiatal gyógy- és testneve-
lő tanárt is lehetett látni megjelen-
tek között.
 A konferencia fő témája ezút-
tal a lúdtalp volt, az előadásokat 
ortopéd főorvosok tartották. A 
résztvevők többek közt megismer-
hették a lúdtalp hatásait a mozga-
tórendszerre, de szó esett a gerinc-
ferdülés kezelésének eszközeiről és 
módjairól is. A gyógytestnevelők 
nemcsak előadásokat hallgathat-
tak, hanem újfajta gyakorlatokat 
is megismerhettek, amelyeket 
majd később az iskolában hasz-

nosíthatnak. A gyakorlatokat 
szintén gyógytestnevelő tanárok 
tartották különböző segédeszkö-
zök segítségével. A szervezők fon-
tosnak vélték, hogy az előadások 
és bemutatóórák között néhány 
gyakran felmerülő jogi kérdésre is 
válaszoljanak a gyógytestnevelők 
munkájával kapcsolatban. Ké-
sőbb maguk a jelenlévők is kér-
dezhettek, és sokan éltek is ezzel 
a lehetőséggel. A gyógypedagó-
gia nagy problémájáról is szóltak 
a szervezők, hogy nagyon kevés 
gyermeket köteleznek az iskolák 
gyógytestnevelésre, egy példát 
említettek, miszerint a kerületben 
is van olyan iskola, ahol 900 tanu-
lóból csak 18 jár gyógytornára.

A. G.

Lassan jársz, tovább érsz

A gyaloglás próbája Gazdagréten
November 25-én folytatódott 
az Olimpia Ötpróba-verseny-
sorozat. A résztvevők ezúttal 
a gyaloglási teljesítményüket 
mérhették le. Bár az időjárás 
eleinte nem kedvezett az ese-
ménynek, sokan megtették a 
leghosszabb, 30 kilométeres 
távot is. 

A megmérettetés a gazdagréti Csí-
ki-hegyek Utcai Általános Iskolá-
ból indult, és a leglelkesebbeknek 
már nyolc és kilenc óra között 
elkezdődött. Sokan elhozták ma-
gukkal a próbakönyvüket, ebbe 
kapják a táv megtételéért járó pe-
csétet. A pecséteket a versenysoro-
zat alatt ajándéktárgyakra válthat-

ják, sőt, a végén egy pekingi utat 
is nyerhetnek, ha megszerezték a 
szükséges pontszámot. Az időseb-
bek az állandó versenyzők, akik 
már több éve részt vesznek az öt-
próbákon, és sokan vidékről utaz-
nak fel, hogy megmutassák, még 
mindig képesek több sportágban 
is versenyezni a fiatalabbakkal. 
Összességében azonban kevesebb 
volt az érdeklődő, amit az esős 
időnek is tulajdoníthatunk, ezért 
az előző évekhez képest csökkent 
a gyalogláson résztvevők száma, 
összesen nyolcvanan voltak.
 A rendező Budai XI SE gon-
dolt természetesen a huszonéves 
újságíró-gyakornok korosztályra 
is, a könnyűnek látszó 7,5 km-es 

távot én is megtettem egy bará-
tommal. Sajnos az előirányzott két 
óra helyett három óra alatt értünk 
vissza az iskolába, de szép helye-
ken jártunk. A gazdagréti lakóte-
leptől egészen a csillebérci Kon-
koly Thege Miklós útig kellett a 
leírás alapján elmennünk, ahol az 
ellenőrző ponton mi is megkaptuk 
a kitartásunkat igazoló pecsétet.
 Azoknak a természetjáróknak 
ajánlom az ötpróba gyalogtúra 
részét, akikben van egy kis ver-
senyszellem és szeretnék jobban 
megismerni Budapestet. A próbák 
tavasszal folytatódnak a már is-
mert számokkal: úszás, futás, ke-
rékpározás, gyaloglás és triatlon.

Ambrus Gergely

Egészségnap a Kelenvölgyi Közösségi Házban

Idén másodszor rendezték meg november 24-én, szombaton Kelenvölgyben az egészségnapot. A NYUBUSZ Bartók Béla 
úti csoportja, a Saxlehner Egyesület és a Kelenvölgyi Közösségi Ház szervezte a programot az Önkormányzat támoga-
tásával. Előadásokkal, vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, PSA-méréssel és grafológiai vizsgálatokkal várták az érdek-
lődőket. Krausz Éva előadása után a látogatók kipróbálhatták a Ceragem ágyat, amely masszírozással és fényterápiával 
gyógyítja a gerincet. Szót ejtettek még az egészséges táplálkozásról és a pozitív gondolatok erejéről.

Az Újbudai Pedagógia Intézet 
„A XI. kerület pedagógusai a 
magyar közoktatásért” címmel 
immár kilencedik alkalommal 
rendezett szakmai konferenciát 
november 28-án, a Magyar Köz-
oktatás Napja alkalmából.

Az intézet Erőmű utcai előadóterme 
zsúfolásig megtelt, ami nem csoda, 
hiszen ez remek alkalom a kerület 
pedagógusainak a szakmai tapaszta-
latcserére és a kötetlen beszélgetésre. 
 A rendezvényt Bács Márton, 
Újbuda alpolgármestere nyitotta 

meg. Mondanivalójának eszenciá-
ja szerint a pedagógusoknak mun-
kájuk során fel kell venniük a roha-
nó világunk ritmusát, mivel csak a 
változás állandó. Integrálni kell a 
legújabb számítástechnikai isme-
reteket, és még nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a kompetenciaalapú 
oktatásra. Ezekre azért van szük-
ség, mert az átalakult időszerkezet 
egyre kevesebb lehetőséget enged a 
szülőknek, hogy gyermekük szá-
mára otthon is értékorientált szo-
cializációt biztosítsanak, valamint 
a minket körülvevő információ-

halmazban egész más eszközökkel 
kell a nebulók figyelmét lekötni, il-
letve motiválttá tenni. Figyelmez-
tetve mindenkit arra, hogy az óvo-
da és az általános iskola az alapja 
minden későbbi választásunknak. 
 Ez a konferencia lehetőséget 
biztosított, hogy az innovatív öt-
leteket megosszák egymással a ke-
rület intézményei, pedagógusai. A 
rendezvényen részt vevő előadók-
nak 10 perc állt rendelkezésükre, 
hogy tapasztalataikat, ötleteiket 
bemutassák. Így bepillantást nyer-
hettünk a projekt módszer könyv-
tárban való alkalmazásáról, az 
Excel használatáról, a zeneoktatás 
újdonságairól, az alternatív mód-
szerek közül a Montessori-mód-
szer pedagógiai gyakorlatáról, az 
idegennyelv-oktatás fejlődéséről. 
Az előadók véleménye egyönte-
tűen pozitív, hiszen vannak olyan 
eszközök, módszerek, amelyekkel 
élvezetessé, ezáltal pedig eredmé-
nyessé lehet tenni az oktatást mind 
a diákok, mind a nevelők számára.
 A kerület szinte minden óvo-
dája, általános és középiskolája 
képviseltette magát, így együtt 
ünnepelték a sokszor hányattatott 
sorsú magyar közoktatást, melyre 
rengeteg kihívás vár a jövőben is.  

 (bp)

Konferencia a közoktatásról 
Tapasztalatcsere pedagógusoknak 

A kerület pedagógusai megosztották egymással az innovatív ötleteiket  

Ösztöndíj nehéz anyagi helyzetben élő középiskolásoknak

A nyelvvizsga mindenki számára 
elérhető legyen
Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a felvételi és így 
a továbbtanulás sikerét jelentős 
mértékben meghatározza a diákok 
családi háttere, a szülők anyagi 
helyzete és iskolázottsága. A szű-
kösebb anyagiak közt élő tanulók 
felzárkózási esélyei nemzetközi 
összehasonlításban elszomorítóan 
alacsonyak. 

A november közepén induló Euro 
Nyelvvizsga Ösztöndíj célja a hátrá-
nyos helyzetű tanulók továbbtanu-
lási esélyeinek javítása. A program 
országosan összesen ezer – nehe-
zebb anyagi vagy szociális hely-
zetben élő – középiskolai tanuló 
számára kínál ingyenes euroexam 
nyelvvizsga lehetőséget. Az ösz-
töndíjprogramot meghirdető Euro 

Nyelvvizsga Központ minden kö-
zépiskolának lehetőséget biztosít 
arra, hogy szociálisan nehéz hely-
zetben lévő tanulói közül nyelven-
ként egy-egy diákot jelöljön. 
 Az ösztöndíjprogramban tör-
ténő részvétel részletes feltételei 
és jelentkezési lapjai elérhetőek a 
program honlapján:
www.osztondij.euroexam.org.
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ÚJBUDAI ÍZEK

Eleven Gusto ajánlata

Ezen a napon történt – december 5.

VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon halt meg 1791-
ben Wolfgang Amadeus Mozart osztrák 
zeneszerző. 1786-ban írta ezt az operáját 
(F, Ó, A). 14. Szándékozá. 15. Baszk ter-
rorszervezet. 16. Sárgás festék. 17. Tallium 
vegyjele. 18. Római szerelemisten, eredeti 
helyesírással. 20. Ércolvasztó. 22. Tömeg-
mérték, röv. 23. Tajték. 25. Iskolai foglal-
kozás. 27. Bakelitdarab! 28. Odafirkantó. 
30. Játékpénz. 32. LKŐ. 33. Pózna. 35. Az 
elején elkap! 36. Tűzifarakás, régies szóval. 
38. Becézett női név. 40. Londoni mese! 42. 
Egyiptomi napisten. 43. Retten. 44. József 
Attila ismert költeménye. 45. Európium 
vegyjele. 46. Visszhang. 48. 1901-ben ezen 
a napon született Walt Disney amerikai 
filmrajzoló. Ezt a Felix Salten meseregényt 
keltette életre 1942-ben. 50. Bibliai férfinév. 
52. Tanintézmény, röv. 54. Folyó, spanyol 
földrajzi nevekben. 55. Edény. 56. A … me-
nyegző (Sütő András). 59. Miniszterelnök 
(Pál). 61. Értelem. 62. Becsmérlés. 65. Titán 
és hidrogén vegyjele. 66. Japán táblás játék. 
67. Szín. 68. Származik. 70. Zokog. 71. El-
hajít. 73. Sün betűi keverve. 75. Bányász-
község. 77. Walt Disney 1967-ben fejezte be 
ezt a rajzfilmet (A, N, K, E).
FÜGGŐLEGES: : 2. Pest megyei település. 3. 
Gallium vegyjele. 4. Menyasszony. 5. Bot-
ütést kiszabó és végrehajtó. 6. Dologtalan 
méh. 7. Igekötő. 8. Kiskabát. 9. Majd ha 
fagy. 10. Kevert kos! 11. ÁÁÁÁ! 12. Meleg 
égövi gyíkcsalád. 13. Ezen a napon halt 
meg 1926-ban Claude Monet francia fes-

tő, az impresszionizmus atyja. 1874-ben 
készítette ezt a művét (T, L). 14. 1870-ben 
ezen a napon hunyt el id. Alexander Du-
mas francia író. Ez egyik ismert műve (S, 
G). 19. Yoko …, John Lennon özvegye. 
21. Szorzat középső tagja! 24. Fürdőhely 
Sopron közelében. 26. Szorult helyzetből 
a menekülés lehetősége. 27. Pókalakú állat. 
29. Daidalosz fia. 31. Beletrafál. 33. Ezen a 
napon halt meg 1973-ban Sir Robert Ale-
xander Watson-Watt skót feltaláló. Talál-
mánya a repülés biztonságát növeli. 34. 
Walt Disney 1941-ben készült filmje. 37. 
Faáru. 38. Hegy a Bakonyban. 39. Az ókori 
Egyiptomban a végzet egyik istene (SAI). 
41. Orosz férfinév. 47. Macskaféle raga-
dozó. 49. Gyógyvízfajta. 51. Létezés. 53. 
Észak-amerikai rénszarvas. 55. Sírkert. 57. 
Katonai illetmény. 58. Középen kiáll! 59. 
Nagy lakoma. 60. Kommunista pártvezető 
a Szovjetunióban (tkp. Szergej Mironovics 
Kosztrikov). 63. Körfolyosó. 64. Helyet fog-
lal. 67. … Angeles, USA-város. 69. Orosz 
folyó. 72. Ritka kettős betű. 74. Tiltószó. 76. 
Kehidakustány határai!
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 48., 77., függ. 13., 
14., 33. és 34. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: decem-
ber 12. A 27. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉ-
SE: „Filozófiai ábécé, Candide, A kaktusz 
virága, Kohlhaas Mihály, The Fairy Queen, 
Nanine”. A 27. SZÁM NYERTESE: Dénes Im-
re, XXII., XIV. utca. A könyvnyeremény a 
szerkesztőségben vehető át.Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Az előző két, passzívabb hét után, ha lassan 
is, de kezd visszatérni az életkedve. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy azonnal a régi ener-
giájával fogna a dolgokba, de napról napra 
aktívabbnak érzi majd magát. Ebben annak 
is szerepe lesz, hogy december első hetében 
egy kisebb, de kellemes meglepetés éri önt 
emberi kapcsolataiban. Anyagi helyzete 
ugyan nem lesz túl jó formában, de ez most 
nem okoz problémát.

december 3.–december 16.
HOROSZKÓP

Ha üzleti kapcsolatait szeretné bővíteni, bi-
zony emberek közé kell mennie, új kapcsola-
tokat teremtenie, ami december első hetében 
még kissé nehezen fog menni. Egy érdekes új 
lehetőség azonban új energiát ad, és nekifog 
olyan dolgoknak is, amelyekhez korábban 
nem volt kedve. Higgye el, hogy utólag úgy 
érzi majd, megérte a kellemetlenség. Nem-
csak üzleti lehetősége fog tágulni, hanem 
látóköre is, sőt, még az sem kizárt, hogy egy 
új barátot szerez. Hogy ez tartós kapcsolat 
lesz-e, vagy sem, az már önön múlik.

Egy korábbi munkán belüli vitát sikerül le-
rendeznie, ami jó érzéssel tölti el. Az túlzás, 
hogy a munkakedve azonnal visszatér, de 
a tudat, hogy kollégái elismerik az igazát, 
kellemes elégtétel szívének. Az ön jegyével 
éppen szemközt áthaladó bolygók bizonyos 
dolgokban kicsit nyugtalanná teszik, de 
könnyen lehet, hogy olyan történések miatt 
izgul, amelyek jobban fognak alakulni, mint 
ahogyan arra számít.

Valamiféle anyagi ügyben nagy lesz arra a 
kísértés, hogy túlzottan kockázatvállaló le-
gyen, még annak ellenére is, hogy máskor az 
ilyen témákban nagyon is megfontoltan szo-
kott dönteni. Most azonban mégis azt taná-
csolom, hogy vegye figyelembe az esetleges 
előre nem látható következményeket. De-
cember második hetében egy régi barát fog 
felbukkanni az életében. Ez először örömöt 
okoz, de később rájön, hogy túl sok idő telt 
el, az életük más irányt vett, és nincs igazán 
mit mondaniuk egymásnak.

Amennyiben az elmúlt két hétben valami 
új dologba fogott, akkor most még na-
gyobb lépéseket tehet a siker felé. Ha ez 
kisebb terv volt, könnyen lehet, hogy már 

csak egy lépés van vissza a megvalósulásig, 
ha nagyobb, akkor a lehető legjobb úton 
halad afelé. December második felében 
valaki felkeresi egy munkával összefüggő 
ajánlattal, de az ön mottója most az, hogy 
„járt utat a járatlanért fel ne add!”.

Mielőtt bárki ígéretére hallgatna, kérjen ga-
ranciát annak betartására, még akkor is, ha 
emiatt furcsa szemmel néznének önre. Jóhi-
szeműségével most könnyen visszaélhetnek. 
A Mikulás napja valami kellemes meglepe-
tést hoz, ami boldogsággal tölti el. Anyagi 
helyzete ugyan nem lesz rossz formában, 
de nem árt, ha karácsony előtt próbál egy 
kis tartalékot képezni. A december közepe 
hozhat egy kisebb, ám bosszantó és váratlan 
kiadást.

Magánélete remek formában van, önnek 
pedig ez a legfontosabb. Párjától épp any-
nyi kedvességet és figyelmességet kap, mint 
amennyire szüksége van, igaz, ön is ha-
talmas adag szeretetet sugároz. Gyermeke 
részéről kisebb kellemes csalódásban lesz 
része, ami büszkévé teszi. Egyedül egy távo-
labbi rokon okoz egy kis bosszúságot az ok-
vetetlenkedésével, de ha ezt humorral fogja 
fel, nem lesz semmi baj.

Az előző két héthez hasonlóan valamivel 
több csendre, nyugalomra fog vágyni, de 
most ezt sokkal könnyebben meg tudja te-
remteni magának. Szerencsére kevesebb 
munkája akad, mint ilyenkor szokott, ba-
rátai, ismerősei pedig tiszteletben tartják 
az igényeit. Szomszédaival lehet egy kisebb 
félreértés, de jobb, ha rájuk hagyja, és nem 

folyik bele olyan vitába, ami valójában nem 
is igazán lényeges az ön számára. Szellemi 
fejlődése szempontjából a december első két 
hete sok remek lehetőséget kínál.

Kissé faramuci módón alakul ez a két hét, 
ugyanis pont azok a dolgok jönnek lendü-
letbe, amelyektől tartott, és azok mennek 
nehézkesebben, amelyekről azt gondolta, 
egyszerűek lesznek. Érdekes meglepetést 
mutatnak emberi kapcsolatai is. Különösen 
december első hetében derül majd ki, hogy 
senki és semmi nem olyan, amilyennek lát-
szik. Hét végén nem szívesen vesz részt egy 
programban, ami végül is sokkal jobban 
alakul, mint ahogyan várta.

Ezekben a hűvös napokban hajlamosabb 
lehet a megfázásra, ügyeljen tehát jobban 
egészségére. A hónap első fele sokkal inkább 
a kellemes meglepetések időszaka lesz az ön 
számára, némely korábbi problémája ma-
gától megoldódik. Utólag nem is érti majd, 
miért idegeskedett annyit. Véleményét egyre 
sikeresebben képes elfogadtatni olyan embe-
rekkel, akikkel előtte nehezebben tudott egy 
hullámhosszra hangolódni. A napi munka 
területén ügyeljen az apró részletekre.

Kívánságait próbálja finoman, szinte észre-
vétlenül környezete számára tálalni. Ha erre 
nem figyel, akkor épp az ellenkező hatást éri 
el, mint amit szeretne. Barátai között lesznek 
olyanok, akik mostanában kissé elhanya-
golják, de ezért nem szabad megsértődnie. 
Higgye el, az illetőnek semmi baja nincs 
önnel, csak egyszerűen lefoglalják a napi 
teendői. December második hetében egy 
gyakorlatias jellegű ügy okoz gondot. Ne 
bajlódjon vele, végső soron mindenhez ön 
sem érthet. Inkább kérjen segítséget.

December első hete egy érdekes, új tapasz-
talattal fogja gazdagítani, amely kezdetben 
meglepi, később viszont rájön majd, éppen 
erre volt szüksége. Különösen az esti órák 
lesznek alkalmasak, hogy kicsit a gondolatai 
között időzzön, és a közelmúlt eseményeit 
összefoglalja. Sok mindent másképp fog lát-
ni, mint korábban. A munkahelyén ne dől-
jön be a hízelgésnek. Bármennyire is jóles-
nek a dicsérő szavak, ha hátsó szándék van 
mögöttük, nincs rá szüksége. Szomszédai 
között valaki pletykál önről, de jobb, ha oda 
sem figyel rá. Lehet, hogy az illető csupán 
irigykedik valami miatt.

Nagy András

Címlap idézet: Petőfi Sándor
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile
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– Hadd mutassam be az adóbehajtásról új munkatársunkat, Szabó kollégát.

November 19-én délben, a XI. kerületi 
Szent Imre Kórház területén egy transz-
formátorházban tűz keletkezett. A ri-
asztott tűzoltórajok a tüzet porral oltó 
készülékekkel eloltották. A beavatkozás 
során személyi sérülés nem történt, je-
lentős mértékű anyagi kár keletkezett.
 
Szintén november 19-én a délutáni órák-
ban a XI. kerület Fraknó utcában egy 10 
emeletes lakóépület 9. emeleti lakásában 
két lakó segítségre szorult, és nem tud-
tak ajtót nyitni. A tűzoltórajok az ajtót 
a rendőrség kérésére kinyitották, a bent 
tartózkodó személyeket a mentőknek 
átadták. Az eset során kismértékű anyagi 
kár keletkezett.

November 22-én az esti órákban a XI. 
kerületi Spanyolrét utcában egy hétvégi 
faház égett. A tűzoltórajok a tüzet 3 da-
rab vízsugárral eloltották. Az eset során 
személyi sérülés nem történt, jelentős 
mértékű anyagi kár keletkezett.

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Újbuda Önkormányzata által 
biztosított környezetkímélő 
síkosságmentesítő anyag (útszó-
ró só) átvétele az Újbuda Prizma 
Kht. telephelyén (1113 Budapest, 
Hamzsabégi út 60. – bejárat az 
Ajnácskő utca felől, telefon: 
203-8015), 10 kg-os kiszerelésben 
40 Ft/kg egységáron 2007. decem-
ber 3-ától hétfőtől csütörtökig 
8.00–16.00 óráig, pénteken 
8.00–13.00 óráig. További informá-
ció telefonon: 203-8015, 
http://www.ujbudaprizma.5mp.eu

TISZTELT 
ÚJBUDAI POLGÁROK!
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ÚJBUDA
Képességfejlesztő

Játszóház

A tanulási képességek célzott fejlesztéséről:

ÜNNEPI BEIRATKOZÁSI AKCIÓ ÚJBUDÁN: (06-20) 773-8195

Non-stop online beiratkozás 2007: 

www.gekkonet.hu

Mit jelent az iskolaérettség?Mit jelent az iskolaérettség?Mit jelent az iskolaérettség?
6-7 éves korra egy egész sor funkcióterületnek jól kell mű6-7 éves korra egy egész sor funkcióterületnek jól kell mű6-7 éves korra egy egész sor funkcióterületnek jól kell mű-
ködnie ahhoz, hogy a gyermek jól teljesítsen az iskolában. A ködnie ahhoz, hogy a gyermek jól teljesítsen az iskolában. A ködnie ahhoz, hogy a gyermek jól teljesítsen az iskolában. A 
megismerő tevékenységével kapcsolatos funkciók (percepciós megismerő tevékenységével kapcsolatos funkciók (percepciós megismerő tevékenységével kapcsolatos funkciók (percepciós 
képességek, figyelem, emlékezés, gondolkodás), a mozgása képességek, figyelem, emlékezés, gondolkodás), a mozgása képességek, figyelem, emlékezés, gondolkodás), a mozgása 
(nagymozgás és finommotorika), beszéde és szociális érettsé(nagymozgás és finommotorika), beszéde és szociális érettsé(nagymozgás és finommotorika), beszéde és szociális érettsé-
ge mind-mind meg kell feleljen az iskolai élet elvárásainak.ge mind-mind meg kell feleljen az iskolai élet elvárásainak.ge mind-mind meg kell feleljen az iskolai élet elvárásainak.

4-5 gyermekből 1 tanulási zavarral küzd.4-5 gyermekből 1 tanulási zavarral küzd.4-5 gyermekből 1 tanulási zavarral küzd.
De mit is jelent a tanulási zavar? Tanulási zavarnak röviden De mit is jelent a tanulási zavar? Tanulási zavarnak röviden De mit is jelent a tanulási zavar? Tanulási zavarnak röviden 
összefoglalva azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gyeösszefoglalva azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gyeösszefoglalva azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gye-
rek normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud rek normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud rek normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud 
megtanulni írni, olvasni, vagy számolni, ha ezeken a területemegtanulni írni, olvasni, vagy számolni, ha ezeken a területemegtanulni írni, olvasni, vagy számolni, ha ezeken a területe-
ken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia ken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia ken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia 
szintje alapján elvárható teljesítménytől.szintje alapján elvárható teljesítménytől.szintje alapján elvárható teljesítménytől.

Minden gyermek (korai) fejlesztése indokolt!Minden gyermek (korai) fejlesztése indokolt!Minden gyermek (korai) fejlesztése indokolt!
A GEKKO szemlélete szerint azonban nem szükséges semmiA GEKKO szemlélete szerint azonban nem szükséges semmiA GEKKO szemlélete szerint azonban nem szükséges semmi-
féle egetverő, a laikus szülő számára is nyilvánvaló probléma féle egetverő, a laikus szülő számára is nyilvánvaló probléma féle egetverő, a laikus szülő számára is nyilvánvaló probléma 
ahhoz, hogy egy gyermek képességeit célirányosan fejlesahhoz, hogy egy gyermek képességeit célirányosan fejlesahhoz, hogy egy gyermek képességeit célirányosan fejlesz-
szük annak érdekében, hogy az életben történő boldogulását szük annak érdekében, hogy az életben történő boldogulását szük annak érdekében, hogy az életben történő boldogulását 
minden téren biztosan megalapozzuk.minden téren biztosan megalapozzuk.minden téren biztosan megalapozzuk.

Gyümölcsös béles

HOZZÁVALÓK: 4 dkg búzadara, 16 dkg cu-
kor, 16 dkg aszalt gyümölcs, 16 dkg cér-
nametélt, 40 dkg tehéntúró, 4 dl tejföl, 3 
db tojás, 8 dkg, vaj, 1 csomag réteslap, 1 
db vaníliarúd vagy 1 csomag vaníliacu-
kor, 1 citrom reszelt héja.
ELKÉSZÍTÉSE: Az áttört túrót a gyümöl-
csökkel, a cukorral, a tejföllel, a tojás 
sárgával elkeverjük, majd a citrom lere-
szelt héjával és a vaníliával ízesítjük. A 
kifőzött, leszűrt metélttésztát 
és a tojások felvert 
habját, hozzáke-
verjük. A tep-
sit kikenjük 
vajjal, majd 
ré te s l appa l 
kibéleljük, és 
ebbe öntjük az 
elkészített töl-
teléket. A te-
tejét réteslappal 
borítjuk, olajjal 
meglocsoljuk, majd 
előmelegített 160 Cº-
os hőmérsékleten kb. 
50 percig sütjük.

Gombás-cukkinis csirke 

HOZZÁVALÓK: 0,60 kg csirkemell, 0,20 
kg  cukkini, 0,10 kg gomba, 0,10 kg vö-
röshagyma, 0,05 l olaj, 3 csipetnyi pet-
rezselyem, só ízlés szerint, késhegynyi 
őröltbors, 2 késhegynyi kakukkfű, 1 
csipetnyi oregáno, köretnek főtt rizs.
ELKÉSZÍTÉSE: A hozzávalókat készítsük 
elő, majd wokban vagy teflonedényben 
egyszerre süssük meg. Gyorsan elké-
szíthető étel.

Ádám Tibor, az Eleven Gusto étterem 
konyhafőnökének ajánlata.

Eleven Center, 
Gazdagrét, 

Rétköz 
u. 7.
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December 3-i  
új magazin-
műsorunkban 
újra vetítjük 
televíziónk 
Szabó Magdával 
készített 
interjúját.  
A héten több alkalommal is 
megismételjük műsorainkat a 
szokott rendben.
www.ujbudatv.hu

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11–15. 
DECEMBER 11-ÉIG Benda Iván fotóművész kiál-
lítása. Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig. 
DECEMBER 11. az iskola tanulóinak karácsonyi 
kiállítása. A tárlat megtekinthető JANUÁR 8-ÁIG.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
DECEMBER 7. Mógor Ágnes filmes estje.
DECEMBER 18. 18.00 El Kazovszkij fes-
tőművész PAPÍRFRÍZ II. című kiállítása. 
Megtekinthető FEBRUÁR 1-ÉIG munkana-
pokon 12–18 óráig, szombatonként 10–14 
óráig és a rendezvények ideje alatt.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
Láng-Miticzky Katalin textilművész kiállítása.
DECEMBER 11. 18.00 Petrás Mária kerámia-
szobrász művész kiállítása.
Karácsonyi gyermekrajzverseny eredményhir-
detése! A beküldött rajzok díjazása és kiállítása.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
DECEMBER 12 -ÉIG Kiállítás a Vizuális 
Művészeti Hónap 2007 fotográfiai pályázatá-
nak anyagából.
DECEMBER 14. Kiállítás a Vizuális Művészeti 
Hónap 2007 festészet-szobrászat pályázatá-
nak anyagából. Megtekinthető JANUÁR 8-ÁIG.

KARINTHY FRIGYES KÖNYVTÁR
XI. Karinthy F. út 11.
DECEMBERBEN Miklódy Márta kiállítása. 

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JANUÁR 18-ÁIG Varga Győző grafikusművész 
Kodály-illusztrációiból összeállított válogatása 
a zeneszerző születésének 125. évfordulója 
alkalmából. Megtekinthető munkanapokon 
11–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig és 
a rendezvények ideje alatt. 

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

DECEMBER 5. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes – táncház. DECEMBER 6. 
20.00 Oláh Kálmán – Új Dimenzió Műhely: 
„Diagnózis”. DECEMBER 7. 13.00 Ki-látó – zenei 
tehetségkutató verseny döntője. DECEMBER 8. 
09.00 Ki-látó – zenei tehetségkutató verseny 
döntője, 20.00 Elsa Valle & Rumba Caliente 
– lemezbemutató koncert! DECEMBER 10. 
18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai 
Lászlóval. DECEMBER 11. 18.00 Khamoro 
– cigánytánc-tánctanfolyam. DECEMBER 12. 
18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta 
együttes – táncház. DECEMBER 13. 19.00 
Világzenei est Tibetért – meditatív zenékkel, 
tibeti bölcsességekkel, hangterápiákkal és kon-
certekkel. DECEMBER 14. 20.00 KMB – koncert. 
DECEMBER 15. 20.00 Mydros – görög táncház. 
DECEMBER 17. 18.30 Budai tangó – tánctanítás 
Budai Lászlóval. DECEMBER 18. 18.00 Khamoro 
– cigánytánc-tánctanfolyam, 20.00 Vénusz-ud-
varlás – Erdődi Gábor könyvbemutatója.
Gyermek- és családi program
1. ÉS 2. SZOMBAT-VASÁRNAP egész nap Diákszavak 
’56-ról – diák színjátszó előadások. HÉTFŐ ÉS 
SZERDA délelőtt Fióka foglalkoztató – ovi-elő-
készítő foglalkozás. HÉTFŐ 16.00  Szivárvány 
fejlesztő foglalkozás. SZERDA 15.00 Bogozó 
kézművesműhely, 16.30 Bölcs bagoly – iskola-
előkészítő foglalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató 
– zenepedagógiai foglalkozás 0–3 éveseknek. 
PÉNTEK 17.00 Pajkos torna – mozgáskészség-fej-
lesztő torna 3–7 éveseknek. DECEMBER 8. 17.00 
Kolompos családi mulatság. DECEMBER 15. 11.00 
Kolompos:  Kiskarácsony, Nagykarácsony.

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

DECEMBER 5. 10.30 és 16.15 Halász Judit-
koncert. DECEMBER 6. 19.00 Kovács Nóra és a 
Matokabinde zenekar karácsonyi koncertje és 
táncháza. DECEMBER 6. 18.00 Cigány táncház. 
DECEMBER 7., 21. Balkáni táncház a Falkafolk 
együttessel. DECEMBER 8., 22. 19.00 Csángó 
– magyar táncház a Sültü zenekarral. DECEMBER 
8. 8.00 Babaruha- és gyermekholmi börze. 
DECEMBER 9. 8.00 Mindent Gyűjtők Klubja, 
Hobbisok Nyílt Napja. DECEMBER 10., 17. 19.00 Ír 
táncház a Greenfields együttessel. DECEMBER 11., 
18., 17.00 Muzsikás Gyermektáncház. DECEMBER 
14. Moldvai táncház a Csürrentő együttessel. 
DECEMBER 14. 18.00–23.00 Illés Klub Körterem 
búcsúztató műsoros estje.  DECEMBER 15. 
9.00–17.00 Karácsonyi vásár a Zöld Zebra 
Állat- és Természetvédő Egyesület és a Fővárosi 
Művelődési Ház közös szervezésében. DECEMBER 
15. 15.00 Száll a dal TV – Klub Morvai Piroska 
Zenebarátok Köre Karácsony este című műsora. 
DECEMBER 15–16. 9.00–14.00 Karácsonyi készü-
lődés a kosárfonó-tanfolyammal. DECEMBER 16. 
16.00 és 17.00 Hold – Fény – Tánc címmel 10 
éves jubileumi karácsonyi táncgála.

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

HÉTFŐ 9.30.00 Bukfenc (Játékos mozgásfejlesz-
tő torna 1–3 éves gyerekek részére pedagógus 
vezetésével), 10.00 Nyugdíjas Angol Klub.  
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasok-
nak. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG  
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ 
és e-Magyarország Pont. DECEMBER 6. 
14.00 Mikulás-sakkverseny házi bajnokság. 
DECEMBER 8. 10.00 Didergő Zuzmóka a 
Kalamajka Bábszínház előadása. DECEMBER 
9. 17.00–19.00 Újbuda Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzata – közmeghallgatás. DECEMBER 
10. 15.00 a Rét Nyugdíjasklub összejövetele. 
DECEMBER 11. 17.00 Karácsonyi koncert: a Pesti 
Magyar Operett előadása. DECEMBER 13. 17.00 
Budai Babszem Gyermektánccsoport karácsonyi 
műsora. DECEMBER 14. 18.00 Bibliaiskola.

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

DECEMBER 15. 19.30 Dumaszínház: Szőke András. 

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

DECEMBER 5. 18.00 Miről árulkodnak az ókori 
közel-keleti szemétgödrök? 

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

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet 
lakossági internethasználat. DECEMBER 8. 
16.00 Kodály-emlékkoncert. Közreműködnek: 
MKM Kelenvölgyi Férfikórus, Kecskés Zsófia 
és Uitz Orsolya. DECEMBER 9. 16.00 Sümegi 
Eszter operaénekesnő dalestje. Vasárnapi 
Házimuzsika a Kelenvölgyi Kamarazenei Stúdió 
hangversenye. DECEMBER 12. 15.00 Idősek 
karácsonya – Ayala zenés-humoros műsora 
(belépés meghívóval). DECEMBER 13. 19.00 
Trilla énekiskola koncertje. Kiállítás: DECEMBER 
7. 18.00 A Kelenvölgyi Festőiskola kiállításának 
megnyitója.

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

DECEMBER 8. Jazz Club. Fekete István és ba-
rátai: Születésnapi örömzene. DECEMBER 13. 
Jazz Club. Duka Jazz Quartet: Jazz-slágerek. 
DECEMBER 15. Jazz Club. Samba De La Noche: 
I’ve No More Time. DECEMBER 18. Jazz Club. 
Empty Pubs   Pubs: Budapest Blues.

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

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 évesek-
nek, 17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 16.30 Zenés foglalkozás óvodások-
nak. KEDD 10.00 Babafoglalkozások Kodály-
módszerrel. Cak-kör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 
Tarka Színpad – Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 
15.00 Hip-Hop felnőtt, 16.00 Hip-Hop ifjúsági, 
17.15 Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.00 hala-
dó. 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. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG  
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákok-
nak, nyugdíjasoknak ingyenes. DECEMBER 7. 
19.00 Újbuda tréfeum: Nem vagyunk angyalok!

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

HÉTFŐ 11.00 Babusgató, 17.00 Filmklub szü-
lőknek, 18.00 Ovis balett, 19.00 Felnőtt balett. 
HÉTFŐ 10.00, PÉNTEK 11.00 Minimuzsika. KEDD 
17.00 Kreatív ötlet-tár. KEDD 16.00 Csere-
„bogár”-találkozó. SZERDA 9.00 Terhestorna 
– jóga, 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna, 11.00 
Baba-mama jóga, 17.00 Bogyó vagy termés? 
Játékos természetismeret szülőknek és gyer-
mekeknek. CSÜTÖRTÖK 16.00 Varázsszőnyeg. 
PÉNTEK 16.00 Ovis jóga. DECEMBER 7. Mikulás-
nap. 16.00 Csizma pucolás, 17.00 Téli varázslat 
– Interaktív mesejáték, 18.00 Itt a Mikulás. 

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

DECEMBER 6. 17.00 Csapody Vera Növénybarát 
Kör: Kertek, növények. DECEMBER 9. 9.00–17.00 
XX. Ásványkiállítás és Vásár. DECEMBER 10. 18.00  
Gombász Klub: Dia- és digitális képparádé. 
DECEMBER 17. 18.00 Gombász Klub: Évbúcsúztató 
17.30 Hajózástörténeti Klub: 100 éves Thomas W. 
Lawson – Egy hétárbócos szkúner története. 

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap) 
Istentisztelet.

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

SZOMBAT 13.00–18.00 Könyvtár (vallások, filozó-
fia, művészet, szótárak stb.). DECEMBER 8. 15.00–
18.00 Avalókitéshvara Buddha – Közös meditáció 
az együttérzésről. DECEMBER 15. 15.00–18.00 
Szatipatthána – Közös éberség meditáció.
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 
06/20/922-2679. KEDD 6.15 Buddhista előké-
szítő gyakorlatok (meditáció), 17.00  Az éber 
tudatosság alkalmazása a segítésben, 18.45 
Gyakorlás a mahájána úton. CSÜTÖRTÖK reggel 
6.15–7.30 Buddhista előkészítő gyakorlatok 
(meditáció). DECEMBER 10. 17.15 Fokozatos út a 
Megvilágosodáshoz (előadás-sorozat). DECEMBER 
17. 17.30 Bevezetés a buddhista szimbológiába.

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

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.3-
0 Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 
18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek-
istentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA 
18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra. 
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
DECEMBER 7. 19.00 Szókimondó asz-
szonyság.
DECEMBER 8. 19.00 Huzatos ház.
DECEMBER 12., 13. 10.00 és 14.00 
Pocahontas.
DECEMBER 12., 13. 19.00 Oscar.
DECEMBER 14. 19.00 Barátom, Harvey! 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
DECEMBER 7. 19.00 Őrült nők ketrece.
DECEMBER 8. 19.00 Dollárpapa.
DECEMBER 14. 14.30 Tanár úr, kérem!
DECEMBER 16. 14.30 A New York-i pápa-
rablás. 
DECEMBER 21. 19.00 A New York-i pápa-
rablás.
DECEMBER 25., 29. 14.30 Szerelem@könyv.hu
DECEMBER 31. 19.00 Őrült nász.
Gyermekelőadás: 
DECEMBER 9. 10.30 Micimackó.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
DECEMBER 5., 6. 20.00 Triplex Est.
DECEMBER 7., 8. 20.00 Tünet Együttes 
(Szabó Réka Társulata): Szeánsz.

SZÍNHÁZAK

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
DECEMBER 13. 17.00 Régvolt karácsonyok... 
Régi karácsonyi képes levelezőlapok kiál-
lítása.

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

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Kiállítás – Galéria
DECEMBER 6. 18.00 „Az otthon melege”  
Töttös Kata festőművész  kiállítása. 
Megtekinthető  JANUÁR 10-ÉIG.

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

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
DECEMBER 9. 16.00 Bolgár képzőművészek 
csoportos kiállításának a megnyitója. A tárlat 
megtekinthető DECEMBER 19-ÉIG, hétköz-
napokon 10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
DECEMBER 8-ÁIG Breznay Pál festőművész 
kiállítása.
ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG A kisteremben 
Gross Arnold, Borsos Miklós, Reich Károly, – 
a  nagyteremben Kecskés András, Konok 
Tamás és Kovács-Gombos Gábor művei 
láthatóak.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
JANUÁR 5-ÉIG Futár Ágnes festőművész  
„Színek és álmok” című kiállítása. A kiállítás 
megtekinthető hétköznapokon 15–18 óráig.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15–18 óráig. Csoportokat is szíve-
sen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

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

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia 
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenévesek-
nek. SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet, vele párhuzamosan gyermek-
foglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708 

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

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama 
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya 
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok be-
szélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szent-
misében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltár-
nál. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise 
után szentségimádási óra a szerzetesi és papi 
hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a 
Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN 
2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). 
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise.

DECEMBER 11. 20.00 Andaxínház: Forte Piano.
DECEMBER 14., 15. 20.00 Ladányi Andrea 
Társulata: Trio; 2 solo 1 duet.
DECEMBER 18., 19. 20.00 Várszegi Tibor:  A 
számonkérés kora I.  –  A  bot. Gemza Péter 
– Mezei Szilárd: 7 lépés.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
DECEMBER 5. 20.00 Az Őrült, az Orvos, a 
Tanítványok és az Ördög.
DECEMBER 6., 7. 20.00 Parasztopera.
DECEMBER 10., 11. 20.00 Gyévuska.
DECEMBER 12., 13. 20.00 Dzsungel.
DECEMBER 14., 15. 19.00 Mi a szerelem? 
DECEMBER 18., 20. 19.00 Caligula.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
DECEMBER 5. 19.00 Kasvinszki projekt: 
M.V.Mayenburg: Paraziták.
DECEMBER 7. 19.00 Matta Lóránt 
– Novecento: Egy monológ.
DECEMBER 8. 19.00 ARTéria Szinkör: 
Vakvágány.
DECEMBER 12. 20.00 SÁS kabaré – bú-SÁS 
nevetés. Sás Péter estje.
DECEMBER 19. 19.00 Karácsonyi koncert: A 
Csík Sándor énekiskola hallgatóinak előadása.

és CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánctanoda 6–10 
éveseknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 és SZOMBAT 
10.00 „Fitt” alakformáló női torna. SZERDA 
16.00 Albertalvai Polgárok Köre. SZERDA ÉS 
PÉNTEK 18.00 Mesetorna óvodáskorúaknak. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 AKH Társastánc Klub kezdő, 
20.00 haladó. VASÁRNAP 17.30 Kezdő, 18.30 
Haladó társastánc. DECEMBER 16. 10.30 ALFA 
Meseház:„Mikulástól Jézuskáig” a Portéka 
Színpad élőszereplős zenés bábjátéka. Az 
előadást követően karácsonyi ajándékkészítő 
kézművesműhely. DECEMBER 17. 18.00 Az AKH 
művészegyütteseinek karácsonyi koncertje. 
Közreműködik: az AKH Opera- és dalstúdiója és 
az AKH Gesualdo Kamarakórusa.

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

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam 
gyerekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 és 10.45 
Bagolyvár Játszóház. PÁROS CSÜTÖRTÖK 18.00 
Komplex kézművestanfolyam felnőttek-
nek. PÉNTEK 18.00 Pilates torna. SZOMBAT 
16.00 Őszidő Nyugdíjasklub. DECEMBER 7. 
Szabadegyetem. 17.00 Napóleon, 18.45 Van Eyk. 
DECEMBER 8. 16.00 Családi délután. DECEMBER 
12. 18.00 Művészet közelről. A műforma: érték-
választás – Elitkultúra, tömegkultúra /giccs/ 2. 
DECEMBER 14. Szabadegyetem. 17.00 Klemens 
Wenzel Lothar von Metternich, 18.45 Dürer.

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

DECEMBER 6. 21.00 Ludditák lemezbemutató, 
Zuboly. DECEMBER 7. 17.00 Gastroblues 
Anniversaries – Paul Camilleri (UK/CH), Cliff 
Moore (UK), Ian Siegal (UK), Jambalaya, 
Török Ádám, Julian Sas (NL). DECEMBER 8. 
21.00 Barabás Lőrinc Eklektric lemezbemutató, 
Harcsa Veronika Quartet, The Uptown Felaz 
DJ’s. DECEMBER 9. 20.00 Let3 (HR), Timur Lenk. 
DECEMBER 11. 21.00 Muzykoterapia (PL), Singas 
Project. DECEMBER 12. 21.00 Makám, C.S.Ö. 
DECEMBER 13. 21.00 Neo, Amber Smith, Esclin 
Syndo, The Kolin. DECEMBER 14. 21.00 GBH 
(UK), Elit Osztag, Hemba. DECEMBER 15. 21.00 
Pannonia Allstars Ska Orchestra lemezbemutató 
feat Kiss Erzsi, Harcsa Veronika és Barna György. 
Kettő Kettő, Csürrentő Együttes, PASO Sound 
System, Sound Sistaz. DECEMBER 16. 20.00 
European Mantra Special guest: Tom & Jerry.

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

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes cso-
portok, 16.00 Családok a Családokért Polgári 
Egyesület 19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus 
próbája. KEDD 10.00, 10.40 „Ringató” zenei fog-
lalkozás, 14.00 Keresztény Társaskör Döngicsélő 
Klubja. 16.00 Gerinctorna, 17.00  
Bogozgató, 20.00 Salsasuli. KEDD 19.00  
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A Szülők Gazdagréti Egyesülete meg-
hívja Önt és kedves családját, barátait és 
ismerőseit december 9-én 19.00 órára a 
CAMERATA BARBORA hangversenyre a 
Gazdagréti Református Templomba (1118 
Rétköz u. 41.).
Felcsendülnek F. Geminiani, T. Albinoni, Büky 
Géza, J. Brahms valamint Bartók művei.
A belépés díjtalan, az adományokból be-
folyt összeggel a Weiner Leó Zeneművé-
szeti Szakközépiskolát támogatják egy 
nagybőgő megvásárlásában.

December 16-án, vasárnap 18 órakor kezdődik 
a „Musical, musical!” című zenés est a Tető Ga-
lériában (XI., Ecsed u. 13.), melynek keretén belül 
ismert musicalrészletek és világhírű filmdalok 
csendülnek fel.
Közreműködnek: a Kalocsai Színház és a Kecskemé-
ti Radó Vilmos Színtársulat tagjai.
A belépőjegy ára: 1000 Ft.

Musicalest  
a Tető Galériában

MEGHÍVÓ

Joulupukki a távoli Lappföldről érkezik

A Mikulás nyomában 
A Mikulás a messzi-messzi Északon 
él, a sarkkörnél. Városát úgy hívják, 
Rovaniemi. A Mikulás tehát rokon 
néphez tartozik, finn, így kézenfekvő 
volt, hogy az Újbudán található Finn 
Nagykövetségen érdeklődjünk utána. 
Kirsi Rantala kulturális és sajtótitkártól 
tudjuk, hogy a Mikulás nemcsak decem-
berben dolgozik, hanem egész évben!

A lappföldi Rovaniemiben már komplett 
turistalátványossággá fejlődött a Mikulás 
otthona, legfőképpen az ázsiai látogatók 
körében népszerű. A Télapó (finn nevén 
Joulupukki) pedig állja a sarat rendületlenül, 
hiszen télen-nyáron fogadja a vendégeket. 
Hogy mióta? A látogatóközpont valamikor 
a nyolcvanas években épült ki, de mint Kirsi 
Rantala megsúgta, az igazság az, hogy Mi-
kulás már nagyon-nagyon régóta ott él… 

Joulupukki hozzánk is ellátogat. Teheti, 
hiszen hazájában nem december 6-án, 
hanem csak szenteste járja sora a gyereke-
ket. Ilyenkor szorgos manócsapat segíti őt 
munkájában, és hogy mindenhová idejé-
ben érkezzen, szánját fürge rénszarvasok 
repítik. De addig még sok munkája akad, 
mivel otthonában működik saját posta-
hivatala is, ahová a gyerekek elküldhetik 
karácsonyi kívánságaikat és leveleiket a 
világ minden sarkából. A Mikulásnak és 
a manóknak hatalmas munkába kerül el-
olvasni és szétválogatni az összes levelet, 
továbbá gondoskodni arról, hogy minden, 
a sarkkörről küldött levél és csomag meg-
felelően le legyen bélyegezve.
 December 6-a más miatt fontos a fin-
nek számára, hiszen ez a nap a független-
ség napja, amelyet idén 90. alkalommal 
ünnepelnek, és nemcsak Finnországban, 

hanem szerte a világban. A Kelenhegyi 
úti követségen háromnapos ünnepségso-
rozatot rendeznek, amelyre mindazokat 
meghívták, akiket Magyarországon Finn 
Oroszlán, illetve Finn Fehér Rózsa Ér-
demrenddel tüntettek ki, így a vendéglis-
tán szerepel – többek között – a volt köz-
társasági elnök, Mádl Ferenc és felesége, 
Dalma asszony, a korábbi kultuszminisz-
ter, Andrásfalvy Bertalan, Kodály Zoltán 
özvegye, Sarolta asszony, a Műegyetem 
korábbi rektora, dr. Detrekői Ákos, vala-
mint három magyar veterán katona, akik 
a második világháború idején önkéntesen 
jelentkeztek Finnország megsegítésére. 
A házigazdák Johannes Koskinen, a Finn 
Parlament alelnöke és neje, valamint Jari 
Vilén nagykövet és neje lesznek.
 És természetesen a Mikulás sem fog 
hiányozni! Sőt, protokolláris követségi 
„kötelezettségeit” követően 6-án, csütör-
tökön este fél 7-től 8-ig, valamint 9-én, 
vasárnap délelőtt fél 11-től fél 1-ig várja a 
gyerekeket a Vörösmarty téren, hogy kí-
vánságaikat személyesen is meghallgassa.

Rózsa Melinda

Nemzeti összetartással  
a globalizáció ellen
A tömegdemokrácia válsága, a 
globalizmus előretörése és a kereske-
delmi média nemzettudatot romboló 
tevékenysége – többek között e témá-
kat érintette Tóth Gy. László polito-
lógus, Orbán Viktor miniszterelnök 
volt főtanácsadója a Fidesz legutóbbi 
közéleti estjén.

A politikai pártok és a közélet egésze er-
kölcsileg erodálódott. Mindezek követ-
keztében egyre nő a közélettől elfordulók 
száma, ami igen veszélyes jelenség, mert a 
gyér érdeklődés mellett megtartott válasz-
táson viszonylag alacsony szavazati arány 
is elég, hogy egy szűk kisebbség határozza 
meg, ki kormányozza az országot – muta-
tott rá a politológus.
 Tóth Gy. László meglátása szerint a 
tömegdemokrácia válságba sodródott 
az országban. Csak addig működhetett, 
amíg létre nem jött a mediatizált társa-
dalom, amelyben az emberek naponta 
több órát töltenek a televízió előtt. A ke-
reskedelmi média agymosásnak veti alá 
és puszta fogyasztóvá degradálja mind-
azokat, akik nem rendelkeznek szilárd 
értékrenddel és nemzettudattal, hogy ezt 
követően úgy manipulálja őket, ahogyan 
csak akarja. Mindez az Amerikai Egye-
sült Államokból kiinduló globalizmus, 
valamint a hozzá kapcsolódó neoliberális 
piacgazdaság érdekeit szolgálja. A túlzott 
Amerika-barátság hiba, hiszen az Egye-

sült Államok politikájának cinizmusa 
példátlan, gyakran hitegeti a partnereit, 
és kizárólag saját szempontjait veszi fi-
gyelembe – fejtette ki.
 A miniszterelnök volt főtanácsadó-
ja szerint ezért igen nagy szükség van a 
nemzeti összetartozásra, a nemzetállam 
megerősítésére, mert máshogy nem lehet 
felvenni a harcot a globalizmus erőivel. 
Jelentős akadály ugyanakkor, hogy a ma-
gyar értelmiséget megfélemlítették, be-
léjük verve, hogy ha kimondják a maguk 
igazságát, akkor már erkölcstelenek, anti-
szemiták, rasszisták – holott valójában e 
megállapítások egyike sem állja meg a he-
lyét, és fontos volna e témában társadalmi 
diskurzust kezdeni.
 Ugyanakkor úgy látta: még a jobb-
oldali politikai elit számára is problémát 
jelent, hogyan is álljon a nemzet fogalmá-
hoz, és milyen álláspontra helyezkedjen a 
nemzettel kapcsolatos kérdésekben. Azt is 
hibának tartja, hogy a jobboldal leginkább 
Gyurcsány Ferenc személyére fókuszál, és 
nem veszi figyelembe, hogy a jelenlegi ha-
talom birtokosai elmozdíthatják a poszt-
járól, a helyére pedig még nála is rosszabb 
és alkalmatlanabb személyt ültethetnek. 
Úgy vélte: az egész jobboldalnak át kellene 
gondolni a stratégiáját, majd egyértelmű-
en meg kellene határozni a céljait, mert ha 
nem sikerül, 2010 után ismét baloldali–li-
berális kormányzás várható.

R. H. 

Közéleti est a Fidesz-irodábanAz Albertfalvi Közösségi Ház őszi modellbörzéje

Csúcsforgalom a Gyékényes utcában
Ha nem lehet az enyém nagyban, 
megépítem kicsiben! Így kezdődik a 
modellezés, általában a legfiatalabb 
korban. Majd ahogy gyarapodik az 
érdeklődő éveinek száma, úgy fejlődik 
a kézügyessége, a kitartása, a türel-
me. Aztán már sokkal értékesebbek 
számára a kicsinyített másolatok, mint 
az eredeti méretű gépek, közlekedési 
eszközök. Főleg, ha utóbbiak gurul-
nak, úsznak, sőt, levegőbe emelked-
nek – úgy, mint a nagyok.

E hobbi azonban nemcsak temérdek polc-
nyi, asztalnyi helyet, szárazföldi, vízi, légi 
területet igényel, hanem olyan négyzetmé-
tereket is, amelyeken mesterművek és nél-
külözhetetlen alkatrészek cserélnek gazdát, 
ösztönző tapasztalatok terjednek, továbbá 
nem utolsósorban lendületes barátságok 
köttetnek. Az Albertfalvi Közösségi Ház 
Gulyás József technikus ötletéből és szer-
vezésében immár hetedik esztendeje ren-
dez évente kétszer országos modellbörzét, 
amely a fokozódó érdeklődésnek köszön-

hetően a művelődési intézmény egyik leg-
rangosabb eseményévé emelkedett.
 November 17-én, szombaton is köz-
lekedési gócponttá vált a Gyékényes utca. 
Kora délelőtt már nem akadt szabad par-
kolóhely, ráadásul a sofőrök nemcsak kü-
lönféle méretű autókkal érkeztek, hanem 
motor, repülő, helikopter, vonat, hajó és 

Egy a sok féle modell közül

még tengeralattjáró is előkerült a csomag-
tartókból. Zsúfolásig megtelt a közösségi 
ház terme, megfontoltan vizsgálódó és 
csodálkozó tekintetek illették újra és újra a 
büszke árusok asztalait. Ez alkalommal is 
beigazolódott, hogy a modellezés kortalan 
játék, hiszen a veterán bütykölők éppúgy 
izgatott kíváncsisággal forgatták a legap-

róbb alkatrészeket is, 
mint a LEGO-nemze-
dék legifjabbjai.
     Jövő tavasszal lesz 
a következő börze, 
addig ki-ki helyet ke-
reshet otthon egy-két 
örömteli, lenyűgözően 
valósághű konstruk-
ció számára, vagy ép-
pen megpróbálkozhat 
kedvenc járművének 
kicsinyített másával, 
hogy büszke építmé-
nyét az országos mér-
ce elé tárhassa.

Szamos Márton

Sz
am

os
 M

ár
to

n



KULTÚRA 13ÚJBUDA 2007. DECEMBER 5.

XXIII. Vizuális Művészeti Hónap a BMK-ban 

Fotókiállítás kérdőjelekkel
A XXIII. Vizuális Művészeti Hónap fotó-
pályázatának kiállítását a Budapesti 
Művelődési Központban Eifert János 
fotóművész nyitotta meg.   

A kiállítás-sorozaton történő bemutat-
kozást a fővárosban élő amatőr alkotók 
pályázati úton nyerhetik el. A kiírás 
szerint a pályázaton részt vehet minden 
budapesti alkotó, aki elmúlt 16 éves, 
nem végzett Képző- vagy Iparművészeti 
Egyetemet, illetve azok jogelődjét, vala-
mint nem tagja a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületének. 
 Bárki kedvére csemegézhet: a művé-
szek közül hánynak a munkáival találko-
zott már más (nem amatőr) tárlatokon, a 
sajtó hasábjain, és közülük hányról tudja, 
hivatásszerűen a fotózásból él.  
 Mindezeket előrebocsátva már nem 
is keltett visszatetszést, amikor a kiállí-
tást megnyitó Eifert János kijelentette: „A 
hazai fotográfia sokszínű, nincs amatőr 
és nincs hivatásos, mindenkit a képe jel-
lemez!”. Majd némi bocsánatkéréssel kö-
zölte: a zsűri a fődíjat László Leventének 
ítélte, ami – tudja – bizonyára vitákat fog 
kiváltani. Valóban csak a megjelent kiál-
lítók jólneveltségének tudható be, hogy 
nem kórusban, csak egymásnak sutyo-

rogva fejezték ki nemtetszésüket. Lász-
ló Levente Átíródott történetek címmel 
fővárosi kapukat kapott telibe – egyazon 
beállítási pózból –, majd a levelezőlap 
nagyságú fotókat kasírozott kapuajtókra 
rakta fel. – Abszolút társadalmi kereszt-
metszet – érvelt Eifert János. A kapuk 
fotografálása még ötlet szintjén sem új-
szerű, hasonlóval már itthon és külföldön 
is találkozhattunk. László Levente kapu-
inak állapota sokkal kevésbé mutatja fel 
a társadalom lenyomatát, mint a tárlaton 
látható más alkotók nem díjazott mun-
kái. Aki nyitott szemmel jár a fővárosban, 
vagy akár lemegy a Déli pályaudvar alul-
járójába, társadalmunk valós állapotáról 
különb szociofotókat tud készíteni. 
 A további díjazottak: I. díj: Heidrich 
Nándor; II. díj: Mészáros Csaba; III. díj: 
Hódossy Ilona. Oklevelet kapott: Balogh 
Zoltán, Farkas László, Németh László, 
Prukner János, R’bert Bob és Simák Gergő.   
 Eifert János különben vette a fárad-
ságot, és a kiállított munkák előtt sorra 
mindegyikről elmondta őszinte, szaksze-
rű véleményét. Az már nem neki róható 
fel, hogy hangosítás nélkül csak a közelé-
be furakodó két-három személy hallotta 
mondandóját. 

Deák Attila

Az Antall József Alapítvány szeretettel 
meghívja a XI. kerület lakóit Advent 
négy vasárnapján esténként a Bartók 
Béla út és a Fadrusz utca sarkán talál-
ható székházába (Bartók Béla út 61.), 
hogy a keresztény egyházak lelkipász-
torainak elmélkedése mellett együtt 
készüljenek a karácsonyra. 

Advent 1. vasárnapja december 2. 18 óra
Advent 2. vasárnapja december 9. 18 óra
Advent 3. vasárnapja december 16. 18 óra
Advent 4. vasárnapja december 23. 18 óra

A  gyertyagyújtás előtt zenével, utána 
pedig teával és pogácsával várják a ven-
dégeket.

A Zöld Zebra Állat- és Természetvédő 
Egyesület és a Fővárosi Művelődési Ház 
közös akciója december 15-én, szomba-
ton 9–17 óráig.
Klasszikus, hangulatos karácsonyi vásár 
keretében kézműves ajándéktárgyakat, 
karácsonyi csemegéket, földlabdás, cse-
repes és vágott fenyőfát vásárolhatnak az 
érdeklődők. Ugyanakkor egyesületi ter-
mékek, mások által felajánlott különféle 
adományok megvásárlásával hozzájá-
rulhatnak legjobb barátaink boldogabb, 
kiegyensúlyozottabb jövőjéhez.
A gyerekeket játszóház, karácsonyi 
kézművesműhely várja, valamint terápiás 
kutyákkal ismerkedhetnek, különböző já-
tékokban, vetélkedőkben vehetnek részt.

Karácsonyi vásár 
az FMH-ban

Ökumenikus adventi 
gyertyagyújtás

Többen mondogatják a kerületben, 
hogy Scheffer Lívia montmarte-i han-
gulatot varázsolt a Kosztolányi Dezső 
térre, amikor megnyitotta galériáját 
tizenegynéhány évvel ezelőtt. 

Akik november 23-án, pénteken ellátogattak 
a legújabb kiállítás megnyitójára, azok való-
ban a Szajna partján érezhették magukat: 
egyrészt legalább annyi francia szót lehetett 
hallani aznap, mint magyart, másrészt a 
kiállító művész személye már önmagában 
adta a hangulatot. Breznay Pálról van szó, 
a részben Budapesten, részben Párizsban 
alkotó művészről, a népes és Európa-szerte 
híres Breznay-Gánóczy művészcsalád sarjá-
ról. A tizenegy tagot számláló família min-
den személye kötődik a képzőművészethez, 
a hatodik gyermek közülük Pál, az ötvösnek 
induló, ám később festővé avanzsáló alkotó, 
a fényábrázolás nagy mestere. 
 – Csodálatos munkái iránt az átlagosnál 
nagyobb mértékben érdeklődtek a hazai és 
a francia műgyűjtők –tudtuk meg a galéria 
igazgatónőjétől, aki több mint hat órán át áll-
ta az érdeklődők „rohamát”. A tárlat dr. Uhl 
Gabriella művészettörténész méltató szava-
ival nyílt meg. De nemcsak a szakmát, ha-
nem a laikus közönséget is elvarázsolta a ké-
pekből áradó határtalan derű aznap, és azóta 

is rengetegen keresték fel a galériát: szinte az 
utcáról csalogatja be az embereket a napsu-
garas hangulat és a vizek látványa. A művész 
ugyanis javarészt vizeket, magyar vizeket 
fest: a Balatont, a Rudast, a Széchenyi fürdőt 
is vászonra álmodta, és általuk a fényt, amit 
olyan jólesik látni így, az év vége felé.

Egy csipetnyi Párizs 
Breznay Pál fényben úszó képei a Scheffer Galériában

Breznay Pál még fél órával a megnyitó előtt is alkotói lázban égett

A kiállítás december 8-áig látható a Scheffer 
Galériában, ahol már most az adventra ké-
szülnek, olyan művészekkel, mint Gross, 
Reich és Borsos. Gyönyörű, többek között 
bibliai témájú rézkarcokat láthatnak majd a 
karácsonyra készülő látogatók.

Maczali Viki

Újbudai Karácsonyi Randevú 2007
December 5., szerda – 9.00–16.00 Különleges osztályfőnöki 
óra a Napraforgó Játékműhellyel.
December 6., csütörtök – 17.00  Mi Újság? zenekar kiskoncert-
je: Megzenésített versek.
December 7., péntek – 9.00–17.00 Különleges oszályfőnöki 
óra a Napraforgó Játékműhellyel. 16.30 Budai Babszem 
Néptáncegyüttes bemutatója.
December 8., szombat – 10.00–17.00 Napraforgó Játékműhely.
14.00 Egyszemélyes bábszínház. 14.00–16.00  Növénygondozási 
szaktanácsadás. 17.00 Greenfilds együttes: írzenei kiskoncert.
December 9., vasárnap  – 10.00–17.00 Napraforgó Játékmű-
hely. 11.00 Szeleburdi Meseszínház: A rendíthetetlen sündisznócs-
ka. 16.00-17.00 Gyöngyharmat együttes: Betlehembe jövő pajtás.
December 11., kedd – 9.00–16.00 Különleges osztályfő-
nöki óra a Napraforgó Játékműhellyel. 16.30 Budai Babszem 
Néptáncegyüttes bemutatója.
December 12., szerda – 17.00  Mi Újság? zenekar kiskoncertje: 
Megzenésített versek.
December 13., csütörtök – 9.00–17.00 Különleges osztályfő-

nöki óra a Napraforgó  Játékműhellyel. 17.00 A Fővárosi Művelődési 
Ház  Modern Táncklubjának előadása.
December 14., péntek – 9.00–17.00 Különleges osztályfőnöki óra 
a  Napraforgó Játékműhellyel. 10.00–18.00 Aurafotózás és elemzés. 
11.00 Petronelli Színház: Szegény ember gazdagsága. 14.00–16.00  
Növénygondozási szaktanácsadás. 17.00 Budai Művészház bemu-
tatkozása. 17.00 Mező együttes: erdélyi zenék kiskoncert.
December 16., vasárnap – 10.00–17.00 Napraforgó Játékműhely. 
10.00–18.00  Aurafotózás és elemzés. 11.00 Szeleburdi Meseszín-
ház: A jégbe zárt királykisasszony című történet. 16.00 Hastáncbe-
mutató Naziráh gyermektáncosok bemutatásával.
December 18., kedd – 9.00–16.00 Különleges osztályfőnöki óra a 
Napraforgó Játékműhellyel. 15.00 Ádám Jenő Iskola tanulói Gyer-
mektáncok címmel tartanak bemutatót. 16.00 Karácsonyi énekek, 
zenei előadás a Karolina Óvoda gyerekeinek előadásában.
December 19., szerda – 16.00 Napsugár Óvoda csoportjának előadása.
December 21., péntek – 9.00–16.00 Különleges osztályfőnöki óra 
a Napraforgó Játékműhellyel. 17.00 A Fővárosi Művelődési Ház Mo-
dern Táncklubjának előadása, Benkő Zsófia vezetésével.

December 22., szombat – 10.00–17.00 Napraforgó Játékmű-
hely. Petronelli Színház: A titokzatos hóember.
December 23., vasárnap – 10.00–17.00 Napraforgó Játékmű-
hely. 11.00 Egyszemélyes bábszínház. Meglepetés-előadás gye-
rekeknek Domonkos Béla közreműködésével.

Gyermekrajzverseny – téma: a karácsony
Korosztály: 14 év. Leadási határidő: december 15-én 17-óráig a 
Programsátorban lévő gyűjtő ládába. Zsűrizés és díjkiosztás: de-
cember 16-án 15 órától. A nyertesek a Kederkóc Kézművesbolt 
által felajánlott utalványokat vihetnek haza.

Újbuda legfinomabb karácsonyi süteménye
Nevezés: csak sajátkészítésű süteménnyel lehet jelentkezni. 
Jelentkezési határidő: december15-éig 18 óráig Kovács Mariann 
programszervezőnél a 06-20/337-2592-es telefonszámon lehet.
Zsűrizés: december 22-én 14 órától a programsátorban. 
A nyertesek 4 és 2 személyes hétvégi pihenést és ajándékcsoma-
got nyerhetnek.
Kérjük kedves jelentkezőinket csak kevés kóstolót hozzanak a 
süteményből! Az ízléses tálalás előnyt jelent!
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LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 

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

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

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

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

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

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

INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.) Eladó ingatlanokat keresünk és kínálunk 
a kerületben 12 éve. Lőrincz Péter, 351-9578, 
06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net.

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

XI., LÁGYMÁNYOS csendes, kertvárosias ré-
szén épülő 27 lakásos társasházban lakások 37–
112 nm-ig, 2008. decemberi átadással leköthetők 
385 000 Ft/nm-től. Garázs: 2,8 M Ft/db. 
06/20/393-9689.

XI., PETŐFI hídnál egyetemistáknak jól kiad-
ható Irinyi József utcai, 61 nm-es, loggiás, VII. 
emeleti, panorámás, 2,5 szobás, felújítandó örök-
lakás eladó. Irányár: 18 millió forint. (295 000 Ft/
nm). 06/30/951-1755.

XI., KARINTHY utcában 74 nm-es, 2 szobás, 
szépen felújított, hangulatos lakás 18,9 M Ft fix 
áron eladó. Érdeklődni: 06/70/372-2910.

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

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

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

XI., FOGÓCSKA utcában 50 nm-es, kétszobás, 
világos, nyugatra tájolt, távfűtéses, karbantartott, 
azonnal beköltözhető öröklakás eladó 11 M Ft-
ért, négyemeletes, jó állapotú, lift nélküli panelház 
IV. emeletén. Tel.: 214-7710.

XI., SASHEGYEN, Hermánd utcában eladó 
egy emeleti, utcai, 66 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 
déli tájolású, gázfűtéses lakás saját garázzsal.  
28 500 000 Ft. 06/20/367-5606.

BÉRLEMÉNY  
XI., LECKE utcában 21 nm-es üzlethelyiség 

csendes tevékenységre kiadó. 37 000 Ft/hó. 
06/20/801-1638.

INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.). Kiadó ingatlanokat keresünk és kínálunk 
a kerületben 12 éve. Lőrincz Péter. 351-9578, 
06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net.

GARÁZS
RÉTKÖZ utcai teremgarázsban gépkocsibeálló 

eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. 
Tel.: 06/20/383-9576. 

XI., FEJÉR Lipót utcában garázs eladó. 
Tel.: 06/70/639-6073. 

REZEDA utcában automata ajtós garázs kiadó. 
385-6465, 06/20/377-2899.

OKTATÁS
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

nak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szakta-
nártól. 06/20/380-2039.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön. 
Minden korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas 
Katalin.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás a Gellért 
térnél, alap- és felsőfokon. 
385-3280, Obádovics.

KUNGFU magánoktatás: harcművészet, belső-
erő, önvédelem, hatékony közelharc. 
06/20/920-3624.

DAJKA-, pedagógiaiasszisztens-képzés 
Csepelen. Kasza Képző 276-5918.

MAGYAR-történelem-földrajz tantárgyakból 
korrepetálást vállalok. 40 év tapasztalata. 
Tel.: 784-2839.

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

MATEMATIKUS egyénileg tanít minden szin-
ten! Tel.: 365-2969, 06/30/523-8631.

KORREPETÁLÁS alsó tagozatosoknak. 
Matematika, nyelvtan, angol felkészítés felső tago-
zatra. 06/30/429-2618.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

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

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

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

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

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

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

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

BUDAI Gyorsszerviz. Fég gázkészülékek, víz,-
gáz,-fűtésszerelés, fürdőszoba-felújítás burkolás-
sal is, duguláselhárítás, használt gázkészülékek 
adás-vétele. Díjtalan kiszállás! 
06/20/321-8707.

GEBEVÍZ-, gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárí-
tó gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, víz-
óra-, bojlerszerelés. 207-2850, 06/30/949-2052, 
06/30/942-0064. www.gebeviz.hu.

LAKÁSFELÚJÍTÁS komplett tervezését, kivi-
telezését, valamint gázkészülékek javítását és víz, 
gáz, központi fűtés kialakítását vállaljuk. 
Tel.: 06/20/993-4364, 06/70/705-1275.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Azonnali 
duguláselhárítás, csöpögéstől generálkivitelezésig. 
06/30/678-1961.

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

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

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

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

LAKÁSSZERVIZ
ZÁRAK javítása, szerelése, hevederzárak 0–24 

óráig. Ingyenes helyszíni szaktanácsadás. 
315-1287, 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.

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

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, tisztasági 
festéstől a díszítő festésig. Anyagbeszerzéssel, bú-
tormozgatással, tisztán, szépen, gyorsan. 
Tel.: 06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu. 

AJTÓMENTÉS!  Nonstop zár, zárbetét cseréje, 
javítása, biztonsági ajtók. 06/20/350-7556.

REDŐNYÖK, szalagfüggönyök, reluxák, napel-
lenzők stb. javítása, készítése garanciával. 
06/30/211-9730, 06/20/354-0518.

CSEMPÉZÉS, aljzatburkolás, javítás, kőműves-
munkák készítése szakmunkással. Tel.: 200-8897, 
06/30/328-2871.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, ablakszigetelés, készítése, javítása. 
06/70/389-1679.

LAKATOS-, asztalos-, kovácsoltvasmunkák. 
Korlátok, kerítések, gardróbszekrények, helyszíni 
javítások. 06/30/678-1961.

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

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

GIPSZKARTON falak építése helyszíni felmé-
réssel, sérült falak javítása, laminált padló, illetve 
szalagparketta lerakása, szegése. 
Tel.: 06/20/990-5866.

LAKÁSOK, házak teljes körű felújítása és átala-
kítása, kívül-belül. Anyagkedvezményt, minőséget 
és garanciát biztosítok! 06/20/929-9562.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
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.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanci-

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

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

TV-VIDEO-MONITOR szerelés. 15% nyugdíjas 
kedvezmény, ingyenes kiszállás. 
06/20/414-6003, 309-0418.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét és ingatla-
nok értékbecslését szakképesítéssel, gyakorlattal, 
referenciával vállaljuk. 
Kerkuska2000 Kft. 06/30/977-6612.

TAKARÍTÁS!  Társasházak, irodák teljes körű 
takarítása, ablaktisztítás. 06/20/375-1258.

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

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

ÉVIKE fodrászat várja szeretettel vendégeit és a 
gyógyulni vágyókat a mágnesterápiára. Cím: XI., 
Somogyi u. 26. A Kelenföldi pályaudvarnál. 
Tel.: 206-3360.

GYÓGYÁSZAT
GYÓGYÍTÓ kezek! Masszázs mindenkinek 

nemtől és kortól függetlenül. 
Érdeklődni: 06/20/444-1140.

SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szak-
rendelésen várakozás nélküli gyógyulás! 203-
6797, www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.

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

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

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

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

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

VERSENYZŐK, amatőr sprotolók speciális ál-
lapotfelmérése a XXI. század diagnosztikai mód-
szerével. Személyre szabott vitamin- és ásvány-
anyag-szükségletének meghatározása. 
Tel.: 06/30/941-5436.

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

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEKINTSE meg az interneten a Google-ban: 
Louis Galéria. Ő már bizonyított. Készpénzért vá-
sárolunk arany ékszereket (grammját 1800–3000 
Ft-ig), ezüst evőeszközöket (hiányosat is), fest-
ményeket, bútort, hagyatékot. Louis Galéria II., 
Margit krt. 51-53. 316-3651, VII., Wesselényi u. 
19. 317-9938.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYT, régi képeslapokat, 
régi pénzeket, érmeket, kitüntetéseket keresek 
megvételre. Tel.: 06/30/357-9898.

ÁLLÁS
600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idős-

gondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest 
és környékéről, nívós családokhoz. Tel.: 205-8700, 
243-8280, 06/20/359-5918. 

KIZÁRÓLAG szakképzett bébiszittert keresek 
(óvodapedagógus, dadus stb.) gazdagréti lakóte-
lep környékére. Tel.: 06/30/203-9230. 

NYUGDÍJASOKNAK délutános, 6 órás, iro-
dai, telefonos asszisztensi munka a MOM Parki 
irodánkban. Fix 60 eFt-os bérezés. Érdeklődni 14 
óra után: 887-5396 vagy 06/70/770-0084.

GONDOZÁS
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár köt-

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

OTTHONÁPOLÁST, házi betegápolást szak-
képzett ápolónőkkel akár napi 24 órában is válla-
lunk. www.embellish.webzona.hu, 
06/30/442-4079.

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

GYERMEK-FELÜGYELETI, házvezetőnői 
munkát keres megbízható, lelkiismeretes hölgy 
lehetőleg állandóra. (Több évig voltam egy csa-
ládnál.) 06/20/534-0545.

VEGYES
PIANÍNÓK eladása családbarát áron! Vétel, ja-

vítás, hangolás. www.klavírzongora.hu. 
Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.

KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI., 
Budafoki út 16–18. 361-3776.

PLAYSTATION, XBOX360 játékok, konzolok, 
tartozékok széles választéka, adás-vétel, csere, 
szerviz. Bp., XI., Tétényi út 63. 06/30/321-2365, 
06/20/200-3474.

AKCIÓS karácsonyi ruhavásár hölgyeknek, M–
6XL-es méretig. December 7-én, pénteken 14–19 
óráig, december 8-án, szombaton 9–13 óráig. XI., 
Hadak útja 63/B. Megközelíthető a Tétényi útról a 
Bornemissza tér és az Andor u. között. 481-0332.

KÖZLEMÉNY
A KAROLINA Gyermekekért Alapítvány kö-

szöni a 2006. évi felajánlott adó 1%-át, melynek 
összege: 369 053 Ft. Az Alapítvány Kuratóriuma.

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 420 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 210 000

1/4 álló 140 x 209 - 140 000

1/8 fekvő 140 x 103 78 000 85 000

1/32 fekvő 68 x 50 28 000 32 000

1/74 álló 53 x 74 28 000 35 000

Az árak az áfát nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

Az Újbuda hirdetési ajánlata

TÁJÉKOZTATÓ
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Budai Tűzmegelőzési Régiója felhívja a lakosság figyelmét a FŐKÉTÜSZ (Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft.) által feltárt, a kéményekkel, tüzelőberendezésekkel stb. kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetésére. A tragédiák, illetve 
az esetleges szankciók (tűzvédelmi bírság, módosított 116/1996. (VII. 24.) 1.§.) elkerülése végett kérjük, figyelmesen olvassák el az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatból (26/2005. (V. 28.) BM r.) kivonatolt tájékoztatónkat! 

Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés
26. § (1) A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berende-
zés egyéb égéstermék-elvezetőjét nem éghető anyagból, és úgy kell kialakítani, 
hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
(2) Gázüzemű tüzelő-, fűtőberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hőmérséklete 
nem haladja meg a 200 °C-ot, nem éghető anyagú kéménybe legalább nehezen 
éghető anyagú béléscsövet szabad elhelyezni.
(3) Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épü-
letszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél 
a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.
(4) Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, 
amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.
(5) A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal 
hézagmentesen lezárva kell tartani.
(6) A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
27. § (1) Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéster-
mék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad 
használni.
(2) A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épü-
letszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) 
kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt 
nem jelenthet.
(3) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átve-
zetni nem szabad.

(4) Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt 
ne okozhasson.

Tüzelő-, fűtőberendezések
28. § (1) Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a tel-
jesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
(2) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg 
használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy rob-
banást.
29. § (1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és 
fűtőberendezést szabad használni.
(2) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, 
helyiségben, szabadtéren, építményben nyílt lánggal, illetőleg izzással vagy 
veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés (pl. kazán) – a tevékenységet ki-
szolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai 
tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehető-
ségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
(3) Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fű-
tőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak 
megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
(4) A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő 
és arra alkalmas személyre szabad bízni.
(5) A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tü-
zelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

TALÁLT KUTYA
November 25-én hajnalban felkeveredett a 907-es 
buszra a Móricz Zsigmond körtéren vagy a Koszto-
lányin egy drótszőrű vizslajellegű kutya. Nyakában 
világosbarna bőr nyakörvvel. Várom a gazdi hívását 
a 06/30/6356361 telefonszámon. Katona Zoltán.
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Más, mint a többi nyugdíjasház… 
Budán, a 
XI. kerület 
szívében, 
m é g i s 
csendes, 
kertvárosi 
részen, re-

mek megközelíthetőséggel, 
2 percre az Etele téri piactól, 
húsz percre a belvárostól, a 
Szent Imre kórház közvetlen 
közelében épül az Újbudai 

Szent Gellért Seniorház. Ház-
bejárásra hívták szerkesz-
tőségünket és mi örömmel 
tettünk eleget a meghívás-
nak: megnéztük hol tart az 
építkezés, milyen is lesz a XI. 
kerület új nyugdíjasháza? Be-
szélgetőtársunk 
a ház ügyveze-
tő igazgatója, 
Kellmann Gábor.

Már a neve sem 
a megszokott: 
S e n i o r h á z . 
M i b e n  m á s 
a z  Ú j b u d a i 
Szent Gellért 
S e n i o r h á z , 
mint egy nyug-
díjasház? 

Teljesen új meg-
oldást kínálunk 
a hazai lehető-
ségek között. A 
mai, nehezen 
kiismerhető, vál-
tozó világban mi a bizton-
ságot nyújtjuk. Hamarosan 
együttműködő partnereink 
közé sorolhatjuk az OTP Élet-
járadék Zrt-t és a Szent Imre 
Kórházat, tárgyalunk néhány 
jelentős Önkéntes Egészség-
pénztárral. Minőségi szolgál-
tatásokat nyújtunk, igényes, 

valódi közösséget alakítunk 
ki hasonló korosztályból, 
aktív és önálló életet bizto-
sítva számukra. A beköltö-
zőknek nem kell feladniuk 
önállóságukat. Saját újépí-
tésű, szép apartmanjukban 
élnek, amelynek ajtaját be-

csukva senki nem zavarja őket. 
De ha baj van, ha segítség kell, 
akkor ott vagyunk. Élethosz-
szig tartó gondozást és ápolást 
biztosítunk, alapáron. Házior-
vosi rendeléssel, 24 órás nő-
vérszolgálattal gondoskodunk 
a bentlakók biztonságáról és 
kényelméről. Igénybe vehető 
szolgáltatásaink közé tartozik az 
étkeztetés, takarítás, mosás, be-
vásárlás, fizikoterápia, fodrász, 

pedikűr, masszázs, gyógytorna, 
hogy a legfontosabbakat em-
lítsem. Teljes szakmai gárdánk 
dolgozik azon, hogy az élet 
minden területén segíthessünk 
azoknak, akiknek az egyedüllét 
jelenti a legnagyobb gondot, 

igénylik a biztonságot, törődést 
és közösségre vágynak. 

Milyen általános időskori 
problémákra jelenthet meg-
oldást a Seniorház? 

Időskorban az egyik legna-
gyobb gondot az egyedüllét, a 
napi támasz nélküliség jelenti. A 
felnőtt gyermekek saját életve-

zetésük nehézségei miatt egyre 
kevesebbet tudnak törődni szü-
leikkel, rokonaikkal. Az aktív élet 
után különösen nehéz megélni 
a kiszolgáltatottságot, pedig 
egyre jobban rászorulnak csa-
ládjuk vagy mások törődésére. 
Meggyőződésem, hogy az igazi 

megoldás , 
ha az idős 
ember tarto-
zik valahová, 
megtalálja a 
neki való tár-
saságot és el-
foglaltságot, 
ugyanakkor 
a maga ura 
mar a dhat . 
Megszűnik 
a felesleges-
ség érzése és 
az eddigi na-
pi gondok-
tól mentes, 
felszabadult 
életet élhet a továbbiakban. Bi-
zonyított tény, hogy a valahová 
tartozás érzése, az, hogy vala-
ki fontos és megbecsült tagja 
egy közösségnek, idős korban 
is fejleszti a társas készsége-
ket. A mi célunk valódi társa-
ság, közösség építése, sok-sok 
programmal fűszerezve: bridzs 
és gyógytorna, olvasás vagy 
internetezés a ház saját könyv-
tárában. Lakóink a független-
ség teljes megőrizése mellett 
aktív, kiteljesedő életet élhet-
nek saját, új lakásukban. De ha 
baj van, házon belül a segítség 
a nap 24 órájában, személyre 
szóló, egyéni gondoskodással.

Említette, hogy garanciákkal 
rendelkeznek a ház biztos 
működtetésére. Ez mit je-
lent?

Visszafizetéses pénzügyi konst-
rukcióval, biztos pénzügyi és 
finanszírozási alapokon állunk, 
önkormányzati részvétellel. Há-
zunk fenntartása nem az állami 

normatív támoga-
tások rendszerére 
épül. Működése 
nem függ sem a 
politikai, sem a 
szociálpolit ikai 
döntésektől és vál-
tozásoktól. 

Hogyan szolgál-
ja a Seniorház a 
bentlakókat?

Az épületbe be-
lépve megtalálunk 
mindent, ami a 
mindennapi élet 
tartalmas eltölté-
séhez szükséges. 
Két hatalmas, vilá-
gos átriumos belső 

udvart ölel át az épület, belső 
kis kerttel, kedves padokkal, kö-
zösségi térrel. Tágas és világos 
udvari folyosókról nyílnak az 
apartmanok és a közösségi he-
lyiségek. Van könyvtárunk, vi-
deó és zeneszobánk, imaterem, 
kártyaszoba és több kézműves 

foglalkoztatónk, nővér és or-
vosi szobánk is. A ház szintjeit 
két lifttel és két lépcsőházzal 
kötöttük össze. Minden egyes 
apartmanunk teljes konyhával 
felszerelt, tehát a bentlakók sa-
ját háztartást is vezethetnek. De 
rendelkezünk saját konyhával 
és étteremmel is, ami azt jelenti, 
hogy akik nem kívánnak főzni, 
azoknak lehetőségük van, hogy 
éttermünkben ízlésesen meg-
terített asztalok mellett étkez-
zenek. A közös étkezés alatt bő-
ségesen jut idő a beszélgetésre 
is. Közétkeztetési áron, diétás és 
normál étkezést tudunk kínálni, 
kitűnő minőségben, folyamato-
san ellenőrizve. Az apartmanok 
mindegyike utcára vagy parkra 
néz, igény szerint egy, másfél 
és kétszobás, valamint három-
szobás közül lehet választani. (X)

Szinte mind-
e g y i k h e z 
tartozik er-
kély. A felső 
szintek nagy 
teraszairól 
csodálatos 
panoráma 
nyí lik , jól 
látszik a Gel-
lért-hegy és 
a Citadella. 

A ház már 
m aj d n e m 
készen van, 
most épp 
a beépített 
bútorokat 

szerelik. Mikor nyitja meg ka-
puit a Seniorház, hogy alakul 
lakóinak száma?

2008. májusában nyitunk egy 
olyan piacon, ahol óriási igény 
van az időskorúak emberköz-

pontú és biztonságos ellátá-
sára, ahol igenis keresik a mi-
nőségi szolgáltatásokat. Jó 
ütemben értékesítünk, a la-
kások több mint 50%-a már 
elkelt. Igyekszünk már a be-
költözéssel kapcsolatos ösz-
szes problémára megoldást 
találni. Finanszírozási lehető-
ségként a különböző elvárá-
soknak megfelelő, többféle 
hitel konstrukciót tudunk. 
Például létezik olyan áthida-
ló hitel, amely türelmi időt ad 
a régi lakás eladására, tehát 
kivárható a jó vevő, nem kell 
sietni az eladással. Segítünk 
a beköltözni kívánók régi la-
kásának értékesítésében és 
a költözés lebonyolításában 
is. Azt javaslom, jöjjenek el 

hozzánk, nézzék meg ezt a 
Seniorházat közelebbről…
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Gyula bácsi fája
Ünnepeltek a sportiskolások

zőkhöz, Szabó Fanni előadásá-
ban) és dalt is – az iskola ének-
kara egy Koncz Zsuzsa-számot 
énekelt, a Rohan az időt. Az egy-
begyűlteket Kiss Mihály igazgató 
is köszöntötte, akitől megtudtuk, 
hogy decemberben nemcsak Ko-
vács Katalin, hanem egy másik 
sportoló is érkezik névadónak, 
mégpedig Talmácsi Gábor, aki 
az 5. b osztály vendége lesz. A 
műsor végén Grosics Gyulát, a 
gyerekek Gyula bácsiját az „ő 
osztályába” járó Zengő Virág kö-
szöntötte egy csokor virággal. A 
program az iskolaudvaron faül-
tetéssel folytatódott.
 Gyula bá’ kissé lemaradva 
érkezik, meg-megállítják az au-
togramkérő gyerkőcök. Az épület 
előtt aztán gyorsan a helyére kerül 

az ő fája. Grosics 
lapátot ragad, 
akárcsak a po-
litikusok és az 
iskolaigazgató, 
aki közben a di-
ákokat vezényli: 
„Utána aztán 
dolgozzon ne-
kem az első osz-
tály! Gyula bácsi, 
azt kérték a gye-
rekek, hogy majd 
menj be hozzájuk 
az osztályba!”.
 A diákok be is 
fejezik a munkát, 
a társaság pedig 
átvonul az udvar 
másik pontjára, 
hogy két újabb 
hársfával gazda-
godjon az iskola. 
Az egyiket Fo-
dor Vince alpol-
gármester ülteti, 
jelképezendő a 
sportudvar fej-
lesztési progra-
mot, a másikon 
Bács Márton és 

Wieszt János osztozik, azt szimbo-
lizálva, hogy az Önkormányzat is 
támogatja a nagytakarítási prog-
ramot, amelyben az iskola nem-
régiben jeleskedett, és amelynek 
szellemében érdemes nevelni a 
gyerekeket. A kisiskolások hamar 
két csapatra osztódnak, az egyik 
facsemete köré a fiúk, a másik 
mellé a lányok lapátolják lelkesen 
a földet. Lassan szedelőzködünk, 
Gyula bácsira még vár egy közös 
fotózás a műfüves pályán, és per-
sze az elsősök.
 A Magyar Sport Emléknapjá-
nak programja azonban ezzel még 
nem ért véget, az intézményben 
másnap rendezték meg az után-
pótlás-játékosok Kölyök Arany-
csapat tornáját.

Rózsa Melinda

Szamurájkard a kézben
Mi a közös a rabbiban és a kvantumfizikusban?

Bujutsu Kai Kenshin-Ryú edzés-
re invitált egy lámpaoszlopra 
ragasztott szórólap, valahol 
egy újbudai buszmegállóban. 
Ami engem illet, e távol-keleti 
harcművészetet még nem volt 
merszem kipróbálni (pedig a 
lehetőség adott, hiszen az első 
edzés ingyenes), azért a papí-
ron szereplő számot felhívtam, 
és Gulyás Attila edzésvezető 
jelentkezett. A személyes talál-
kozóra pedig már mesterét, 
Sipos Csabát is magával hozta.

 Miről szól a Bujutsu Kai Kenshin-
Ryú? 

A Bujutsu Kai a sportág neve, a 
Kenshin-Ryú pedig az iskoláé. 
Japán hagyományokon alapul, 
ebben a 
formájá-
ban Szabó 
András al-
kotta meg a 
nyolcvanas évek 
elején. Főként 
fegyveres harcmű-
vészet, használunk 
szamurájkardot 
(amelyet én egy 
magyar kovácsmester-
től szoktam beszerezni), 
nuncsakut, különböző 
tomfa technikákat. Ezeken 
kívül vannak puszta kezes 
harci technikáink is, ütések 
és rúgások egyaránt. Fontos, 
hogy nemcsak önvédelmet 
tanítunk, hanem a mögöttes 
filozófiát, életszemléletet is 
– avat be a sportág titkaiba 
Sipos Csaba. 

 Hányan foglalkoznak ezzel 
a sporttal Magyarországon?

Nálunk összesen 250-300 
ember edz rendszeresen, 
mindenki egy egyesületben. 
Foglalkozunk gyerekekkel 
és felnőttekkel is, de azt lé-
nyeges hozzátenni, hogy a 

kicsik kezébe még nem adunk 
fegyvert, emiatt tehát nem kell 
aggódniuk a szülőknek. Fegyve-
res harc csak 14 éves kortól van, 
addig a többi önvédelmi techni-
kát gyakorolják. 

 Kinek ajánlott a Bujutsu Kai? 

Mivel nem szükséges semmilyen 
alapképzettség, hiszen azt nálunk 
szerzik meg az újoncok, gyakor-
latilag mindenkinek – veszi át a 
szót Gulyás Attila. – Újbudán a 
Bethlen Gábor Újreál Gimná-
ziumban tartok edzést, minden 
pénteken este 7–8-ig. A foglal-
kozások azonban nem érnek itt 
véget, mivel általában edzés után 
beülünk együtt valahova teázni, 
hogy közösséggé is alakuljunk. Ez 
a csapatunk körülbelül 

egy éve működik, de most is 
van tagfelvétel!

     Hogyan zajlik egy edzés?

Három részből áll minden 
foglalkozás. Először van egy 
átmozgatós gimnasztikai fel-
vezetés, ezután jönnek a harci 
technikák, amelyeket végül 
egymáson is kipróbálunk.
 – De nem a támadás a lé-
nyeg, hanem az önvédelem 
– teszi hozzá Csaba –, méghoz-
zá úgy, hogy az ember ösztönös 
mozgásrendszerét próbáljuk 
meg összehangolni. Egyszerre 
törekedünk a győzelemre és a 
túlélésre. A győzelem nálunk 
azt jelenti, hogy tanuljuk meg 
legyőzni a saját hibáinkat, a túl-
élés pedig, hogy ezeket a harci 

technikákat bárhol, bármilyen 
helyzetben tudjuk használni. 

 Volt már arra példa, hogy az utcán 
kellett megvédened magad? 

Akkoriban, amikor elkezdtem 
a Bujutsu Kai-t. Még kamasz-
koromban, jó 17 évvel ezelőtt. Le-
vittem sétálni a kutyámat a lakóte-
lepen, ahol akkor éltünk, és három 
srác belém kötött. Sikerült megvé-
denem magam: a kutya pórázának 
végét használtam úgy, mint egy 
nuncsakut… 

 Ez jól hangzik, de megtanulhatja 
ezt mondjuk egy törékeny nő is? 

Természetesen! – vágja rá Attila. 
– Ott van például a húgom, aki 
ötven kiló. Pár éve jár edzeni, de 

nem hi-
s z e m , 

hogy bárki 
bele merne 

kötni, mert 
olyan kiállása 

van, és ezt ennek 
a sportnak kö-
szönheti. Egyéb-
ként az egyesü-
letünk tagjainak 

harminc százaléka nő. Az 
is érdekes, hogy mennyifé-
le ember jár hozzánk. Van 
kétgyermekes anyukánk 
(aki egy combrúgással le-
szerel egy kilencven kilós 
férfit), edz nálunk rabbi és 
kőműves, sőt, egy kvan-
tumfizikus is. 

   És ti mivel foglalkoztok a ci-
vil életben? 

Attila egyetemista, én pedig 
masszőr vagyok és biztonsá-
gi őr, meg szobafestő is. Igaz, 
leginkább a Bujutsu Kai fog-
lalja le az időmet, de nemré-
giben támadt az az ötletem, 
hogy fodrász is szívesen len-
nék.

R. M.

Grosics Gyula és az elsősök közösen elültették a fát

Idén Siklós Erik köszöntötte a ven-
dégeket, az iskola tanárait és tanu-
lóit. Nem hiányozhatott a rendez-
vényről Grosics Gyula, aki minden 
évben részt vesz az eseményen. A 
futball-legendán kívül jelen voltak 
dr. Bács Márton és Fodor Vince al-
polgármesterek, Wieszt János ön-
kormányzati képviselő és Németh 
Katalin, a Kelenföldiek Egyesüle-
tének elnöke. Ők a gyerekek gyű-
rűjében foglaltak helyet. 
 Eredetileg ezen a napon név-
adó ünnepséget is terveztek, hiszen 
a Budai Sport Általános Iskolában 
már hagyomány, hogy olimpiko-
nok, élsportolók „fogadnak örök-
be” egy-egy osztályt. Kovács Ka-
talin kajak-kenu bajnok is vállalta 
a felkérést, de edzője most nem 
engedte el a tatai edzőtáborból, így 
ez az esemény december 7-ére csú-
szik. Kovács Katalin a 4. b osztály 
„keresztanyja” lesz.
 Az iskola tanulói nevében 
Lerner Márk olvasta fel a köszön-
tőbeszédet: „Csak körbe kell néz-
nünk itt, az I. emeleten, és már 
1953-ban vagyunk. (…) Hogy mi-
ért ápoljuk az ötvenes évek legen-
dás labdarúgóinak emlékét? Azért, 
mert a sporttörténet nekünk na-
gyon fontos. Aki sportiskolába jár, 
annak jól kell ismernie a magyar 
sport történetét. Számunkra nem-
csak megtanulandó eseményekről, 
személyekről van szó, hanem jó-
val többről. Azok az olimpikonok, 
akikről osztálytermeket neveztünk 
el: mind-mind példaképek. Példa-
kép Nagy Tímea, Martinek János, 
dr. Molnár Tamás, Benedek Tibor, 
Güttler Károly, Bene Ferenc és nem 
utolsósorban: Grosics Gyula.”.
 A rendezvényen hallottunk 
verset (Ady Endre: Intés az őr-

A Magyar Sport Emléknapján 
ez évben is házi ünnepségre 
gyűlt össze a Budai Sport 
Általános Iskola apraja-nagy-
ja. Először 2003-ban, azaz a 
6:3-as győzelem ötvenedik 
évfordulóján ünnepelték ezt 
a napot, akkor emléktáblát 
és szobrot is avattak.
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