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Új városközpont

cikkünk a 3. oldalon

Az egykori Skála helyén 
a központ megépítése mellett 
a környező utcákat és tereket 
is átalakítják.

Bensőséges ünneppel emlékez-
tek meg a 4-es metró építői és 
tervezői Szent Borbáláról.

írásunk a 2. oldalon

Az alagútfúrók 
védőszentjeRészletes információk a sokakat 

érintő lakossági szociális alapú 
gázártámogatás igénybevéte-
léhez. 

Gázártámogatás 

 tájékoztatónk a 11. oldalon

Karácsonyi hangulatban
Ünnepi lázban Budapest és Újbuda    Fénybe borult a belváros  

  Cirkuszi mulatsággal lepte meg az óvodásokat Újbuda

Megfiatalodtam, amióta Csíkszeredá-
ban dolgozom – mondja Kállay Emil 
piarista, amikor a szobája felé menet 
hogyléte felől érdeklődöm. Emil atya 
életútja rendkívül változatos: piaristá-
nak készült, de 1950-ben nem marad-
hatott szerzetes. 

Pappá szentelték, ám egy ideig csak rá-
dióműszerészként dolgozhatott. 30 éve 
kötődik Újbudához: 1977-ben büntetésből 
helyezték a XI. kerületi Szent Imre-plébá-
niára, mert előző helyén lelkigyakorlato-
kat és más programokat szervezett a fia-
taloknak. A Szent Imrében is az ifjúsággal 
foglalkozott, amiért többször volt konflik-
tusa elöljáróival. Csak a rendszerváltáskor 
tehetett örök fogadalmat a Piarista Rend-
ben. Most, 78 évesen egyik paptársával út-
törő munkába kezdett: Erdélyben akarják 
újjáéleszteni a piarista hagyományokat. 

Ilyen korban az emberek általában már nem kez-
denek új munkába. Miért vállalta a megbízást, 
hogy a Székelyföldön kezdjen dolgozni?

Édesanyám csíkszeredai, édesapám is ott 
nőtt föl, csak Trianon után költöztek át a 

határ innenső oldalára. Először ötévesen 
vittek el Csíkszeredába a nagymamámhoz. 
Akkor a közeli Hargitafürdőn nyaraltunk. 
Ott figyelt föl rám egy pap, azért, mert 
hangosan énekeltem magyarul a cserkész-
indulót. Az akkoriban arrafelé bátor tett-
nek számított, persze én ezt nem tudtam.  
Ő volt az első pap, akit megismertem, és 
később nagyon mély benyomást tett rám.

folytatás a 4.oldalon

Sosem késő úttörő 
munkába kezdeni

A Piarista Rend újraélesztése Világbajnok járt a Budai Sport Általános Iskolában

Óriási üdvrivalgás fogadta december 
10-én délelőtt Talmácsi Gábort a Budai 
Sport Általános Iskola aulájában. A 
több száz diák egyszerre skandálta 
Talma nevét, az aláírásra váró fényké-
peket lobogtatva. 

Az intézményben már hagyomány, hogy 
kiemelkedő sportolókról nevezik el tan-
termeiket. Grosics Gyula, Benedek Tibor, 
Kovács Ági csupán néhány kiválóság azok 
közül, akik nevüket adták egy tanterem-
nek, a következőt a sorban Talma avatta 
fel. Talma 1981 májusában született, négy-
évesen már adta a gázt: egy édesapja által 
készített kismotorral száguldozott. Gyer-
mekkorában kipróbálta a karatét, a thai 
bokszot, a kosárlabdát, de végül a motoro-
zásba szeretett bele igazán, ezt választotta 
hivatásának.
 1997-ben a Hungaroringen az Eb-
futamon már 4. helyezést ért el. Teltek 
az évek, és az ifjú tehetség csak rótta a 
köröket. Később az Aspar Team pilótája-
ként felért a jéghegy csúcsára. 2007-ben 
remek teljesítménnyel és kimagasló pro-
fizmussal sporttörténelmet írt: egyedüli 
magyarként, sőt, egyedüli közép-európai 
versenyzőként világbajnoki címet szerzett 

csoportjával. Gábor 
meghosszabbította 
szerződését jelenlegi 
csapatával, az Aspar 
Teammel. 
 Az iskola egy 
kis műsorral fogad-
ta a világbajnokot, 
akinek nem volt 
ideje aláírni a több 
száz fotót, ezért 
szavát adta, hogy 
hamarosan eg y 
dedikált Talma-
posztert fog külde-
ni minden BSÁI-s 
sportpalántának. 
 A diákok kér-
dezhettek is a spor-
tolótól, aki őszintén 
mesélt érzéseiről, 
életútjáról. Egy kis-
lány például a maga 8-9 évével odaállt a 
klasszis elé, felnézett rá, és megkérdezte: 
„Volt már olyan, hogy elkeseredtél?”. Gá-
bor elmondta, hogy bizony volt erre is pél-
da, de ilyenkor a családja meg a barátai óri-
ási erőt és motivációt jelentettek a számára. 
A motorversenyző azt is elmesélte, hogy 

Talmácsi Gábor a nevét adta

Az érkező Talmától sokan akartak aláírást kérni

a sport gyerekkora óta fontos az életében, 
komolyságot, kitartást és hitet adott neki. 
Megtanulta, hogy soha nem szabad felad-
ni. – Bárcsak mindenki megtalálná a hoz-
zá igazán illő sportot – tette hozzá végül.

Huszák Nina
www.ujbuda.hu/0712Talma

Álljunk meg. Nézzünk szét. Figyeljük meg 
az embereket. Mindenki rohan, minden-

ki vásárol, mindenki lökdösődik. Pedig 
az ünnep nem erről szól. Legalábbis, 

nem erről kellene szólnia.

Még szerencse, hogy szentestére tényleg be-
zárnak az üzletek, leáll a forgalom és 
összegyűlnek a családok. Talán még a 
tévét sem kapcsolják be. A feldíszített 
fa már ott áll a nappaliban, és ha jól 
fülelünk, még azt is meghallhatjuk, 

ahogy az angyalok sugdolóznak. 
 Persze azért az aján-

dék is fontos. Akkor a legfon-
tosabb, ha igazi szeretettel, 

szívvel adjuk. Nem a drága 
divatcikkekre gondolok, a 
meglepetés, a kedves, szemé-

lyes apróságok sokkal, de sokkal 
értékesebbek. Egy névre szóló 

mosolygós mézeskalács-
figura, a nagymama 
által kötött meleg sál, a 
gyerekek rajzolta aján-
dékkártyák… csekély-

ségek, mégis többet jelenthetnek, mint akármilyen 
csillogó holmi.
 Vannak családok, ahol nem múlhat el az ünnep 
közös éneklés nélkül, másutt inkább az ízek, illatok 
semmi mással össze nem hasonlítható, csak e na-
pokra jellemző kavalkádja jelenti a karácsony külön-
legességét. Az angolszász országokból származik a 
fagyönggyel való díszítés hagyománya. Hiszen a fa-
gyöngy alatt ezen az estén szabad a csók! A fagyöngy 
ősi termékenységszimbólum, és tudjuk, minden jó, 
ami a termékenységhez kell, egy csókkal kezdődik.
 Karácsony éjjelén almát is együnk! Az egész 
família csak egyet. A kerek alma ugyanis a család 
összetartásának szimbóluma. Annyi részre kell 
szétvágni, ahányan vagyunk, és ha mindenki meg-
eszi a maga darabját, az új esztendőben sem fog 
szétszakadni a család. És ha még mézbe mártott 
fokhagymát és dióbelet is fogyasztunk, a gonoszt is 
elűzzük a háztól. A méz amúgy is a karácsony jel-
legzetességének számít, olyannyira, hogy Magyar-
országon a szeretet ünnepéhez közeledve fogy belőle 
a legtöbb. Méznagyhatalomnak számítunk, száznál 
is többféle készül belőle hazánkban. Ne sajnáljuk 
magunktól, egészséges is, finom is, mondhatni: is-
teni – már csak azért is, mert a maják úgy tartják, 
a Földet a Méhisten teremtette.

A görögök a tűznek tulajdonítanak jelentős szerepet 
karácsonykor. No, nem a görögtűzre kell gondolni, 
egy égő gyertya is megteszi. December 24-én virra-
dóan egész éjjel égnie kell a tűznek a házban, ezzel 
lehet távol tartani a kalikancárikat, az apró fekete 
ördögöket. Vigyázni kell velük, mert egy mediterrán 
hiedelem szerint a világ egy fatörzsön áll, és alatta 
van a gonosz alvilág. Az ördögöcskék megkísérlik 
összerágni a fatörzset, hogy a világ alázuhanjon.
 A gyertyák lángjához nálunk is kötődik babona: 
a leányok dióhéjba állítanak gyertyák, és vízen úsz-
tatják. Akinek legelőször alszik ki a gyertyája, az fog 
először férjhez menni. 
 Karácsonyi ételmaradékot nem szabad kidob-
ni! Csak bajt hozna a házra. Ha már végképp nincs 
kedvünk a bejglimorzsákat csipegetni, seperjük ösz-
sze, és szórjuk ki az erkélyre, hadd legyen ünnep a 
madaraknak is. Ugyanígy ne kerüljön a kukába a 
karácsonyfáról lehullott tűlevél se. Gyűjtsük össze, 
készítsünk belőle főzetet, és öntsük a fürdőkádba.
Állítólag nincs is ennél jobb gyógymód a reumára.
 Persze a ráérős fürdőzés, egy kis házi wellness 
annak is jólesik az év végén, akinek kutya baja. El-
végre nem lehet csak úgy kimerülten, pulykával és 
kaláccsal eltelve nekivágni szilveszter éjszakájának!

Rózsa Melinda
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SCHNELLER DOMONKOS önkormány-
zati képviselő (Fidesz) minden hónap 
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók Béla út 
141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) december 18-án 
17 órakor tartja fogadóóráját, a Bartók 
B. út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).

AZ MSZP PROGRAMJAI
Helyszín: MSZP-székház, Mérnök utca 
40. Tel.: 204-2806
Ingyenes jogi tanácsadással, adóta-
nácsadással, munkaügyi, munkajogi, 
valamint pszichológiai tanácsadással 
állnak az érdeklődők és rászorulók 
rendelkezésére január 9-én 17 órától. 
Ugyanekkor új szolgáltatást indítanak: 
ingyenes lakásépítési, -vásárlási, -átala-
kítási, -felújítási konzultációt.

A FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 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, gyesssel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén dél-
előtt 10 órától NAGYI klub működik.
Minden héten hétfőn és szerdán 8–9 
kezdő és 9–10 óráig haladó angol nyelv-
tanfolyam.Ingyenes internetelérhetőség 
várja a böngészni vágyókat, szeptem-
bertől már vezeték nélkül is száguldhat 
az interneten.
Programok:
Január 9-én 18 órakor „Versben bujdo-
só” emlékest és tárlat Nagy László ké-
peivel és versekkel. Az esten elhangzik: 
„Arccal a tengernek” – részlet Torma 
Mária Pódiumműsorából.

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.

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.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A XI. kerület gyógyszertári ügye-
letét december 31-éig a Fehérvári 
Gyógyszertár (1117 Bp., 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) január 10-én 
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.
MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő 
(MSZP, 16. választókerület) január 10-én 
17-től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).

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

   Eleven Center, 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 
Újbuda Önkormányzata 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).

Metrót csak hobbiból lehet építeni

Zajosak a csillék a Fejér Lipót utcában

Bensőséges ünneppel emlékeztek 
meg a 4-es metró építői és tervező 
Szent Borbáláról, aki mások mellett a 
bányászok, az alagútfúrók védőszentje 
is. Az Etele téri pajzsindító aknát kidí-
szítették, kis oltárt állítottak, amelyre 
egy Szent Borbála-szobrot és gyertyá-
kat helyeztek. 

Az összegyűlteket először az alagutat fúró 
konzorcium francia cége, a Vinci képvise-
lője, François Pogu köszöntötte, aki arról 
beszélt, hogy az alagútépítés egy nagyon iz-
galmas, egyedülálló munka, amely ugyan-
akkor igen nehéz és veszélyes is. Szerinte 
alagutat nem lehet csak fizetésért építeni, 

szeretni is kell ezt a munkát. A lebonyolí-
tó mérnöki cég, az Eurometró főmérnöke, 
Bozsó Tamás örömmel nyugtázta, hogy a 
magyar szakemberek hosszú szünet után 
újra itthon dolgozhatnak. Ő is megemlí-
tette, hogy az alagútfúrást hobbiból kell 
végezni, a pénz nem elég motiváció. 
 Az ünnepségen részt vett a két alagút 
keresztanyja is. Román Józsefné, Éva néni 
azt mondta: örül, hogy halad az építke-
zés, és reméli, még ő is utazhat majd a 4-
es metrón. Némethné Jánosi Zsuzsa pedig 
arról beszélt, hogy ismerősként jön az épít-
kezésre, már befogadták az építők család-
jába. Az ünneplőkkel együtt imádkozott 
Forgács Alajos, a Szent Gellért-templom 

plébánosa, aki meg is áldotta az építkezést  
és a munkásokat. 
 Közben épp az ünnepen, december 4-én 
nyílt meg 2-szer 1 sávon a Műegyetem rak-
part. Így, ha csak átmenetileg is, de mind az 
alsó, mind a felső rakpart járható, megköny-
nyítve a közlekedést a kerületben. Jövő év 
elején azonban lezárják az alsó rakpartot – 
ezt kivételesen nem a metró, hanem a budai 
szennyvízfőgyűjtő építése miatt –, akkortól 
ismét jelentős dugókra lehet számítani. 
 Haladnak a fúrópajzsok is, már mind-
kettő elhagyta a Tétényi úti megállót, és a 
Bocskai út felé tartanak. Az északi pajzs lap-
zártánkig 800 méternyi alagutat épített meg, 
és a Fejér Lipót utcai toronyház felé haladt. 
Ez a szerkezet indult előbb, de már három-
szor kellett leállítani. Először a tübbingek 
hajszálrepedései miatt, akkor egy hónapig 
vizsgálták és javították a hibákat. Másod-
szor a Tétényi állomás előtti szellőzőakna 
beomlása miatt várakozott 2-3 hetet, majd 
az állomást elhagyva keletkezett kisebb be-
omlás következtében állt újabb egy hetet. 
 A déli pajzs már túl van az 1300 méteren, 
és a Peczvál utca felé közelít. A Fejér Lipót 
utcai toronyházat már elhagyta, az ott lakók 
a pajzs munkájából nem érzékeltek semmit 
– a szakemberek pedig kiemelten figyelték a 
60 méter magas épület esetleges mozgását, 
de semmit sem tapasztaltak. Viszont a pajzs 
elhaladása után, amikor elkezdtek közle-
kedni a csillevonatok – amelyek a kivájt föl-
det viszik el az Etele térre és a betonelemeket 
szállítják a pajzshoz –, azok már hallhatók a 
lakásokban. A problémát elismerték a kivite-
lezők, és azon dolgoznak, hogy csillapítsák a  
csillék okozat zajt.

(G.P.)
www.ujbuda.hu/0712metroepites

A rendőrökhöz  
is bekopogtatott a télapó

A rendőrök Mikulás-ünnepsége az Alma együttes vidám gyerekműsorával kezdődött, amelynek 
tagjai rögtön táncra perdítették az ovis korú csemetéket. Később a várva várt Mikulás is meg-
érkezett csinos krampuszlányok társaságában, és több puttony ajándékot osztott ki. Czellér 
Ferenc rendőrkapitány az ünnepségen elmondta: mindig is fontosnak tartotta, hogy állománya 
jól érezze magát a munkahelyén. Ez pedig a súlyos létszámhiány miatt fokozottabban érvényes. 
A rendezvényt részben a XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítvány támogatta, és emellett egy 
kerületi vállalkozó, Károlyfi László is egy jelentős összeggel járult hozzá a költségekhez.

www.ujbuda.hu/0712rendormikulas

Szent Borbála a bányászok és alagútfúrók védőszentje

Jelentősen nem változnak a tár-
sasházak adóztatására vonatkozó 
jogszabályok, derült ki Szederháti 
Anita, az APEH Közép-Magyar-
országi Regionális Igazgatóság 
osztályvezetőjének előadásából, 
amelyet a december 10-i Közös 
Képviselők Fórumán tartott. 

A legjelentősebb változás talán az, 
hogy új áfa-törvényt fogadott el a 
Parlament. Az alanyi adómentes-
ség értékhatára 4 millióról 5 millióra 
nőtt, és a tárgyi adómentesség meg-
szűnt, helyette vezették be az adó 
alóli mentesség fogalmát. A társasház 
ingatlanértékesítés és -bérbeadás fő-
szabályként adómentes, de a közösség 
áfa-fizetést is választhat, ha számára 
ez kedvezőbb.
 Változott a havi adóbevallási köte-
lezettség is, tudtuk meg a tájékoztatón. 
Az eddigi rendszer szerint, ha a társas-
ház az adott tárgy hónapban magán-
személy felé kifizetést teljesített, akkor 
csak abban a hónapban kellett havi 
bevallást készítenie, ezentúl azonban, 
ha már egyszer havi bevallást küldött 
az APEH felé, akkor az utána követ-
kező hónapokban is be kell küldenie a 
havi bevallást, akkor is, ha nem fize-
tett ki semmit. 
 Módosultak a lakásingatlan érté-
kesítése utáni adózási szabályok, azaz 
ha a tulajdonos(ok) egy éven belül 
adják tovább a megszerzett ingatlant, 
akkor az adószempontból számított 
összeg (ami nem azonos az eladási 
árral) teljes része az adó alapja. A má-
sodik évben már csak a 90%-a, a har-
madikban a 60 a negyedikben a 30, 
míg az ötödik évben már nem kell 
ezután adót fizetni. Erre tekintettel 
Szederháti Anita felhívta a társashá-
zi közös képviselők figyelmét arra, 
hogy épp ezért nem biztos, hogy jó, 
ha az egyszerűbb adózást választják, 
amikor a társasház az ingatlanérté-
kesítés bevételének negyedéből fizeti 
a 25%-os adót, hiszen lehet, hogy 
jobban járnak, ha a tulajdonosoknak 
szétosztják, és külön-külön vallják be 
az adót. 
 Az éves adóbevallás határidői nem 
változtak, az áfát nem fizető társashá-
zaknak május 20-áig kell az adóbeval-
lást elkészíteniük, míg az áfát fizető 
társasházaknak február 15-éig be kell 
nyújtaniuk bevallásukat. 

D. Cs.

Közös 
Képviselők 

Klubja

34 kerületi egyházi vezető volt jelen december 12-én a Polgármesteri Hivatalban azon az év végi 
beszélgetésen, amelyre Molnár Gyula polgármester hívta őket. A polgármester a köszöntőn túl 
az egyházak segítségét kérte abban, hogy az Önkormányzat szociális támogatása elérje azokat 
is, akik eddig nem ismerték vagy nem éltek az önkormányzati támogatási lehetőségekkel.

Év végi koccintás az egyházi vezetőkkel

Az Újbuda Média 
(Újbuda újság, 

ÚjbudaTV, ujbuda.hu) 
valamennyi  

munkatársa békés, szép 
karácsonyt és sikeres, 

szerencsés új esztendőt 
kíván minden kedves  

olvasójának.
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Kelenföld szívében 40 éve

Boldog születésnapot Keve suli!
A Keveháza Utcai Általános Iskola 
40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit 
Kelenföldön. Az intézmény dolgozói 
és a diákok egy egész délelőttöt betöl-
tő rendezvénnyel ünnepelték iskolá-
juk születésnapját. 

Az épület tornatermében teli torokból 
éneklő gyermekkórus fogadta az esemény-
re érkező vendégeket. A zene az kell című 
dal éneklésébe végül az összes diák bekap-
csolódott, így a később érkezőket már egy 

színültig megtelt, zengő tornaterem fogad-
ta. A zenés megnyitót a Weiner Leó zeneis-
kola növendékeinek fanfárja gazdagította. 
 Az alsó tagozatosok néptáncbemu-
tatóját követően dr. Ecsedy Andorné, az 
iskola igazgatója üdvözölte a vendégeket, 
és háláját fejezte ki mindazoknak, akik tel-
jes szívükből hozzájárultak az intézmény 
fennállásához. Újbuda Önkormányzata 
részéről Molnár Gyula polgármester, Bács 
Márton oktatásért felelős alpolgármester, 
valamint Kelenföld helyi önkormányzati 

képviselője, Tóthné Vécsei Éva vett részt az 
ünnepélyen. Molnár Gyula az évforduló 
alkalmából egy ajándékutalványt adott 
át az igazgatónőnek, aki külön felhívta 
a polgármester és a vendégek figyelmét 
az iskola 2007-es sikereire. A „Keve suli” 
énekkara idén aranyfokozatú oklevelet ka-
pott a kerületi iskolák énekkarai közt zajló 
versenyen, a rajzszakkörös diákok közül 
többen is kimagasló eredményeket értek 
el. A munkáikból készült kiállítást az isko-
la első emeltén tekinthették meg a vendé-
gek. Az évfordulóra visszatért a Keveháza 
utcai iskola első igazgatója, Bereczki Lász-
ló, aki meleg hanggal emlékezett vissza 
az intézményben eltöltött időszakról. Az 
ünnepség vendége volt még számos haj-
dani tanár és diák, mint Kálnoki Kis Attila 
olimpiai bajnok öttusázó. Ők mind-mind 
helyet kapnak majd a Keveháza iskola 
2007-ben induló Aranykönyvében, amely 
az intézmény fontos eseményeinek, illetve 
szereplőinek állít emléket. A rendezvény 
táncos-zenés bemutatókkal folytatódott. 
Az iskolában rendkívül népszerű a mű-
vészi torna, a dzsesszbalett és több mo-
dern tánc. Különböző korosztályok, eltérő 
stílusok bemutatásával szórakoztatták a 
hálás közönséget. Ezután a diákság kép-
viselői egy mókás, „kesztyűs” paródiával 
egybekötve köszönetet mondtak az igaz-
gatónőnek és a tanári karnak az értük tett 
sok-sok fáradozásért, majd az esemény 
végéhez közeledve megérkeztek a szikrázó 
torták, amelyeket az ünnepség befejeztével 
mindenki jóízűen fogyaszthatott. 

F. A.
www.ujbuda.hu/0711keveovisuli

Advent beárnyékolva
Ellopták az újbudai adventi ünnep-
ség elengedhetetlen tartozékát, 
a négy közül az egyik gyertyát.

Az ASSA Kft. ökomenikus adventi gyer-
tyagyújtást szervezett a Kosztolányi De-
zső téren. A koszorút, illetve a négy gyer-
tyát december 2-án állították fel. Másnap 
mindenki legnagyobb felháborodására az 
egyik gyertyát ismeretlenek elvitték.
 Az előkészületek felügyeletével 
megbízott cég munkatársa elmondása 
szerint mindössze tíz percre hagyta őri-
zetlenül a területet.
 A gyertyát méretei miatt (15 cm 
átmérőjű és 1 méter hosszú) nem si-

került advent első vasárnapjára pótolni. 
A lelkipásztor három gyertya segítségé-
vel volt kénytelen a vasárnapi ceremó-
niát megtartani. A hiányzó gyertyát 
természetesen megrendelték, 
és a szervezők reményei 
szerint még a héten meg-
érkezik, ám ez az eset rávi-
lágított arra, hogy az emberi 
önzés nem ismer határokat, 
mint ahogy ezt a lelkipász-
torok is hangsúlyozták. 
Feljelentést nem tettek, 
a biztonsági cég fedezi az 
anyagi kárt.

(bp)

Új városközpont épül a Skálánál
Megnyílt a tájékoztató irodaÚjbuda új központjáról tartott sajtótá-

jékoztatót Molnár Gyula polgármester, 
Fegyverneky Sándor országos főépí-
tész és Glavatity Gábor, a fejlesztő 
ING Real Estate ingatlanfejlesztő cég 
projektmenedzsere. A beruházás az 
egykori Skála helyén magánerőből 
épül, és a központ megépítése mellett 
az ING összesen kétmilliárd forintért 
a környező utcákat is átalakítja. 

A polgármestere elmondta, a képviselő-
testület elfogadta azt a háromoldalú meg-
állapodást, amely a főváros, a kerület és a 
beruházó között jött létre. Ez a település-
rendezési szerződés szabályozza a további 
fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően 
négy-öt év múlva, amikorra már a négyes 
metró is elindul, új budai (és nem csak 
újbudai) közlekedési csomópont is kiala-
kul az egykori Skála környékén. 
 Molnár Gyula ismertette azt a folya-
matot, melynek eredményeként az elmúlt 
harminc évben a városrész funkciója meg-
változott. Az egykori BEAC sportpályák 
helyén modern üzletközpont létesült, és 
mellé egy hatalmas parkoló épült. A Ská-
la a hetvenes-nyolcvanas évek fogyasztói 
igényeinek felelt meg, népszerűsége a ki-
lencvenes évek közepétől csökkent. Az ez-
redfordulóra a kerület egyik büszkeségéről 
kiderült: nem illik bele az egyre inkább a 
belváros részévé váló kerületközpontba. 
 – Régi vágyunk, hogy Újbuda belvá-
rosa megújuljon, a főváros egyik fontos 
kereskedelmi és kulturális központjá-
vá váljon, és ez két év múlva valóság lesz 
– mondta a polgármester. – Idén nyílt le-
hetőség arra, hogy a szabályozási terv mó-
dosításával megteremtsük annak feltételét, 
hogy egy korszerű, a kerület arculatához 
illeszkedő épületegyüttes jöjjön létre. Eb-
ben az ING megfelelő partnernek bizo-
nyult, hiszen nemcsak az egykori Skála 
helyén épít új központot, hanem az épület 
környezetét is átépíti. Átalakul a környék 
jellege, arculata: több zöld felület, több 
gyalogosoknak visszaadott terület, park és 
sétálóutca épül. A környék és az itt lakók 
élete minden bizonnyal teljesen meg fog 

változni, és nem rosszabb, hanem sokkal 
jobb lesz – jelentette ki Molnár Gyula. 
 Fegyverneky Sándor országos főépí-
tész, az országos tervtanács elnöke szerint 
a dobozszerű bevásárlóközpontok építésé-
nek ideje lejárt, paradigmaváltás követke-
zett be a bevásárlóközpontok tervezésében. 
A jövő a városközpont jellegű kereskedel-
mi centrumoké, az önkormányzatok és a 
beruházók az épített környezetbe illesz-
kedő, az emberek sokféle igényeit kielégí-
tő multifunkcionális épületegyüttesek és 
közösségi terek létrehozásán fáradoznak. 
Ilyen szándék vezeti Újbuda, Zugló és 

Kispest belvárosának átépítését is. A cél 
az, hogy az újonnan épülő kereskedelmi 
komplexumok intergrálódjanak a város-
szerkezetbe. A sikerhez az önkormányza-
tok és a beruházó szoros együttműködése 
szükséges, és Újbuda Önkormányzata és 
az ING ingatlanfejlesztő cége ebben jó pél-
dát mutat. 
 Az építési törvénybe bekerült a te-
lepülésrendezési szerződés fogalma. A 
jogszabály 2006 óta teszi lehetővé, hogy 
az önkormányzat és a fejlesztő cég meg-
állapodásban rögzítse a beruházáshoz 
közvetlenül kapcsolódó, a lakosság igé-

A kosárlabdázás városa! 
Molnár Gyula szerint a kosáré a jövő

A Kosárlabdázás Városa 
zászlót és a Kosárlabdázás 
Polgármestere címet ado-
mányozta Újbuda Önkor-
mányzatának és Molnár 
Gyula polgármesternek a 
sportág kiemelt és tartós 
támogatásáért a Magyar 
Kosárlabdázók Országos 
Szövetségének elnöksége.

A díj és a zászló átadása a 
MAFC Újbuda–Bodrogi Bau 
Hódmezővásárhely mér-
kőzés szünetében történt, a 
Gabányi Sportcsarnokban. A 
díjat Berényi János, a szövetség 
elnöke adta át. Az ünnepség 
alatt köszöntötték fel Horváth 
Frigyest egykori főtitkárt – je-
lenleg a MAFC szakosztály 
igazgatója – is, a 60. születés-
napja alkalmából.
 – Magyarország lakosságá-
nak egyötöde a fővárosban él, és 
mégis folyamatosan két vidéki 
csapat játssza a bajnoki döntő-
ket. Ez egy olyan helyzet, ame-
lyen mindenképpen változtatni 
kellene. Ez a cím, amit most 
kaptunk, kicsit a figyelemfel-
hívásra is szolgál, hogy hozzuk 
vissza ezt a sportágat Budapest-
re – mondta Molnár Gyula. 
– Az elismerés nem nekem szól, 
hanem egész Újbudának. Öt éve 
támogatjuk a MAFC csapatát, 
és most, hogy egyre többen ki-
vonulnak a sporttámogatásból, 
mi egyre jobban belefolyunk. 
Ezt is honorálta ez a kitüntetés. 
 A polgármester hozzátette, 
bár most nem merne kiállni, 
hogy dobjon egy hárompontost, 
nagyon kedveli a kosárlabdát:
 – Ez egy szerethető sport-
ág, ráadásul – minthogy te-
remben játsszák – télen-nyá-
ron lehet űzni. A kosárlabdáé 
a jövő! A meccs a hazai csapat 
győzelmével, 107:101-es ered-
ménnyel zárult.

(rózsa)
www.ujbuda.hu/0712kosarlabda

Győzelemmel szolgáltak rá a Kosárlabdázás Városa címre

Az új tájékoztató irodában mindenki megtekintheti a megálmodott látványterveket

nyeit szolgáló kiegészítő fejlesztéseket. Ez 
a törvényi lehetőség mindkét fél kiszol-
gáltatottságát mérsékli, átláthatóvá és 
ellenőrizhetővé teszi a kapcsolódó beru-
házások finanszírozását. Újbuda Önkor-
mányzata az első, amely ilyen léptékben 
élt ezzel a törvény adta lehetőséggel, és a 
fővárosi és az újbudai önkormányzat, va-
lamint az ING által kötött megállapodás 
szerint kétmilliárd forint értékű fejlesztés 
valósul meg. 
 Glavatity Gábor, az ING Real Estate 
ingatlanfejlesztő cég projektmenedzsere 
elmondta, 2009 őszére új belvárosa lesz 

Újbudának. Az ING filozófiájának köz-
ponti gondolata az értékteremtés, és ez 
a szemlélet vezette a céget, amikor a há-
romhektáros, saját tulajdonú telek hasz-
nosításán gondolkodtak. A beruházás-
nak egyszerre kellett megfelelni az üzleti 
szempontoknak, illetve a magas esztétikai 
követelményeknek, ezért nemcsak a saját 
ingatlan fejlesztésére gondoltak, hanem a 
környezet kialakítására is nagy hangsúlyt 
helyeztek. 
 A projekt előkészítése során a ter-
vezett építkezés környezetében élők vé-
leményét is figyelembe kívánták venni, 
ezért közvélemény-kutatást készítettek 
és információs irodát nyitottak a la-
kossági hozzászólások megismerése ér-
dekében. Jogszabályi kötelességüknek 
eleget téve elkészítették a környező épü-
letek műszaki állapotfelmérését, mely-
nek jegyzőkönyveit átadták a társasházi 
közös képviselőknek. 
 A városközpont kialakításához szük-
ség van további beruházásokra. Indokolt 
például, hogy megépüljön a kerület első 
sétálóutcája (Kőrösy utca), hogy a Bercsé-
nyi utca zajterhelése csökkenjen, hogy a 
metrómegállóhoz további parkolók léte-
süljenek. Az Október huszonharmadika 
utca alatt ezért egy további 290 férőhelyes 
parkolót alakítanak ki, míg a mostani, pi-
ac mögötti kis parkoló helyén közparkot 
létesítenek. 
 Az építkezéssel szemben, az Októ-
ber huszonharmadika utca 1. szám alatt 
megnyílt az ING Tájékoztató Irodája, ahol 
megtekinthető az épületegyüttes makettje 
és tervei, valamint a műszaki állapotfel-
mérés jegyzőkönyvei is. Az építkezés teljes 
időtartama alatt folyamatosan ellenőrzik 
a környező épületeket, hogy az esetleg fel-
merülő problémákat idejében észleljék, és 
az azok védelmét szolgáló szükséges intéz-
kedéseket megtehessék. Megtörtént a terü-
let előzetes régészeti feltárása is, erről rész-
letesen a Budapesti Történeti Múzeum fog 
tájékoztatót tartani. Az új városközpont 
alapkőletétele várhatóan márciusban lesz.

Rózsa Melinda
www.ujbuda.hu/0711varoskozpont

Az óvoda vezetői tortával kedveskedtek a diákoknak

Ünnepélyes pillanat

A MAFC folyamatosan várja az 
érdeklődö fiúkat előkészítőibe és 
versenyző csoportjaiba 17 éves korig. 
Jelentkezni lehet: 463-1980-as tele-
fon számon Gyeőry Zsuzsannánál.

Advent beárnyékolva
került advent első vasárnapjára pótolni. 
A lelkipásztor három gyertya segítségé-
vel volt kénytelen a vasárnapi ceremó-
niát megtartani. A hiányzó gyertyát 
természetesen megrendelték, 

(bp)
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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!

Méltó megemlékezés József Attiláról

„A 70. te magad légy”

Az idézetek már a toronyban, a delegáció pedig újra a földön

Sosem késő úttörő 
munkába kezdeni

A Piarista Rend újraélesztése

Csíkszeredán otthon, Budapesten itthon

A Magyar Szocialista Párt is 
egy jelképes gyertyát gyújt 
a kerület karácsonyfáján, 
amellyel nyugalmat, békességet, 
egészséget, boldogságot és 
eredményes új esztendőt kíván 
minden kerületi lakosnak 
a közelgő ünnepek alkalmából. 

az MSZP XI. kerületi elnöksége, 
parlamenti és önkormányzati képviselői
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Néhány napja tarka zászlócskák lobog-
nak a szélben a József Attila Gimnázi-
um tornyában. József Attila halálának 
70. évfordulóján, december 3-án a köl-
tőről elnevezett gimnáziumban méltó, 
ötletekben gazdag, igen kreatív meg-
emlékezést tartottak. Az ünnepségen 
többek között megjelent Bács Márton 
alpolgármester, Gyurcsó Gyuláné, az 
Újbudai Pedagógiai Intézet vezetője, 
valamint több egykori „jóskás” diák és 
tanár is. 

A megemlékezés „A 70. te magad légy” 
elnevezésű kezdeményezésen belül a gim-
názium udvarán kezdődött. Az udvarra 
begördülő tűzoltóautó darus kosarában 
két irodalomtanár és egy diák emelkedett 
a magasba, és az épület tornyára elhelyez-
ték azokat a színes zászlókat, amelyekre 
felkért költők, többek közt Kossuth-díjas 
nagyságok, egykori és mai tanárok, diákok 
írták fel kedvenc József Attila-idézetüket, 
összesen hetvenen. Az alkotók saját kezű-
leg írták az idézeteket a tibeti színszimbo-
lika alapján az öt földi elem színére festett 
vászondarabokra. Ezt követően az iskola 
előtti József Attila-szobornál elhelyezték 
az emlékezés koszorúit. 
 Az intézmény könyvtárában rende-
zett kiállítás megnyitóján Törőcsik Zita, a 
gimnázium igazgatónője köszöntőjében 
elmondotta: az iskola diákjai közül né-
hányan megkoszorúzták a költő sírját a 
Kerepesi temetőben, este pedig elmennek 
a Gát utcai emlékházba. Az igazgatónő 
arról is szólt, hogy a diákok azért kedvelik 
József Attilát, mert sorai ma is időszerűek, 
és ami a legfontosabb: gazdag életművé-
ben mindenki találhat a maga számára 

bizonyos élethelyzetekben utat mutató 
gondolatot. 
 Törőcsik Zita emlékeztetett arra, hogy 
hagyományosan minden év áprilisában 
megrendezik a JAG-napokat, amely 2008-
ban különös hangsúlyt kap, mivel a gim-
názium alapításának 60. évfordulóját és a 

Váli utcai épületbe költözésük 10. évfor-
dulóját is ünneplik. Már készülnek arra a 
nagy eseményre is, melynek keretében az 
intézmény diákjai elénekelnek egy dalt, 
amellyel rekordot szeretnének dönteni.  
 A könyvtárban a vendégek megte-
kinthették az 52 elismert művész – többek 

között Tandori Dezső, Par-
ti Nagy Lajos, Bereményi 
Géza, Csukás István –, 
valamint öt tanár és tizen-
három diák által válogatott 
idézeteket, zászlókra írt, 
toronyba tűzött kedvenc 
verssoraikat. 
 A hetven idézetből 
találomra mutatunk be 
néhányat. Csukás István a 
Bukj fel az árból, Parti Nagy 
Lajos az 1937-es Keltezetlen 
töredékek, Takács Zsuzsa az 
Irgalom, Édesanyám című 
versből választott részletet. 
Tandori Dezső a Könnyű 
emlékek..., Garaczi János a 
Semmi, Nádasdy Ádám az 
Én nem tudtam című költe-
mény sorait írta fel. Harcos 
Bálint fiatal alkotó József 
Attila egyik első költemé-
nyét, a 11 évesen írt Kedves 
Jocó! című verset érezte 
számára legfontosabbnak. 
Szintén helyet kapott a 
zászlófüzérben a Quimby, 
valamint a Kispál és a Borz 
frontemberének József 
Attila verseiből választott 
legkedvesebb sora is. 

Deák Attila 

folytatás az első oldalról
1945-ig sokat nyaraltunk Hargitafürdőn, 
jóba lettem azzal az atyával. Ott éreztem 
először, hogy pap akarok lenni. 1945 után 
hosszú ideig nem jutottam vissza, csak 
1976-ban, miután édesanyám meghalt. 
Azóta igyekeztem minden évben legalább 
egy hetet a Székelyföldön tölteni. Az em-
bernek fontosak a gyökerei. A katolikus 
hit és a magyarság két nagyon mély gyö-
kér. Ezért is tértem vissza a gyökereimhez 
idős koromban.

Nem volt nehéz itt hagyni Budapestet? 

Ötven évig dolgoztam a fővárosban, ren-
geteg embert ismerek. Ezért amikor vállal-
tam a munkát, azt kértem, hogy havonta 
egyszer hazajöhessek, hogy tartsam a kap-
csolatot az itteniekkel. Amikor Budapes-
ten vagyok, a Szent Imre-templomban is 
misézek. Azok, akiknek régebben hittant 
tartottam, most családostul jönnek a szer-
tartásra. A rendszerváltáskor egyébként 
velük együtt hoztuk létre a XI. kerületi 
Szentimrevárosi Egyesületet, kifejezetten 
egy civil egyesületnek, hogy így is közve-
títhessük az értékeket. 

Mi a feladatuk Erdélyben?
Trianon előtt a Piarista Rendnek négy kö-
zépiskolája volt Erdélyben: Temesváron, 
Kolozsváron, Máramarosszigeten és Nagy-
károlyban. 1948-ban mindent elvettek, az 
utolsó piarista atya 2005-ben halt meg. A 
magyar rendtartomány ezután bízott meg 
egy piaristát, Sárközi Sándort, hogy mérje 
föl a terepet Erdélyben, miként lehetne ott 
újrakezdeni a fiatalokért végzett munkát. A 
piaristáknak ugyanis a negyedik szerzetesi 
fogadalma a fiatalság nevelése. Paptársam 
szólt, hogy segítsek neki. A régi városaink-
ban már nagyon kevés a magyar, Székely-
földre ráadásul hívtak minket. Így oda 
mentünk. Csíkszeredában a Márton Áron 
állami gimnáziumot visszakapta az egyház, 
ott alakítottak át nekünk egy kis épületet, 
amit eddig lomtárnak használtak. 700 ma-
gyar jár az iskolába, 160-an kollégisták, ne-
kik szervezünk programokat. Olvasókört, 
etika szakkört, filmklubot tartunk. Ezeken 
olyan regényekről, könyvekről, filmekről 
beszélgetünk, amelyek értéket közvetítenek. 
A filmklubon például először a Missziót, 
legutóbb pedig a Tűzszekereket vetítettem. 
Rengeteg könyvet vittünk magunkkal, eze-

ket a fiatalok a tanuláshoz, például egy dol-
gozat megírásához is tudják használni. A 
közösségi szobában csocsó is van, ahol nagy 
csatákat vívnak a kollégisták. Egyre több-
ször járnak föl hozzánk a gyerekek tanulni, 
játszani, beszélgetni. Persze idő kell ahhoz, 
hogy megismerjenek és befogadjanak ben-
nünket, de már barátkozunk. Két hónapja 
vagyunk ott, úgy érzem, menni fog. 

Tanítanak is?

A román törvények szerint az ottani isko-
lákban kizárólag román állampolgárok ta-
níthatnak. Így csak kiegészítő foglalkozá-
sokat tartunk. Bár a hittantanárnő nemrég 
lebetegedett, tüdőgyulladást kapott, így 
az órái nagy részét most mi tartjuk meg. 
Ez komoly segítség az igazgatónak, hiszen 
nehezen tudna pótolni ennyi órát. De ne-
künk is jó, mert így közelebbi kapcsolatba 
kerülünk a gyerekekkel. Úgy látom, egyre 
jobban megismernek minket. Már nem 
csak az iskolában, az utcán is megszólíta-
nak. Több újság is írt már rólunk. 

Csak az iskolában dolgoznak vagy más munkát is 
vállaltak Csíkszeredában?

Egy másik gimnáziumba, az egyházi 
fenntartású Segítő Máriába is átjárunk 
segíteni. A környékbeli plébánosok is 
hívnak minket misézni, gyóntatni, prédi-
kálni. Ezenkívül látogatjuk a régi piarista 
iskolákat is. A máramarosszigeti templom 
búcsújára hívtak meg minket, ott Sándor 
atya prédikált a misén. A temesvári kato-
likus iskolában a piaristákról beszéltünk 
a fiataloknak, magyaroknak és románok-
nak egyaránt. A magyar rendtartomány 
azzal is megbízott bennünket, mérjük föl, 
Erdélyben hol lehetne esetleg a magyar pi-
aristáknak megtelepedniük. Erre ott van 
lehetőség, ahol sok a magyar, ahol azt is 
remélhetjük, lesznek olyanok, akik belép-
nek a piaristákhoz. Fontos lenne, hogy az 
Erdélyben működő szerzetesek erdélyiek 
legyenek. Az odavalósiak tudják legjobban 
elvégezni a munkát. Mi például románul 
sem tudunk, pedig szükség lenne rá. 

Miben különböznek a csíkszeredai gyerekek a bu-
dapestiektől?

Udvariasabbak, nem cinikusak, és nagy 
részük még romlatlan. Bár a fogyasztói 
társadalom és a globalizáció rájuk is nagy 

hatással van. Például sokan cigarettáznak 
az órai szünetekben. Sokuk a számítógé-
peken és a televízión keresztül nézik a vi-
lágot. Ezért is indítottam el a filmklubot. 

Hogyan készülnek ott a karácsonyra? 

Csíkszeredában még erős a hagyományos 
vallásosság és a közösségek is jobban ösz-
szetartanak, mint Budapesten. A hajnali 
adventi miséken tele van a templom, so-
kan jönnek gyónni is. Az egyik plébánia 
fiataljai például házról házra jártak advent 
kezdetén. Hozzánk is eljöttek: énekeltek, 
aztán behívtuk őket egy kis finomságra, 
és beszélgettünk velük. Aztán mentek to-
vább máshova. Gondolom, hogy betlehe-
mezni is fognak karácsonykor. Ha most 
hazamegyek, majd meglátom.

Azt mondta, hazamegy...

Csíkszeredában azt mondtam, hogy haza-
jövök, és most azt mondtam, egész spontá-
nul, hogy hazamegyek. Budapesten itthon 
vagyok, Csíkszeredában otthon vagyok. 
Ott kezdődött papi hivatásom, a Jóisten 
öregségemre most visszavezetett oda.

(Gianone Péter)
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Mozgolóda Óvoda: ünnep, emlékezés, ajándékozás

Egy emberöltő a gyerekek szolgálatában Budapesti Szenior 
Úszóklub: húsz év, 
számos győzelem

Az úszás minőségi életformát biztosít

 Megvédjük, megőrizzük Gellérthegy, 
Szentimreváros, Lágymányos értékeit, 
hagyományait.

 A nagy fejlesztések, metróépítés eredmé-
nyeit az itt élők javára hasznosítsuk.

 Legyen ez a városrész a tudomány 
és a kultúra fellegvára, a diákok otthona.

 Teremtsünk biztonságos lakható 
környezetet és gondoskodjunk 
a rászorulókról.

A választókerület egyéni országgyűlési 
képviselőjeként azért szeretnék dolgozni, hogy:

Köszönjük  ajánlását és kopogtatócéduláját. 
Boldog, békés karácsonyi ünnepet és nyugodt, 
sikeres új esztendőt kívánunk 
Önnek és családjának!

Fejlődés és 
hagyománytisztelet

kopogtatócéduláját.
Boldog, békés karácsonyi ünnepet és nyugodt, 

  Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 229    SZDSZ iroda: 1115 Bp., Ecsed u. 13., Tel.: 203-56-07 
  MSZP iroda: 1119 Bp., Mérnök u. 40.     e-mail: lakos.imre@ujbuda.hu    www.lakos.hu 
 Keresse fel honlapomat is! Ha javaslata, kérdése van, írja meg, vagy küldjön e-mailt!

Lakos Imre Gellérthegy, Szentimreváros és Lágymányos 
országgyűlési képviselőjelöltje

Lakos Imre
képviselőjelölt

15. sz. országgyűlési választókerület
ÚJBUDA Válassza Lakos Imrét!
Egy városrész arca az ott élő emberek gondolataiból, szelleméből, hagyományaiból 
és az azokat tükröző életmódból, környezetből rajzolódik ki. A mi dolgunk, hogy 
úgy alakítsuk jövőnket, úgy fejlesszük közös otthonunkat, hogy értékeinket, hagyo-
mányainkat a következő nemzedékek számára is megőrizzük, megerősítsük.

Molnár Gyula
polgármester

Lakos Imre
képviselőjelölt

A gyermekek örömmel fogadták a Mikulást

Főtáv: Villámlátogatás a polgármesternél 
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Fennállásának harmincadik 
évfordulóját ünnepelte a 
Mozgolóda Óvoda a Lecke 
utcában. A megemlékezés 
– a gyerekek nagy örömére 
– összekapcsolódott a Mikulás 
érkezésével.

Az ünnepség elején Böbe néni – va-
gyis Szalay Béláné, a korábbi igaz-
gatónő – lepte meg a gyerekeket 
és volt kollégáit. Ezek után Szabó 
Ferenc önkormányzati képviselő 
köszönte meg neki az itt végzett 
munkát. Az óvoda fennállásának 
harminc évéből 21 esztendeig – egé-
szen pontosan 1986 augusztusától 
2007 júliusáig – ugyanis Böbe néni 
vezette az intézményt, amely ez idő 
alatt fontos helyszínné vált Újbuda 
életében, fogalmazott. Ezek után 
Bács Márton alpolgármester mon-
dott néhány mondatot – kiemelve, 
hogy e három évtized alatt több 
ezer gyerek járt a Lecke utcába, te-
hát nagyon jó és eredményes intéz-
ményről van szó –, majd átadta az 
Önkormányzat ünnepi hozzájáru-
lását: egy 50 ezer forintos vásárlási 
utalványt tartalmazó borítékot.
 A gyermekek nagy örömé-
re kisvártatva megérkezett a nap 

főszereplője, a Mikulás is. A pi-
ros ruhás, nagy szakállú aján-
dékosztó szintén emlékeztette a 
lurkókat arra, hogy harmincéves 
az intézmény, és immár a 12. esz-
tendeje viseli a Mozgolóda nevet. 
– A rénszarvasaim nincsenek itt, 
elküldtem őket a gyorsétterembe 
sült krumplit enni! – jegyezte meg, 
nagy derültséget keltve, majd a 
„segédei” egy zsúrkocsin betolták 
pompázatos – négy emeletes, mar-
cipánfigurákkal, csokikrémmel, 
gyümölcsdarabokkal és ostyala-
pocskákkal ékes – születésnapi 
tortát. A Mikulás még felhívta az 
ovisok figyelmét arra, hogy evés 
után mossák meg a fogukat, és 
mindig fogadjanak szót az óvó né-
niknek, aztán elbúcsúzott, átadva 
őket az ajándékbontás és a tortafa-
lás örömeinek.
 Az óvoda múltjáról és jelené-
ről a mostani igazgatónő, Elekné 
Rabár Matild, a gyerekeknek csak 
Panka néni mesélt: – A Mozgolóda 
1977 szeptemberében nyitotta 
meg kapuit. A kezdeti években 
mintegy 260 gyermek járt ide, és 
17 óvónő, 9 dajka, valamint egy 
szakácsnő dolgozott. Ma 220 gye-
rekkel foglalkozunk, és 19 óvónő, 

Fennállásának huszadik évfor-
dulóját ünnepelte a Budapesti 
Szenior Úszóklub, amely ’87-ben 
alakult a Hotel Flamencóban. 

Csikány József, az egyesület elnöke 
– a szervezetnek otthont adó Nyéki 
Imre Uszoda igazgatója – lapunk-
nak elmondta: legfőbb céljuk, hogy 
mindenkinek lehetőséget biztosít-
sanak edzés jellegű úszásra, illetve 
szenior versenyeken való részvétel-
re. Legidősebb tagjuk 89 esztendős, 
míg a legfiatalabb a legalacsonyabb 
elvárt életkorban jár: 25 éves. – A 
fiatalítás továbbra is feladat, bár 
bizakodásra ad okot, hogy minden 

verseny végén gyerek-szülő-nagy-
szülő váltót tartunk, és a fiatalabb 
korosztály tagjai, akik ilyenkor a 
rajtkőre lépnek, valószínűleg a ké-
sőbbiekben sem mondanak le az 
úszásról – mondja.
 Az elnök eredményesnek tartja 
a sportág népszerűsítését. – ’87-ben, 
amikor megalakultunk, egyedül 
voltunk, jelenleg pedig mintegy 
harminc szenior úszóegyesület mű-
ködik országszerte (közülük négy a 
fővárosban). Évente 12–14 verseny 
kínál alkalmat a megmérettetésre, 
és megalakult az Országos Szenior 

Úszószövetség is, a mozgalom leg-
magasabb szintű képviseleti szerve 
– említi, hozzátéve: Az úszás, ha 
komolyan veszik, nemcsak e sport 
űzőjének kondícióját képes megvál-
toztatni, de életmódját, erkölcseit is. 
– Az úszás minőségi életformát biz-
tosít a sportolónak, amely minden 
élethelyzeten megmutatkozik. De 
nincs szebb annál, amikor két nagy-
mama versenyt úszik a váltóért!
 Csikány József az eddigi ered-
ményeikről szólva felidézte: a csa-
pat nagy sikerrel szerepelt a ’88-
as brisbane-i világbajnokságon, 
Ausztráliában, csakúgy, ahogy 
a ’89-es a finnországi Kurkában 

rendezett Európa-bajnokságon 
is, jelenleg pedig Európa egyik 
legjobb klubcsapatának számít: 
gárdája húsz aranyérmet szerzett 
idén, a szlovéniai Kranj-ban tar-
tott Eb-n (tizenhármat egyéniben, 
hetet váltóúszással). A szövetség a 
Hotel Normafában tartott ünnep-
ségen adta át a csapat tagjainak 
az idei Eb-n elért eredményeket 
tanúsító serlegeket. A tizenhárom 
kupát összesen nyolc fő vehette át, 
köztük hárman újbudai lakosok.

R. H.
www.ujbuda.hu/0712medence

12 dajka, továbbá egy kertész al-
kotja a munkatársi gárdát. Kilenc 
csoportunk van, valamennyiben 
megtalálható mind a kis-, mind a 
középső-, mind a nagycsoportos 
korosztály. Egyébként 120 kiscso-
portos jár hozzánk – sorolja az 
„alapadatokat”. 
 Az apróságok ötven százaléka 
az óvodai körzetből jár az intéz-
ménybe, 70 gyerek érkezik a szom-

széd körzetből, 12 fő más kerületek-
ből és további 15 gyerek az agglo-
merációból, méghozzá azért, mert a 
szüleik a kerületben dolgoznak. Az 
óvoda neve azért lett Mozgolóda, 
mert az intézmény vezetése – a har-
monikus személyiségfejlesztés je-
gyében – a kicsik testi-lelki-szellemi 
megmozgatására törekszik.

Regényi H.
www.ujbuda.hu/0712mozgolodo

Kovács Lajos, a Főtáv Zrt. nemrég kineve-
zett új vezérigazgatója Molnár Gyulánál, 
Újbuda polgármesterénél járt. Stábunk 
kíváncsi volt arra, a feleknek miben sike-
rült megállapodniuk.  

– A XI. kerület egy kiemelt pont számunkra, 
hiszen itt van a telephelyünk – kezdte válaszát 
az Újbuda Média kérdésére Kovács Lajos. Első-
sorban persze kellemes ünnepeket és boldog új 
évet szerettünk volna kívánni a kerület vezeté-
sének, és most önökön keresztül minden kedves 
újbudainak. Másrészről az együttműködést 
kerestük a kerülettel, mivel eddig is próbáltunk 

részt venni a kerület életében. Beszéltünk ar-
ról, hol tudunk még javítani, főleg az energeti-
ka és az energiagazdálkodás területén, milyen 
együttműködéseket tudunk kialakítani. De szó 
van arról is, hogy a Főtáv szponzorációval is 
részt vesz a következő rendezvényekben, de eb-
ből a szempontból akár az Újbudai Sport Egye-
sület is szóba kerülhet. A nagycsaládosok kará-
csonyát támogatjuk, ezzel segítjük a kerületben 
élő sokgyermekeseket, és arról is szó esett, hogy 
januárban megvizsgálnánk a kerületben lévő 
távhőellátott önkormányzati intézmények hely-
zetét, és kidolgozunk egy olyan javaslatcsoma-
got, amelyben az ő költségeiket tudnánk csök-

kenteni. Abban maradtunk, hogy rendszeressé 
tesszük ezeket a beszélgetéseket, ápolni fogjuk 
ezt a kölcsönösen jó kapcsolatot, és meglátjuk, 
milyen előrelépéseket hoz számunkra a jövő.  
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Békés, Boldog Karácsonyt 
és Sikerekben Gazdag Új Évet Kíván 
a kerületi SZDSZ frakció 
az újság minden olvasójának!

Lakos Imre
Alpolgármester 
Frakcióvezető

Klausz Csilla
Szociális és Lakásügyi 
Bizottság alelnöke

Szesztay András
Kulturális Bizottság elnöke

Hajdu László
Környezetvédelmi tanácsnok

Balázs Gyula
Kisebbségekért és partnervárosokért 
felelős tanácsnok

Tizenegy pontban foglalta össze prog-
ramját Csapody Miklós, aki az MDF szí-
neiben indul az időközi önkormányzati 
választáson. A politikus 1990 és 2006 
között már volt a térség egyéni ország-
gyűlési képviselője, tavaly pedig a 
Demokrata Fórum listáján jutott man-
dátumhoz. 

A Tranzit kávéházban tartotta kampány-
nyitó sajtótájékoztatóját Csapody Miklós, 
amelyen részletesen ismertette elképzeléseit. 
Ezek egy része az Újbuda belső területén élők 
szociális helyzetével foglalkozik – ingyenes 
gyógyszer az időseknek, bérlakás-konstruk-
ció, életjáradék-program. A politikus szük-

Csapody 11 pontja a XI. kerületért Teccikérteni? Klub
Bár az internetbuldózer komolyan 
fenyegeti, eddig mégsem tudta meg-
semmisíteni azokat a hagyományokat, 
amelyek generációk óta jellemzik az 
egyetemista korosztályt. Az egyik ilyen, 
hogy szívesen találkoznak klubokban, 
alternatív kultúrát közvetítő helyeken, 
és mindehhez elengedhetetlen kellék 
számukra a zene. Ebben a szellemben 
jött létre a Teccikérteni? Klub, miután 
az újbudai SZDSZ egyik helyiségében 
lehetőséget adott a szervezőknek.

A Kosztolányi Dezső tér 11.-ben november 
vége óta működik a Teccikérteni? Klub, 
amely mai formájában sokkal inkább em-
lékeztet a korai Antonioni-filmek miliőjé-
re, mint a korábbi pártirodára. Gitártokok 
támaszkodnak a kikeletzöld falnak, fekete 
keretben fekete-fehér képen egy hangfal 
előtt elnyújtózott gitáros zenét hallgat. 
A fekete kávéházi asztalokon sárgászöld 
mécsestartók.
 – Néhány fiatal egy ideje már dol-
gozott azon, hogy egy saját klubnak 
való helyiséget találjon – mesélte a 
megnyitón Lakos Imre alpolgármester, 
szabaddemokrata képviselő. – Amikor 

ez hozzám is elért, beleszerettem a gon-
dolatba. Teljesen szabad kezet kaptak a 
kialakításban, a dizájn az ő ízlésüket és 
munkájukat tükrözi. Régi álmom, hogy 
Újbudának, ennek az egyetemi város-
résznek a Gellért tér és a Kosztolányi 
Dezső tér közötti szakasza kulturális 
városközpont legyen, és ebben az egye-
temi ifjúságnak kedves pontok, klubok, 
szórakozóhelyek is helyet kapjanak. No-
ha még a munka és a szervezés döntő 
része hátra van, ez az elképzelés ma már 
nem csak álom, és sokat számít, hogy a 
megvalósításban a fiatalok is közremű-
ködnek. Ettől lesz olyan, amilyet ők sze-
retnek, és amire vigyáznak majd. 
 A Teccikérteni? Klub hetente egyszer, 
később gyakrabban kínál programot, 
találkozókat művészekkel, kortárs alko-
tókkal. A témák között egyebek mellett 
szerepel a társadalomtudomány, a film-
művészet, egyszóval a közösségi kultúra 
helyszíneként működik ez a hely. Ennek 
része az is, hogy alkalmanként zenészek 
is megjelennek, a megnyitón például a 
Tenderfoot Blues Trió játszott.  

B. A.
www.ujbuda.hu/0712teccikerteni

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

ségesnek nevezi a közlekedés fejlesztését is, 
például a már lassan elfeledett Galvani úti 
híd tervét. Csapody Miklós szerint egyebek 
mellett városgondnokságot kellene felállíta-
ni Újbudán, meg kellene szervezni a kerület 
saját közterület-felügyeletét és megállítani a 
Gellérthegy beépítését is. 
 A jelölt programjában – a már ko-
rábban ígért, de eddig meg nem való-
sított terv – szerepel a Hamzsabégi úti 
vasút mellett a zajvédő fal építése. Erről 
Csapody Miklós azt mondta: hiába pró-
bálta, nem tudta elérni ezt a célt, de nem 
tett le a megvalósításról. 

(gp)
www.ujbuda.hu/0712csapody

Lapzártánk után néhány órával tartotta kam-
pánynyitóját Rétvári Bence a Fidesz–KDNP 
közös jelöltje. Beszámolónkat a következő 
lapszámban olvashatják.

Az MDF kampánynyitója a Tranzitban

Két jelölt már biztosan indulhat
Rétvári és Lakos összegyűjtötte a kopogtatócédulákat

A 15. sz. Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2007. december 
13-i ülésén a 15. sz. Országos Egyéni Választókerület képviselőjelöltjeként a 2008. 
január 27-i időközi országgyűlési képviselő választásra nyilvántartásba vette dr. 
Rétvári Bencét,  a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a KeresztényDemokrata 
Néppárt közös jelöltjét és Lakos Imrét, a Szabad Demokraták Szövetsége, a Ma-
gyar Liberális Párt és a Magyar Szocialista Párt közös jelöltjét. Bárki lehet jelölt, aki 
2008. január 4-éig az előírt mennyiségű kopogtatócédulát leadja.

dr. Filipsz Andrea jegyző
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Karácsonyi akciók 
a Vöröskeresztnél 

Ismét december van, közelednek az 
ünnepek, és az emberek többsége aján-
dékokról gondoskodik szeretteinek. 
Vannak azonban családok, akik anyagi 
helyzetüknél fogva még a kisebb figyel-
mességeket is nehezen engedhetik meg 
maguknak. 
 December 10–22. között számos hely-
színen, várhatóan több mint 1500 ember 
részesül apróbb figyelmességben, vagy 
segélyként különböző csomagokban, élel-
miszer-utalványban. Az önkéntesek és 
munkatársak az akciók során személyesen 
keresik fel az Újbudai Idősek Házának la-
kóit, a Montágh Imre Általános Iskolát és 
Óvodát, valamint a Szent Imre Kórházban 
azokat a betegeket, akik betegségüknél 
fogva az ünnepeket a kórházban töltik. 
 Akik úgy érzik, szívesen osztoznának 
a segítségnyújtásban és az adható szere-
tetben, kérik, hogy keressék fel a Vörös-
kereszt Erőmű utcai irodáját, és élelmi-
szerrel, szaloncukorral, tisztítószerekkel, 
valamint játékokkal járuljanak hozza a 
családok ünnepének szebbé tételéhez. 
 A sok hasznos kis holmi, talán mást 
boldoggá tenne. Ennek jegyében kíván 
békés, boldog karácsonyt a Magyar Vö-
röskereszt kerületi szervezete.
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Alternatív síkosságmentesítés és a múlt üzenetei

Új utak a környezetvédelemben
Ha a környezetvédelem szóba kerül,  
a legtöbben bólogatunk, és magunk 
is egyetértünk azokkal, akik arra biz-
tatnak, figyeljünk mit teszünk, ha nem 
használunk, legalább ne ártsunk a 
minket körülvevő élővilágnak. A gya-
korlatban viszont már az is óriási ered-
mény lenne, ha senki nem hajítaná el a 
koszos papír zsebkendőt és a cigaret-
tacsikkel kibekkelné az útjába kerülő 
következő kukáig – írta a Gazdagréten 
megjelenő Rét újság egyik számában 
Hajdu László önkormányzati képvise-
lő, környezetvédelmi tanácsnok.

2007 első negyedévében kezdődött el a 
képviselő által kezdeményezett mintapro-
jekt Gazdagréten, amely a házon belüli 
szelektív hulladékgyűjtésre tett kísérletet. 
A projekt lényege az, hogy a háztartási hul-
ladék válogatott gyűjtése a lépcsőházakon 
belül történjen. Ez egyrészt könnyebben 
elérhető a lakók számára, másrészt a hul-
ladékgyűjtés területén vélhetően nagyobb 
rend lesz, mint az eddig használt szigete-
ken, hiszen a lakók saját házuk táján általá-
ban gondosan ügyelnek a tisztaságra. 
 – A 119 házban próbáltuk ki ezt a 
megoldást, és a gyűjtőhelyek telepítésé-
nek mintegy tízmillió forintos költségét a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) 
állja. A rendszer működtetése ennél több 
pénzbe kerül, ezért Újbuda Önkormány-
zata támogatásával teljesedik ki a program, 
így a gazdagrétiek térítés mentesen vehetik 
igénybe a szolgáltatást – számol be Hajdu 
László. 
 Budapesten egyébként 2003 óta van le-
hetőség a háztartási szemét szelektív üríté-
sére, jelenleg mintegy hatszáz úgynevezett 
szelektív hulladékgyűjtő sziget működik 
a fővárosban. A hulladék kezelése mellett 
az épített és a természetes környezet vé-
delme is nagy kihívás Újbuda számára. 
A téli síkosságmentesítés konyhasóval 
kifejezetten romboló hatással van termé-
szetünkre. A FŐKERT Zrt. adatai szerint 
a 27 ezer védett fasorból közel ezret kell 
újraültetni, ami 100 millió forint nagyság-
rendű, és a kerületi kezelésben lévő fasorok  
pusztulása is tetemes.

 A környezetet romboló hatás mellett 
ugyanakkor baleset-megelőzései szem-
pontok miatt szükséges az utak szórása. 
Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni? 

Jelenleg Budapesten a közutakra évi 30 
ezer tonna sót szórnak ki. A lakosság a jár-
dák tisztántartásával újabb 5000 tonna só-
val „gazdagítja” a természetes és az épített 
környezetet. Újbudán az adatokból szá-
molva 1200–1700 tonna sót használnak 
fel, ezenbelül a társasházak, kertes házak 
lakói 500–600 tonna síkosságmentesítő 
anyagot szórnak ki. Javaslatomra idén elő-
ször az Önkormányzat hozzájárul a kör-
nyezetbarát anyag kiváltásához szükséges 
támogatáshoz. Ez december elejétől besze-
rezhető az Újbuda Prizma Kht. telephe-
lyén, tízkilós kiszerelésben. Az alternatív 
síkosságmentesítés fogalma pár éve terjedt 
el Magyarországon. EU-os irányelv egyike 
a legtöbbet használt káros nátrium-klo-
rid visszaszorítása és más környezetbarát 
anyagok előnyben részesítése. A nátrium-
kloridnak az épített környezetre gyakorolt 
negatív hatása is jelentős. Felgyorsítja a 
fém, a beton és a vasbeton korróziót, ron-
gálja a közműveket, valamint a lakosság 

cipőjét és ruházatát is tönkreteszi. Ma-
gyarországon elsőként Szekszárd városa 
tiltotta rendeletben a konyhasó alkalma-
zását a járdákon.

 Milyen kézzelfogható eredménye lehet a 
környezetbarát síkosságmentesítésnek? 

A várható eredmények és előnyök között 
elsősorban a környezettudatos magatartás 
kialakulása talán a leglényegesebb. Fontos 
értékké kell válnia a gondolkodásunkban 
a természetes és az épített környezet vé-
delme, és ezzel erősödik a lakossági ma-
gántulajdon védelme is. Szempont persze 
az is, hogy az Európai Unió irányelveit is 
kövessük.

 A szelektív hulladékgyűjtés, annak is a gaz-
dagréti mintaprojektje és a környezetbarát 
síkosságmentesítés mellett úgy tudjuk, 
más fontos, ugyancsak a környezet védel-
mével kapcsolatos elképzelései is vannak. 
Melyek ezek a tervek? 

Fontosnak tartom, hogy a múlt kincseit, az 
épített környezet emlékeit is megőrizzük a 
következő nemzedékek számára. Ugyan-
csak lényegesnek tartom a megújuló ener-
giaforrások lakossági elterjedését. Mint 
például a napkollektor, amely meleg vizet 
termel, vagy a napelem, illetve a szélgene-
rátor, ez utóbbiak környezetbarát módon 
termelnek elektromos áramot. Ha min-
den sikerül, akkor nyár elejére már lesznek 
megvalósuló projektek. A régi balatoni út 
mentén biztosan egyre többen látogatnak 
majd el a Kánai Kolostorhoz, de remélem, 
hogy sikerül az albertfalvai Római Katonai 
Tábort is olyan állapotba hozni, hogy része 
lehessen a turisztikai látványosságoknak. 
Sok kihívás áll előttünk a következő évben, 
most azonban advent idején, és az új esz-
tendő első napjaiban a családok befelé for-
dulnak, egymásra figyelnek, és ezekből az 
ünnepi pillanatokból valamennyien erőt 
gyűjtünk a megoldandó feladatokhoz. Bol-
dog, békés karácsonyt és eredményekben 
gazdag új esztendőt kívánok az Újbuda ol-
vasóinak, minden újbudainak. 

 A.B.   
Az Ujbuda Prizma Kht. Telephelye:  
Hamzsabégi út 60., Telefon: 203-80-15 

Hajdu László önkormányzati képviselő

Az Újbuda Prizma Kht. dolgozói Mikulás napján az alkalomhoz illő „munkaruhában” végezték 
mindennapi munkájukat.

Takarítás – alkalomhoz illő sapkával
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Immár hagyomány, hogy minden évben advent első vasárnapja előtti szombaton megrendezik 
az adventi vásárt a Farkasréti Általános Iskolában, ahol a gyerekek saját készítésű portékáikat 
árulják. Örömmel fedeztünk fel mézeskalácsokat, különféle kézművesmunkákat, adventi koszo-
rúkat. A büfében és a teaházban pedig házi finomságokkal várták a közönséget.

A szülők és a pedagógusok összefogása sokat lendíthet egy óvoda felszereltségén

Jótékonysági est a Nyitnikék Óvodáért
A központi költségvetés egyre apadó 
támogatása miatt a civil szféra sokszor 
saját kezdeményezésre alapítványt 
létesít vagy jótékonysági eseményt 
szervez, hogy kiegészítse a hiány-
zó pénzösszeget. Erre jó példa a 
Nyitnikék Óvoda nem egyedi, mégis 
mintaértékű ötlete, amelyben az óvo-
dások hozzátartozói egy alapítványon 
és egy jótékonysági koncerten keresz-
tül támogathatják az intézményt.  

A jótékonysági est szervezéséről és ered-
ményességéről kérdeztük a kanizsai ut-
cai Nyitnikék Óvoda vezetőjét, Karkus 
Mihálynét és Jankó István fideszes önkor-
mányzati képviselőt, a kerületi Oktatási 
Bizottság alelnökét.  

Kinek a kezdeményezésére és hányadik alkalom-
mal rendezték meg a koncertet?

K. M.: A két évvel ezelőtti első koncertet 
az óvodába járó gyermekek szülei kez-
deményezték, tehát az idei a második 
alkalom. Az eseményen fellépő művé-
szek valamilyen módon kötődnek az 
intézményhez. Néhányan itt töltötték 

óvodás éveiket, többségüknek azonban 
a gyermekei jelenleg is ide járnak. Idén 
fellépett egy argentin tánccsoport, majd 
a Budapesti Énekes Iskola együttese. Ve-
zetőik gyermekei a Nyitnikék Óvodába 
járnak. A műsort színesítették volt óvo-
dásaink: Horváth Simon hegedűjátékkal, 
valamint Oravecz Zsófia és Kovács Gyopár 
néptáncelőadással. Színpadra lépett még a 
Megaron Pantomin együttes és a Nefretiti 
Orientál Táncstúdió hastáncosa.  

Mennyire tekinthető sikeresnek az esemény?  

K. M.: A telt házas előadás és a befolyt 
összeg tekintetében méltán mondhatom 
sikeresnek a koncertet. Közel 300 fő lá-
togatott el a Fővárosi Művelődési Házba, 
főként a gyermekek szülei, nagyszülei. Az 
anyagi bevételen túl úgy vélem, egy ilyen 
koncert szorosabbra fűzi az intézmény és a 
család közti kapcsolatot, és egyben erősíti 
a szülőkben a tudatot, hogy segítségükkel 
az óvoda több lehetőséget tud biztosítani. 
Mi, pedagógusok igyekszünk barátságos, 
szeretetteljes légkört kialakítani az óvodá-
ban, hogy az otthoni légkör ne különüljön 
el élesen az intézményi neveléstől. Az óvo-

dai nevelés kiegészítő-
je és segítője a családi 
nevelésnek.   

Manapság egyre több ál-
lami intézmény működtet 
alapítványt. A Nyitnikék 
Óvoda mire fordítja az 
alapítványi támogatásból 
befolyt összeget? 

K. M.: A 2003 óta mű-
ködő Kanizsai Gőzös 
Alapítványt az óvoda 
dolgozói hozták létre 
a szülőkkel közösen 
abból a célból, hogy 
a központi költségve-
tésből érkező támo-
gatást kiegészítsük. A 
befolyó összeget teljes 
egészében vissza tud-
juk fordítani a gyer-
mekekre: ebből futja 
rendszeres kirándu-
lásokra, bábszínházra 

és egyéb gyermekműsorokra, valamint 
hagyományőrző óvodai ünnepek szerve-
zésére.   

Jankó István önkormányzati képviselő is segített 
az óvodának a koncert lebonyolításában. Hogyan 
kötődik ő az intézményhez? 

K. M.: Jankó István egyben kolléga is, hi-
szen az óvoda épületében működik a ke-
rületi Logopédiai Intézet, amelynek ő az 
igazgatóhelyettese. Ebből következik, hogy 
nap mint nap érzékeli az óvoda fejlődési 
törekvéseit, ezért igyekszik minket támo-
gatni, ráadásul ő ennek a területnek az 
önkormányzati képviselője is. Újbuda Ön-
kormányzatának, azon belül a Kulturális 
Bizottságnak köszönhetjük, hogy a Fővá-
rosi Művelődési Ház bérleti díját egy pályá-
zaton keresztül megnyertük. Ennek hála a 
koncert teljes bevételét az óvoda játékállo-
mányának gyarapítására fordíthatjuk így 
karácsony közeledtével.   

Képviselő úr, miért tartja fontosnak egy óvoda 
támogatását?

J. I.: Az emberek általában nem szeretnek 
olyan helyre járni, ahol nem érzik jól ma-
gukat. Hogyan várhatnánk el ezt a gyer-
mekektől? Igyekszünk nekik minél barát-
ságosabb környezetet biztosítani, ehhez 
azonban elengedhetetlen a plusz anyagi 
ráfordítás. A korábbi években megvalósult 
az udvar felújítása és különböző játékok 
vásárlása, idén a képviselői keretből kiegé-
szítve sövényt telepítettünk a kerítés elé. A 
Nyitnikék Óvoda koncertje remek példa a 
szülők, az óvoda pedagógusainak és min-
den dolgozójának összefogására. Ezúton 
köszönöm az intézmény minden dolgozó-
jának, hogy ilyen ügyesen megszervezték 
az estet, és bízom a folytatásában.  

Ön is részt vett a jótékonysági esten?

J. I.: Természetesen, hiszen a fővédnöke 
voltam, azt viszont sajnálom, hogy az Ön-
kormányzat részéről nem vett rész senki 
a koncerten. Úgy vélem, egy ilyen kezde-
ményezés több figyelmet érdemelt volna, 
hiszen ennyivel kevesebbet kell az intéz-
ményre fordítania a hivatalnak.   

Farkas A.
www.ujbuda.hu/0712Nyitnikaracsony

Ökokarácsony a Bárdos Lajos 
Általános Iskola és Gimnáziumban 
Már tíz éve rendezzük meg iskolánkban 
az Ökokarácsonyt a Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesülettel közösen. Az előző 
hét végén szombaton 14-féle foglalkozást 
tartottunk, melyre kicsiket, nagyokat, 
iskolásokat, óvodásokat és felnőtteket is 
hívtunk. A programot a 2. z osztály betle-
hemes műsora nyitotta meg.
 A foglalkozásokon elsősorban ter-
mészetes anyagokból, például csuhéból, 
bőrdarabokból, 
teafilter papírból, 
termésekből ké-
szítettünk apró 
karácsonyi ajándé-
kokat és díszeket. 
Csomagolópapír-
tól hullámpapí-
rig felhasználjuk, 
újrahasznosítjuk 
a különböző anya-
gokat. Nagy sikere 
van már évek óta 
a mézeskalácssü-
tésnek is, melynek 
illata ilyenkor az 
egész iskolában 
érezhető.

Évről évre új ötletekkel teszik izgalmassá 
a foglalkozást vezető kézművesek és kol-
légáink ezt a napot. Az érdeklődés igen 
nagy volt, közel 200-an vettek részt a vál-
tozatos programon, mely már hagyomány 
iskolánkban.
 Jövőre újból várunk minden érdeklő-
dőt, és boldog, békés karácsonyt kívánunk 
mindenkinek. 

Tóthné Timár-Geng Csilla

Farkasréti adventi vásár
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Az Eleven Center egészséges programjai Gazdagréten

Egy délután a jó közérzetünkért
Összefogott a gazdagréti Eleven Cen-
ter öt üzlete, és egy programokban 
gazdag egészségdélutánt szervezett a 
környékbeli lakosoknak. A bevásárló-
központ üzletei termékbemutatókkal, 
ingyenes szolgáltatásokkal, valamint 
kedvezményes vásárlási lehetőséggel 
várták az érdeklődőket. 

A rendezvény ingyenes testsúly-, 
testzsírszázalék-meghatározással, illetve 
vérnyomás- és vércukorméréssel csábította 
az érkezőket. A bevásárlóközpont közepén 
az épületben található női fitnesz- és szép-

ségklub új gépeit lehetett kipróbálni. Vala-
mivel később egy személyi edző által bemu-
tatott köredzéshez is lehetett csatlakozni. 
A délután ingyenes szolgáltatásai közt sze-
replő, néhány perces kéz- és karmasszázst 
követően, kissé megéhezve kóstolót kaphat-
tunk a bio- és reform-élelmiszerek kínálatá-
ból. – Az ételek többsége teljes kiőrlésű tön-
kölylisztből készült, mindenféle állati erede-
tű alapanyagot nélkülöznek – tájékoztatták 
lapunkat az „Angyalok konyhája” dolgozói. 
A gombás pirog, a szójajoghurtos pogácsa 
és a spenótos rétes valóban csábította az ar-
ra járókat, akiket személyre szabott étkezési 

A volt egészségügyi miniszter tájékoztatta az ÚjbudaTV nézőit is

tanácsokkal is elláttak az egészséges táp-
lálkozás angyali őrei. Egy másik pultnál az 
egyre népszerűbb wellness-termékek és na-
túrkozmetikumok világáról kaphattunk fel-
világosítást. Az összes kiállított készítmény 
gyógynövényből készült, így káros hatásai 
nincsenek. Az immunerősítőktől kezdve 
a szív- és érrendszeri betegségekre éppúgy 
megtalálhatjuk a természetes gyógyírt, 
mint a narancsbőrre vagy a hajhullásra. Az 
Eleven Center emeletén található étterem-
ben olyan különleges egészséges reform-
ételekkel várták a vendégeket, mint a töltött 
dagadó sütőtöklevessel kombinálva. Az 
egészséges délutáni programokra Molnár 
Gyula polgármester is ellátogatott, aki szí-
vesen ismerkedett a biokonyha ízeivel. 

F. A.
www.ujbuda.hu/0712Eleven

A Mikulás szoros időbeosztása ellenére nem hanyagolta el a Szent Imre Kórház betegeit sem.  
Osztályról osztályra, kórteremről kórteremre járt, és a Törökugrató Általános Iskola, valamint a 
XXII. kerületi Leányka Óvoda gyermekei által készített ajándékokat osztotta ki. Útja során Kegye 
János pánsípművész kísérte, aki már több kórházban ingyen adott koncertet, így járulva hozzá 
a betegek a gyógyulásához. Az Egészségügyi Minisztérium által elindított Gyermekbarát prog-
ramhoz – melynek lényege, hogy kórházlátogatásokat szerveznek a kicsiknek – kapcsolódott a 
gyermekek által készített karácsonyi díszek átadása.

Pánsíppal várták a Mikulást

Dr. Mikola István a Budai Klub Galériában

Előadás az egészségügyről
Az egészségügyi rendszeren változ-
tatni kell, de nem a mindent eltörölni 
elv alapján, állítja dr. Mikola István, 
volt egészségügyi miniszter. A Par-
lament Egészségügyi Bizottsága, 
illetve számos civil szervezet, köztük 
a Magyar Orvosi Kamara és a Szociális 
Kerekasztal olyan egészségügyi tör-
vénytervezetet dolgozott ki, amely 
átfogó megoldást nyújtana a tb priva-
tizációjával szemben. 

A tervezet legfőbb elvei alapján a Fidesz egy 
nemzeti egészségügyi kerekasztal felállítását 
tervezi, amely alkalmas az elavult egészség-
ügyi rendszer továbbfejlesztésére, ugyanak-
kor állami kézben hagyná a kormánykoa-
líció, de főképp az SZDSZ által privatizálni 
kívánt társadalombiztosítást. A magyar tb 
117 évvel ezelőtt jött létre, alapjai a porosz 
„vaskancellár”, Bismarck nevéhez fűződ-
nek. A rendszer a szolidaritás elvén alapul, 
amelyben az állampolgár a többi embertár-

sáért is felelős. A társadalombiztosítást nem 
egekbe törő igényekre tervezték, viszont 
szükségleti alapon minden egyes fizető ál-
lampolgár igénybe veheti. A volt egészség-
ügyi miniszter úgy véli, eleinte a tb 1600 
milliárd forintos pénzalapját privatizálta 
volna a kormánykoalíció kisebbik pártja, 
ám a nagy felháborodásra való tekintettel 
újabban az alap 49%-át értékesítené ma-
gánbefektetőknek. Ám a tb-járulékot fizető 
állampolgárokat erről nem kérdezte meg a 
kormány. Egyes közvélemény-kutatások 
szerint a megkérdezettek 73%-a elutasítja az 
egészségbiztosítás magánkézbe helyezését. 
– A magánbiztosítók − vallja dr. Mikola Ist-
ván − remekül értenek a kockázatkezelés-
hez, az ügynöki és reklámtevékenységhez, 
de fogalmuk sincsen a magyar egészség-
ügy átalakításáról. Arról nem is beszélve, 
hogy a privatizációban 22 magánbiztosító 
lép majd színre, amihez országos szinten 
infrastruktúra épül. Ennek a költségei ter-
mészetesen az állampolgárokra hárulnak 
majd, az állam pedig nem fogja állni a ver-
senyt a nemzetközi érdekérvényesítő erővel 
bíró biztosítókkal szemben, ezért ez a fajta 
rendszer életképtelen lesz – állítja Mikola. A 
Fidesz a Parlament Egészségügyi Bizottsá-
ga és számos civil szervezet összefogásával 
egy, a Parlament alá rendelt, tehát nem kor-
mányfüggő nemzeti intézményt, úgyneve-
zett Népegészségügyi Alapot hozna létre. A 
volt egészségügyi miniszter előadását köve-
tően az érdeklődők megtekinthették a Sicko 
című amerikai dokumentumfilmet, amely 
élesen rávilágít a tengerentúli magánbizto-
sítók önkényeskedéseire. 

Farkas Anna 
www.ujbuda.hu/0712egeszsegugy
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Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata szervezte az Újbudai Cigány Bált a Kelenvölgyi 
Közösségi Házban, ahová romákat és nem romákat egyaránt vártak. Az est folyamán fellépett a 
Romano Glaszó együttes, Hódosi Borcsa szólótáncával kápráztatta el a közönséget, a talpaláva-
lót pedig Oláh Kálmán és zenekara húzta. Az eseményen részt vett Balázs Gyula, kisebbségekért 
és partnervárosokért felelős tanácsnok is.
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ÚJBUDAI ÍZEK

Karácsonyi finomságok

Ezen a napon történt – december 19.

VÍZSZINTES: 2. Ezen a napon született 
1910-ben Jean Genet francia író. Életrajzi 
regénye (L, N). 14. Hunor és Magor édes-
anyja. 15. Kelet, németül. 16. Északi nép. 17. 
Gokart páratlan betűi. 18. Ellenőrzés cél-
jából megvizsgál. 20. Eleven. 21. Nátrium 
vegyjele. 22. Sereggel kapcsolatos. 23. Mo-
hamedán pap. 25. Zamat. 26. Rizspálinka. 
28. Bükkfakátrányból előállított faimpreg-
náló szer. 31. 19. századi színész, rendező, 
igazgató (Ede). 33. Félig gáláns! 34. Ifjú nő. 
36. Helytállás jelzője lehet. 38. Számnév. 
39. Asztácium és kén vegyjele. 41. Állóvíz 
a Vértes nyugati részén. 43. Csapatrész. 
44. Kimondta már az igent. 46. Igazol. 48. 
Bibliai férfinév. 49. A Bermuda-háromszög 
része! 50. Faragásos kőlap. 52. Ellenőr. 55. 
Földfelszín. 56. Németh Pál. 58. Összetéte-
lekben zenével való kapcsolatot jelöl. 59. Al-
váskor jelentkezik. 61. Az alaphangsor 5. és 
4. hangja. 62. Ima betűi keverve. 64. Adatot 
a megfelelő rubrikába ír. 66. Friss. 67. Bécsi 
vidámpark. 69. Náció. 70. Öves állat. 71. 
1996-ban ezen a napon hunyt el Marcello 
Mastroianni olasz színész. Egyik utolsó 
filmje (D, I, T, K).
FÜGGŐLEGES: 1. Marcello Mastroianni 
partnere ebben az 1963-as filmben 
Sophia Loren (T, M, L). 2. Ázsiai fővá-
ros. 3. Közterület. 4. Hidroxilcsoport. 5. 
Üres, angolul (VOID). 6. Töpörödik. 7. 
JTI. 8. Eróziót elősegít. 9. Tetőt fed egyfajta 

anyaggal. 10. Némán lopó! 11. Majdnem 
kópé! 12. Becézett Jolán. 13. Ezen a na-
pon született 1915-ben Edith Piaf fran-
cia előadóművész. Játszott Jean Cocteau 
1940-ben írt darabjában (Ö, SZ). 18. 
Vézna gyermek. 19. Közép-ázsiai hegy-
ség. 22. Londoni egészség! (HALE) 24. 
Vadvédelmi terület Ghánában (MOLE). 
27. Iráni város a Kaszpi-tenger mellett 
(RUDSZAR). 29. Megtaláló. 30. Divatos 
lakásbővítési terület. 32. Helyesel az angol. 
35. Árt betűi keverve. 37. Orosz tábornok 
Napoleon idejében (Mihail). 38. Étkezik. 
40. Esetleg. 42. Rajztinta. 45. „A” genus. 
47. Hasonlóképpen, latinul. 49. Edith Piaf 
egyik legismertebb sanzonja. 51. Zenében: 
kötötten (adandó elő). 53. Díszítő fémpánt 
tárgyak keretén. 54. Szűr díszítési formája. 
57. Női becenév. 60. Csené. 63. Magyar Ál-
lamvasutak, röv. 65. Kan betűi keverve. 66. 
Harap. 68. Tantál vegyjele. 70. Kettőzve: 
sportfogadás.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 71, függ. 1., 13. és 49. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: január 2. 
A 28. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Fi-
garó házassága, Bambi, A dzsungel köny-
ve, Argenteuili híd, Athos öregsége, Radar, 
Dumbó”. 
A 28. SZÁM NYERTESE: Selmeci Zsófia, 1118 
Budapest, Iglói u. A nyeremény a szer-
kesztőségben 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.

December második felében kaphat egy szép-
nek tűnő ajánlatot, amit vonakodik elfogad-
ni. Ennek az időszaknak tehát a mottója leg-
inkább az lehet, hogy aki mer, az nyer. Önt 
egyébként is a bátorságáról ismeri az asztro-
lógiai hagyomány. A karácsony egy kellemes 
meglepetést tartogat, ám a két ünnep között 
valami másképpen alakul, mint ahogyan azt 
szeretné. Valószínűleg az ünnep előtt nem 
végzett egy munkával, amely ezekben a na-
pokban válik különös módon sürgőssé.

december 17.–január 6.
HOROSZKÓP

Mint minden évben, idén is örömmel és lel-
kesen várja a karácsonyt. Nem kizárt, hogy 
az ajándékvásárlás témájában kissé túl-
zásba is esik, pedig apró leleményességgel 
olcsóbb és praktikusabb ajándékokat is ad-
hatna szeretteinek. Az ünnepnapok azon-
ban épp úgy telnek majd, ahogyan kívánja. 
Meghittséget, boldogságot hoznak életébe. 
A két ünnep közt több ember veszi körül, 
mint azt szeretné, és ettől december utolsó 
napjaira kicsit el is fárad. Szilveszterre ké-
szüljön úgy, hogy vagy kettesben tölthesse 
valakivel, vagy kisebb társaságban ünne-
pelhesse ezt a napot.

Munkájában némi feszültséget hozhat az év 
utolsó két hete. Úgy érzi, kollégái nincsenek 
tekintettel önre. Ez nyugtalanná, idegessé teszi. 
Vigyázzon arra, hogy ne „vigye haza” a hiva-
tási gondokat. Magánéletében egyébként most 
sokkal több szerencse éri. Párja teljes szívével 
ön mellett áll, nem érdemli tehát meg, hogy ne 
legyen vele hasonlóképp türelmes. A karácsony 
végre lehetőséget teremt, hogy kipihenje magát, 
úgymond „kiengedje a gőzt” és lazítson. Idén 
nem rendez nagy sütés-főzést, amivel távolab-
bi rokonai közül párat meg is botránkoztat, de 
ne törődjön mások véleményével. Szilveszterre 
egy szokatlan meghívást kap, de szerencsére 
addig még van ideje eldönteni, elfogadja-e.

A Mars a jegyén vonul keresztül égi út-
ján, ami ugyan az asztrológiai hagyomány 
szerint energiát szokott adni, de mivel ez a 
bolygó most a Földről nézve hátrálni látszó 
mozgást végez, nem igazán képes jó hatását 
kifejteni. Azaz a gyakorlat nyelvére lefordít-
va: ön nagy erővel veti bele magát teendői-
be, de a végére valahogy nem marad elég 
ereje. Ha teheti, most új dolgokba ne fogjon 
bele, még akkor sem, ha nagy a kísértés. A 
jegy hölgy szülöttei örömmel készülnek a 
karácsonyra, hisz egy Rák számára semmi 
sem olyan fontos, mint a család, az otthon 
és a szeretet.

Az előző két hétben hozott egy igen jó 
döntést, aminek most fogja igazán az ál-
dásos hatásait látni. Úgy érzi, a munkájá-
ban olyan jól mennek a dolgai, hogy akár 

kissé el is bízhatja magát. Annyi munkát 
vállal, hogy még az ünnepek alatt sem tud 
igazából lazítani, de szerencsére családja 
felvállalja az ünnepi készülődést, vásárlást. 
Önnek csupán arra kell ügyelnie, hogy 
mindenkinek vegyen ajándékot, mert ha 
valakit kifelejt, az megbántódhat. A két 
ünnep között amúgy is okozhat némi bosz-
szúságot egy elfelejtett ígéret.

Mint azt az előző két hétben már előre jelez-
tem, ebben a periódusban egy kisebb, várat-
lan anyagi kiadás ad okot az idegeskedésre, 
amire így karácsony előtt nem igazán van 
szüksége. De azért semmiképp se essen pá-
nikba, hisz senki nem fog megbántódni, ha 
idén olcsóbb ajándékot vásárol. A jegy hölgy 
szülöttein takarítási mánia lesz úrrá, amiből 
akár vita is kerekedhet odahaza a kevésbé 
pedáns családtagokkal. Munkájában sikeres 
lesz, de év végére kicsit fáradtabbnak érezhe-
ti magát.

Valamivel szétszórtabb lesz a szokottnál az 
ünnepek előtt, ami elsősorban nem is ön-
nek, hanem a környezetének fog bosszúságot 
okozni. Egy elveszett tárgy, egy be nem fize-
tett számla, egy elmulasztott határidő több 
bajt hozhat, mint amit az egész dolog meg-
érdemel. Egy korábbi problémát azonban 
gyorsan és könnyedén sikerül megoldania, 
szinte nem is fogja érteni, azelőtt miért csinál 
belőle akkora gondot. A karácsony egy kissé 
romantikusabb hangulatban fog eltelni, ami 
képzeletében a régi, gyönyörű karácsonyok 
hangulatát hozza vissza.

Környezetében vannak olyan emberek, akik-
kel nem igazán találják a közös hangot, és ez 
most akár vitába is torkollhat. A legjobb, amit 
tehet, ha végez egy képzeletbeli leltárt, és lezár 
néhány olyan kapcsolatot, amelyet már régóta 
nem szívesen ápolt. Ha azonban ezek olyan 
munkatársi kapcsolatok, melyekkel lehetetlen 

szakítania, próbálja a lehetőségekhez képest 
rendezni viszonyukat. Egy üzleti tárgyalás so-
rán a legjobb formáját hozza, és még saját ma-
gát is meglepi a siker. Karácsony napjaiban tele 
lesz lendülettel, vidámsággal.

Ebben az időszakban megjelenik valaki az 
életében, akivel szívesen megismerkedne, de 
egyelőre nincs rá mód. Persze nem biztos, 
hogy ez egy új szerelem lesz, lehet egy amo-
lyan érdekes, „címke nélküli kapcsolat”, vagy 
egy barátság is. Az a tény azonban, hogy a sors 
most kicsit hátráltatja az új ismeretségeket, 
nem azt jelenti, hogy végképp le is kell mon-
dania az izgalmas, új kapcsolatról. Legyen tü-
relmesebb. Karácsonyra legszívesebben saját 
magának venne valami régen vágyott ajándé-
kot, de sajnos ennek megvalósítására is várnia 
kell. Kedves Nyilas! Önnek ebben a két hétben 
a mottója leginkább az lehet: hogy tanuljunk 
meg az után vágyakozni, ami a mienk.

Úgy érzi, társa titkol valamit ön előtt, ami 
szomorúsággal és aggodalommal tölti el. 
Ám mielőtt magánnyomozásba kezdene, ül-
jön le vele és tisztázza, hogy mi az, amit nem 
ért a viselkedésében. Lehet, hogy az egész 
csak egy apró félreértés, amit jobb kibeszél-
ni. Barátai közül lesz egy-kettő, aki egy ki-
csivel több pszichés energiát követel. Megér-
tésre, empátiára és türelemre lesz szüksége. 
Ha év végére kimerültebbnek is érzi magát, 
a karácsonyi ünnepek olyan kellemesen 
telnek majd, hogy ki tudja pihenni magát. 
A két ünnep között végre azt tehet, amihez 
valóban kedve van.

Egy korábbi terv megvalósítása mintha meg-
torpanna így az év utolsó két hetében, de ez 
nem jelenti azt, hogy fel is kell adnia. Ezekben 
a napokban amúgy is jobban előtérbe kerül a 
következő évre szóló tervezgetés, nagyon jól 
teszi tehát, ha nem kovácsol teljesen új ter-
veket, hanem a régiek közül igyekszik minél 
többet megvalósítani. A két ünnep között 
ehhez egy remek inspirációt is kaphat. Fon-
tos tanács, hogy a szokott új évi fogadalmak 
ne emelkedjenek el a valóság talajától. Ked-
ves Vízöntő! Higgye el, nem kell 2008-ban új 
életet kezdenie, inkább folytassa a régit még 
nagyobb örömmel és lendülettel, mert egy 
kivételesen szerencsés év áll ön előtt!

Békében, nyugalomban fog eltelni az év 
utolsó két hete, ami meglehetősen nagy bol-
dogsággal tölti el. Lehet, hogy kicsit kimerül-
tebbnek is érzi magát, de végre hallgat szer-
vezete jelzéseire, és csak annyi aktivitást fejt 
ki, amennyire feltétlen szüksége van. Párja el 
is kényezteti, ön pedig örömmel sütkérezik 
ebben a szerepben. Annak ellenére, hogy a 
Vénusz bolygó kedvező fényszöget vetít a je-
gyéhez, az év utolsó két hete nem alkalmas a 
pénzügyi kockázatokra. Nagy András
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Mandulás töltött dagadó
karottás rizs körettel
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 80 dkg 
sertésdagadó, 3 db egész tojás, 2 db 
zsemle, 1 közepes fej vöröshagyma (ap-
ró kockákra vágjuk), 1 evőkanál zsem-
lemorzsa (ha lágy a töltelék), 5 dkg szá-
rított, szeletelt mandula, 1 csokor friss 
petrezselyemzöld (apróra vágjuk), ízlés 
szerint, őrölt bors, só
ELKÉSZÍTÉSE: A hozzávalókból tölteléket 
készítünk, és a felszúrt, sózott dagadó-
ba töltjük. Hústűvel lezárjuk. 160 fokos 
sütőben kb. 1 órán át sütjük, közben 
saját levével locsoljuk. Hústű-
vel próbát is végzünk: ha 
nem ragacsos a kihú-
zott hústű, akkor a 
töltelék is átsült. 
KÖRET: 25 dkg 
rizs, 1 közepes 
s á rga ré pa , 
ízlés szerint 
só. A rizsbe 
belereszeljük 
a répát, majd 
együtt puhára 
főzzük. Petre-
zselyemmel, al-
mával díszítjük.

Sütőtökkrémleves

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1 kg tisz-
tított sütőtök, 3 dl tejszín, só ízlés szerint 
(kb. 2 csipetnyi), 1 evőkanál kristálycu-
kor, 3 dkg liszt.
ELKÉSZÍTÉSE: A tököt megfőzzük annyi 
sós vízben, amennyi éppen ellepi (kb. 
20-25 percig). A tejszínt, lisztet csomó-
mentesen összekeverjük, hozzáöntjük 
a megfőtt tökhöz, majd a főzővízzel 
együtt, az egészet pürésítjük. Cukor-
ral, sóval ízesítjük.

Ádám Tibor, az Eleven Gusto étterem 
konyhafőnökének ajánlata.

Eleven Center, 
Gazdagrét, 

Rétköz 
u. 7.

Hirtelen mindenki azt kérdezi a 
másiktól az utcán, az irodában, az 
interneten, sőt, még a randevúkon 
is, hogy vajon „Te hiszel A Titokban 
vagy sem?”. A Titok című könyv 
amerikai megjelenésekor hóna-
pokig vezette a New York Times 
sikerlistáját, ráadásul kiütötte a 
nyeregből a Harry Potter utolsó 
részét az Amazon bestsellerlistáján. 
Manhattanban minden példányt 
elkapkodtak, a kiadó pedig két-
millió további példányt küldött a 
boltokba, ezzel a történelem eddigi 
legmagasabb példányszámú máso-
dik utánnyomását produkálva. De 
mi ez a titokzatos titok?

Meglepő módon nem más, mint egy jól 
ismert elmélet. A pozitív gondolkodás 
hatalmának elmélete, mely a vonzás 
törvényén alapszik, és ami szerint gon-
dolataink – vagyis az univerzummal 
folytatott párbeszédünk – és pozitív ér-
zéseink határozzák meg sikereinket.  A 
Nagy Titok töredékei eddig is fellelhe-
tők voltak szájhagyomány útján fenn-
maradt bölcsességekben, irodalmi mű-
vekben, különböző vallásos és filozófiai 
szövegekben. A darabkák azonban 
most először állnak össze teljes kinyi-
latkoztatássá. És ez képes megváltoz-
tatni mindazok életét, akik kapcsolatba 
kerülnek vele.
 Rhonda Byrne, az ausztrál produ-
cer és egyben a kötet szerzője több tu-
cat neves tudóst, filozófust, szerzőt és 
egyéb szakembert tud maga mellett. 
Véleményük szerint a vonzás törvénye 
az univerzum leghatalmasabb ereje, és 
A Titokban bebizonyítják ezt. Állítá-

suk szerint az életben mindent elérhetünk 
– szerelmet, boldogságot, egészséget –, ha 
„kérjük, hiszünk benne és készek vagyunk 
elfogadni azt”.  
 Internetes blogok szerzőinek tömke-
lege osztja meg olvasóival, hogy a pozitív 
gondolkodás miként változtatta meg az 
életüket. 

 – Egy évvel ezelőtt az életem romok-
ban hevert – írja szerző, Rhonda Byrne. 
– Halálra dolgoztam magam, hirtelen el-
veszítettem az édesapámat, munkahelyi és 
családi kapcsolataimban  pedig zűrzavar 
uralkodott. Akkor még nem sejtettem, 
hogy ez az óriási kétségbeesés hozza majd 
el életem legnagyobb ajándékát. A Nagy 
Titok tárult fel előttem – az élet Titka. Az 
első bepillantást egy százéves könyv adta, 
amelyet Hayley lányom nyomott a kezem-
be. Elkezdtem kutatni A Titok után. Alig 

„Mindegy, hogy ki vagy és hol élsz, A Titok képes megadni neked mindazt, amire vágysz.”

Egy jobb világért 
hittem a szememnek, amikor láttam, ki 
mindenki tudott róla. Sorra bukkantak 
elém az emberiség történetének leg-
nagyobb figurái: Platón, Shakespeare, 
Newton, Victor Hugo, Beethoven, Lin-
coln, Emerson, Edison, Einstein. Azon 
tűnődtem, vajon miért nem tud erről 
mindenki. Égető vágyat éreztem, hogy 
megosszam A Titkot a világgal, ehhez 
pedig kortárs segítőtársakat kerestem, 
akik szintén ismerik A Titkot.
 Nyilván vannak, akik azt mondják, 
balgaság az ilyesmiben hinni, azonban 
a feltételezés, hogy gondolatainknak 
teremtő ereje van, és hogy aki lélekben 
erős, és bátran néz szembe a minden-
napok kihívásaival, annak nagyobb 
esélye van legyőzni az akadályokat – 
nos, ezek vitathatatlanul létező tapasz-
talatok. A Titok mindenesetre jót akar. 
Egy jobb világot, egy lélekben tisztább, 
békésebb, boldogabb emberiséget. Ad-
vent idején talán nagyobb esély van 
arra, hogy a pozitív gondolatok mind 
többekhez jussanak el. 
 A kiadvány elnyerte a  Nautilus 
könyvdíjat az Ösztönző, Motivációis 
könyvek kategóriában. Ez egy külön-
leges díj, mellyel olyan szerzőket és 
műveket tüntetnek ki, akik és amelyek 
hozzájárulnak társadalmunk tudatoso-
dásához és jóllétéhez, és olyan spiritu-
ális és ökológiai értékeket közvetítenek, 
mint az együttérzés, a fenntarthatóság, 
az egyszerűség és a világbéke. A díjat 
a Marilyn McGuire & Társa ítéli oda, 
mely szervezet már húsz éve támogatja 
könyvek, zenei művek és más, a világ 
jobbá tételéhez hozzájáruló alkotások 
születését.

T. R.

KÖNYVBEMUTATÓ
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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. 
JANUÁR 8-ÁIG az iskola tanulóinak karácsonyi 
kiállítása.
JANUÁR 8. Goda Richárd képzőművész. A 
kiállítás megtekinthető JANUÁR 22-ÉIG hét-
köznap 10–18 óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
DECEMBER 18. 18.00 El Kazovszkij fes-
tőművész PAPÍRFRÍZ II. című kiállítása. 
Megtekinthető 2008. FEBRUÁR 1-ÉIG.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
DECEMBER Petrás Mária kerámia-szobrász-
művész kiállítása.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
DECEMBER–JANUÁR Kiállítás a Vizuális 
Művészeti Hónap 2007 festészet-szobrászat 
pályázatának anyagából. 

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

CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. 
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 
Autómodellklub. PÉNTEK 18.00 Társastánc. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet 
lakossági internethasználat.

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

DECEMBER 18.  Jazz Club. Empty Pubs   Pubs: 
Budapest Blues. 
DECEMBER 20. Jazz Club. Bódy Magdi ének és 
Grego: No ice. 
DECEMBER 27. Klasszikus Zeneszalon. Várnagy 
Család: Karácsonyi hangverseny.

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 19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. 
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 16.30 Zenés foglalkozás 
óvodásoknak. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 
Tartásjavító torna. HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport 
és jóga. 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 Tánc-Tanoda kezdő 
18.00 haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 
19.00 Callanetics. SZERDA 10.00 Hastánc. 
17.00  Logikai és sakk-klub Schenkerik Csaba 
sakkmester vezetésével. SZERDA, PÉNTEK 19.00 
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. 
PÉNTEK 17.00 Női torna. 17.00 Zenés kondicio-
náló torna gyerekeknek. 
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. 
MINDEN VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 
szuperhaladó 13.30 haladó 15.00 versenytánc-
előkészítő, 16.30 kezdő. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. 
MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN 17.00 
Reforméletmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákok-
nak, nyugdíjasoknak ingyenes.

SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT 
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 11.00, CSÜTÖRTÖK 17.15 Tánclánc. 
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 gyerme-
keknek.CSÜTÖRTÖK 16.00 Varázsszőnyeg. PÉNTEK 
11.00 Minibalett. PÉNTEK 16.00 Ovis jóga. 

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

SZERDA 18.00 Ásványbarát Kör. PÁRATLAN 
CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody Vera Növénybarát 
Kör. HÉTFŐ 18.00 Gombász Klub. MINDEN 
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Törpenyúl Klub. 
DECEMBER 19. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Klubdélután. DECEMBER 21. 18.00 Törpenyúl 
Klub: Karácsonyi előzetes.
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

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.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM 
XI. Villányi út 25.

DECEMBER 25. 11.30 Dvorak: D-dúr mise. 
JANUÁR 6. 19.00 Haydn: Missa Rorate coeli 
desuper.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

KIÁLLÍTÁSOK

BUDDHISTA MISSZIÓ 

Templom: XI. Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia, 
művészet, szótárak stb.). 
DECEMBER 22. 15.00 Maitreya Ünnep – A szere-
tet és a fény  újraéledésének ünnepe. 
DECEMBER 29. 15.00 Maitreya Buddha meditá-
ció – Közös gyakorlás. 
JANUÁR 1. 15.00 Újévi meditáció – Közös gya-
korlás, utána együttlét. 
JANUÁR 5. 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia, 
művészet, szótárak stb.), 15.00–18.00 
Avalokiteshvara – Meditáció az együttérzésről.
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 
06/20-922-2679
DECEMBER 20. 6.15 Buddhista előkészítő gya-
korlatok (meditáció). 
JANUÁR 3., 10. 6.15 Buddhista előkészítő gya-
korlatok (meditáció). 
JANUÁR 7., 14. 17.15 Fokozatos út a 
Megvilágosodáshoz (előadás-sorozat). 
JANUÁR 8., 15. 6.15 Buddhista előkészítő gya-
korlatok (meditáció).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. 
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. 
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 

PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 éve-
seknek. 
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 19.30  
Pároskör. 
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok ösz-
szejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 
Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi 
istentisztelet. 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.

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 tizenéveseknek. 
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. 
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 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
DECEMBER 22. 19.00 Hollywoodi Mesék. 
Premier.
DECEMBER 23., 26. 19.00 Hollywoodi 
Mesék.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
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 26. 14.30 Vuk.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
DECEMBER 21. 20.00 Az ismeretlen 

SZÍNHÁZAK

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
DECEMBER Régvolt karácsonyok… Régi 
karácsonyi képes levelezőlapok kiállítása.

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

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 21. 18.00 Lizák Mária festmény-
kiállításának a megnyitója. A tárlat meg-
tekinthető JANUÁR 16-ÁIG, hétköznapokon 
10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG A kisteremben 
Gross Arnold, Borsos Miklós, Reich Károly – 
a  nagyteremben Kecskés András, Konok Tamás 
és Kovács-Gombos Gábor művei láthatók.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JANUÁR 5-ÉIG Futár Ágnes festőművész 
„ Színek és álmok” című kiállítása. A tárlat 
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.

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 refor-
mátus est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 
Házas- és szülői kör. 
MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 
Istentisztelet.

SZENT ANGYALOK TEMPOLMA

SZEPTEMBER 30. 16.00 A keresztény ember 
felelőssége – Jókai Anna előadása.

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 beszélgetése 
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében, 
17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál. 
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (SZIH). 
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 HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó 
imádkozása. 
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések 
(SZIH). MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 
Szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért. 
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. JANUÁR 
1. Újév napja – Szűz Mária, Isten anyja Főünnep, 
17.00 Zsibongó-mise. JANUÁR 3. Jézus szent 
neve ünnep, 18.30 Szentségimádás papi és 
szerzetesi hivatásokért. JANUÁR 5. Első szombat, 
7.30 Szentolvasó ima. JANUÁR 6. Urunk megje-
lenése (Vízkereszt), 19.00 Közös éneklés a Liszt 
Ferenc kórussal. JANUÁR 7. 10.00 Szenior-klub 
– Szent Imre-ház.

kutatása – improvizációs alkotóműhely a 
Műhely Alapítvány és a MU Színház közös 
szervezésében. Oborni Katalin–Fuchs Péter: 
Eltervezett véletlen/Improvizáció és teória, 
Hód Adrienn: Találkozás és kommunikáció 
– az Improvizáció maga.
JANUÁR 4., 5. 20.00 Fehér Ferenc: Sirzamanze.
JANUÁR 7. 20.00 Száger Zsuzsanna 
– Urbanovits Krisztina: Fürdőszoba.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
DECEMBER 22. 19.00 Cabaret Medrano. 
Koncertszínház.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
DECEMBER 19. 19.00 Karácsonyi koncert: A 
Csík Sándor énekiskola hallgatóinak előadása.

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

 XI., Csíki-hegyek utca 13.  
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412  

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

Mindent a gázártámogatásról
Lassan közeledik a kérelmek beadási határ-
ideje azon lakossági fogyasztók számára, 
akik a teljes 2008-as évre szeretnének szociá-
lis gázártámogatásban részesülni. A Fővárosi 
Gázművek Zrt. lehetőségeihez mérten segít-
séget szeretne nyújtani ügyfeleinek a kérel-
mekkel kapcsolatos tájékozódásban, ezért 
összefoglaljuk a 2008. évi gázártámogatással 
összefüggő legfontosabb tudnivalókat.
 A 289/2007.(X.31.) Kormány rendelet 
értelmében módosult a lakossági gázfo-
gyasztás szociális támogatásának igény-
bevétele. Az ez évre vonatkozó jogosultság 
december 31-én lejár, így a támogatási 
kérelmet újra el kell juttatni a Magyar Állam-
kincstár (MÁK) illetékes regionális igazgató-
ságához, akkor is, ha a fogyasztónak 2007-re 
megítélték a gázártámogatást.
 A Magyar Államkincstár azoknak, akik 
2007-ben már kapták gázártámogatást, 
november 20-áig postai úton eljuttatta a 
2008. évre vonatkozó igénylőlapot. Ameny-
nyiben a gázfogyasztó nem kapta meg a 
támogatáshoz szükséges igénylőlapot, 
letöltheti a Magyar Államkincstár (www.

allamkincstar.gov.hu) és a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium honlapjáról (www.szmm.
gov.hu), illetve személyesen átveheti a kincs-
tár ügyfélszolgálati irodáiban.
 A kitöltött igénylőlapot a MÁK Területi 
Igazgatóságára kell visszaküldeniük az alábbi 
kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt:
– a legutóbbi gázszámla másolata,
– a közös mérővel rendelkező társasházi lakás-
ban lakóknak a közös képviselő nyilatkozata és a 
legutóbb kézhez kapott gázszámla másolata,
– új fogyasztási hely esetén a gázszolgáltató 
társasággal kötött szerződés másolata.

Az igénylőlap 4. pontjának kitöltéséhez szükséges, 
gázszolgáltatásra vonatkozó adatok mindegyike 
megtalálható a gázfogyasztásról kapott számlán, 
felsorolásuk – és további segítség – megtalálha-
tó társaságunk honlapján: www.fogaz.hu, illetve 
további tájékoztatás elérhető a társaság telefonos 
ügyfélszolgálati rendszerében is.
 Fontos tudni, hogy a 2008-as támogatás 
2008. január 1-jétől érvényesíthető, azonban 
nem visszamenőlegesen. Így tehát 2008 egész 
évére csak azok kapnak támogatást, akik még 

az idén beadják – a szükséges mellékletek-
kel együtt – a Magyar Államkincstárhoz az 
igénylést. Minden más esetben – hibátlan 
igényléskor – az igénylést követő hónap 1-
jétől kap az igénylő támogatást.
 A gázártámogatásra kizárólag a fo-
gyasztó jogosult, ezért kérjük, hogy az nyújt-
son be igénylést, akinek a nevén szerepel a 
gázmérő. Mivel a támogatás odaítélése a 
háztartásban élők egy fogyasztási helyre eső 
jövedelmétől függ, ezért mindegy, hogy a 
háztartás tagjai közül kinek a nevén szerepel 
a gázmérő.
 A gázszolgáltató kizárólag a Magyar 
Államkincstártól kapott adatok alapján ér-
vényesíti a támogatást, ezzel kapcsolatban 
semmilyen döntési joga nincs!

XI. kerületi iroda:
1115 Budapest, Bartók Béla u. 120–122.
Telefon: 371-9951

Budapest, 2007. december 5.

Fővárosi Gázművek Zrt.

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

DECEMBER 19. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Üsztürü együttes – táncház. DECEMBER 
21. 20.00 Chameleon Big Band – karácsonyi 
swing-est. DECEMBER 27. 20.00 Kassák 
karácsony! DECEMBER 28. 20.00 Szenior Sebő 
klub. DECEMBER 29. 20.00 Pezsgő! – Balkán 
szilveszter. DECEMBER 30. 20.00 Csík zenekar 
– előszilveszteri táncház.
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ ÉS SZERDA délelőtt Fióka foglalkoztató 
– ovi-előkészítő 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-
fejlesztő torna 3–7 éveseknek. 
DECEMBER 19. 14.00 Nem akarok többé boszor-
kány lenni – mesejáték. DECEMBER 22. 11.00 
Népek meséi-sorozat az Évkerék Társulattal.

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

DECEMBER 20. 15.00 Tájak, Korok, Múzeumok 
klub. DECEMBER 21. 20.00 a Muzsikás Együttes 
karácsonyi koncertje. 
DECEMBER 22. 10.30 Muzsikás gyermek kará-
csony. DECEMBER 29. 16.00 Csepp szilveszter, vá-
sott buli. Zenés, táncos szilveszteri gyerekműsor. 
DECEMBER 27. 15.00 Balázs Árpád Zenebarát Kör 
karácsonyi műsora. 
DECEMBER 29. 19.00 Évzáró táncházi mulatság. 
Fellépnek: Greenfields együttes, Sültü zenekar, 
Falkafolk együttes, Csürrentő együttes. 
DECEMBER 31. 20.00 Szilveszter 2007. a 
Nosztalgia klubban, óév búcsúztató. Zenél:  
a Zseton együttes.

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 angolklub. HÉTFŐ, 
SZERDA 17.30.00 Aikido, 17.30.00 Iai Jutsu. 
KEDD 10.00 Eklektikaklub. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub, 18.00 
Aerobik, 19.00 Kenpo karate. 
SZERDA 15.00 Kártyaklub, 19.30 
Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 
Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 15.30 
Fashion Dance. 18.00 Taoista Tai Chi. MINDEN 
HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 Életmódklub. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ és e-Magyarország 
pont. DECEMBER 22. 16.00 Gazdagréti civilek 
karácsonya betlehemes előadás, gyermekkórus, 
kézműves-foglalkozás.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00  
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzsklub. 
KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. 16.00 Senior 
torna. SZERDA 10.30 Ringató, 18.00 Happy Bike 
Team bringásklub. 

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

DECEMBER 19. 21.00 Copy Con lemezbemu-
tató, Legoman, LB Riddim Band, Flegma 
Dogz, Freedom Fighters, Selector Áfonya. 
DECEMBER 20. 21.00 Fish!, My Baby Wants To 
Eat Your Pussy (D). DECEMBER 21. 21.00 Erik 
Sumo Band feat Kiss Erzsi, Roots Compact, 
Gypsysoundsystem – DJ Olga & Dr Schnaps 
(F). DECEMBER 22. 22.00 Faculty Lesson 6 
– TechFunk vs PsychoDisco Elite Force (UK), 
Fine Cut Bodies, Naga, Amb, Popbitch, 
Grasshop. Látvány: Monkey Presso.  DECEMBER 
26. 21.00 30Y, Jurij, DJ Enikő. DECEMBER 27. 
20.00 My City: Beograd – Balkanization Night 
Kal (SRB), Besh o droM, DJ Soko – Balkan Beats 
(SRB), CimbaliBand Balkan Project. DECEMBER 
28. 22.00 My City: Beograd – Minimalization 
Night DJ Marko Nastic (SRB), DJ Ewox (SRB), 
Hot X, Coyote, Bergi. DECEMBER 29. 21.00 My 
City Beograd – Liberalization Night Disciplin A 
Kitchme (SRB), Darkwood Dub (SRB), Brains, 
Tudósok filmkoncert. DECEMBER 30. 21.00 Tilos 
az A38 – Szilvási Gipsy Folk Band, Lacht el 
Bahhtar, Palotai, Senor, Zorro, Vajda (DJ Redo). 
DECEMBER 31. 22.00 Tilos Rádió vs Rewind pres. 
„Nekünk Nyóc” Szilveszteri Rádiótámogató 
Mulatság – Palotai, Cadik, MC Zeek & Fuevlas 
Gamma, Mango & Gathkins, Irie Maffia Sound 
System, Vida & Vida feat Format C, Smokin’ 
Headz Crew, Kanada Káosz, Haze, Lee’n’gum, 
Sanyi, Ozon & Future, Dr Analog, Placid, 
Szamosi Bros, Minek, Zefír, Sztepp, Vektor & 
Nixon feat Slitz. Látvány: Kiégő Izzók. 

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 
foglalkozás, 14.00 Keresztény Társaskör Döngicsélő 
Klubja. 16.00 Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, 
20.00 Salsasuli. KEDD 19.00 és CSÜTÖRTÖK 18.0-
0 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. VASÁRNAP 17.30 Kezdő 
18.30 Haladó társastánc. CSÜTÖRTÖK 19.00 AKH 
Társastáncklub kezdő 20.00 haladó. DECEMBER 19. 
13.00 Cukorbetegek Albertfalvai  Klubja. 
Téli szünidei programok: 
DECEMBER 27. 10.00–12.00 Szilveszteri álarc- és 
csákókészítés. DECEMBER 28  13.00–15.00 
Bulitánc suli, diszkótánc és rock and roll kóstoló.
DECEMBER 29. 10.00–12.00 Filmvetítés:  
A Koppányi Aga testamentuma.

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

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam 
gyerekeknek. 16.30 Ovis néptánc. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00 és 10.45 Bagolyvár játszóház, 
17.30 Gerinctorna, 19.00 Callanetics. SZERDA 
17.00 Fotóklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK, 18.00 
Ikebana. PÁROS CSÜTÖRTÖK, 18.00 Komplex 
kézművestanfolyam felnőtteknek. PÉNTEK 
18.00 Pilates torna. SZOMBAT 16.00 Őszidő 
nyugdíjasklub. DECEMBER 21. 15.00–17.00 
Karácsonyi játékhálóklub.

Újbuda Önkormányzata által biztosított környezetkímélő 
síkosságmentesítő anyag (útszóró 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. december 3-ától hét-
főtől csütörtökig 8.00–16.00 óráig, pénteken 8.00–13.00 óráig.
További információ telefonon: 203-8015,  
www.ujbudaprizma.5mp.eu 

Újbuda Önkormányzata

TISZTELT 
ÚJBUDAI POLGÁROK!



vezérkara: Kövér László, Kósa Lajos, Varga 
Mihály országgyűlési képviselők.

 Fiatalokat is be tudnak „csalogatni” a prog-
ramokra? 

Törzsközönségünk tagjai szívesen hozzák 
el gyermekeiket, unokáikat, de mi is igyek-
szünk lehetőséget biztosítani a fiatalok fel-
lépéseire. Gyermekrajzversenyt szoktunk 
szervezni, ahol a nyertesek belépőjegyet 
kapnak jutalmul a Nemzeti Színházba. A 
rajzokat kiállítjuk, így az ifjú tehetségek 
is helyet kapnak a galéria falain. Adventi 
zenés estjeinken rendszerint gyermekek 
zenélnek. 

 Milyen változások várhatók jövőre a galéria 
életében? 

Az önálló zenés fellépések ritkábbak, ezért 
elsősorban a kamarazenés estek számát 
szeretném gyarapítani. Eddig is voltak tör-
ténész fellépőink, mint Salamon Konrád 
vagy Páskándiné Sebők Anna, aki Erdély 

1956-os történelmi eseményeit mutatta be, 
jövőre viszont egy olyan sorozatot tervezek, 
amelyben a magyarok őstörténetével is-
merkedhetnek meg az érdeklődők. Nyáron 
– a galériát képviselve – Nagyszebenben 
jártam, ahol megismerkedtem Orth István 
grafikus-festőművésszel és Orth Enikő zon-
goraművésszel. Bízom benne, hogy őket is 
vendégül láthatom a Budai Klub Galériá-
ban. Januárban Nagy László-évfordulóra 
készülök. Tavaszra önálló Bartók-est vár-
ható, majd a későbbiekben, de még 2008 
folyamán első ízben láthat egy divatbemu-
tatót a galéria közönsége. Az eseményről 
előszóban annyit, hogy fiatal, tehetséges 
tervezőművészek kapnának lehetőséget 
kollekciójuk bemutatására, azonban részle-
teket még nem árulnék el. A tavaly először 
megjelent naptárunkat bővítettük: A 2008-
as kiadványban a fényképpel benne szerep-
lő művészek vallanak életfilozófiájukról, 
útkeresésükről és céljaikról. 

Farkas A.
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A képzőművészettől az irodalomig legyen figyelemfelkeltő és tartalmas a gondolat

Új szellemiséggel és esztétikai élménnyel gazdagítani a teret
Folytatjuk év végi összegző sorozatun-
kat, amelyben újbudai kulturális köz-
pontok 2007-es tevékenységére tekin-
tünk vissza. Ezúttal a Budai Klub Galé-
ria elmúlt évét elemeztük Horváthné 
Fejes Ágnessel, a galéria vezetőjével. 

 Hogy sikerült a galéria 2007-es éve? 
Sikeresnek mondható, hiszen szinte min-
den hónapban szerveztünk egy képzőmű-
vészeti kiállítást (Újváry Lajos, Herman 
Levente, Láng-Miticzky Gábor, Kisszebeni 
Marcell, Varga Ferenc, Fekete György, 
Keresztes Zsuzsa, Andó Mária, Láng-
Miticzky Katalin, Petrás Mária), amelyen 
rendszerint olyan neves művészettörté-
nészek és közéleti személyiségek tartottak 
megnyitóbeszédet, mint Dvorszky Hedvig, 
Feledy Balázs, Szalay Károly és Döbrentei 
Kornél. Törekedtünk arra is, hogy lehe-
tőleg minél több XI. kerületi művésznek 
adjunk lehetőséget a nyilvánosság előtti 
bemutatkozásra. A kiállításokon kívül ha-

vonta többször irodalmi és közéleti esteket 
szerveztünk, amelyeken politikusokat, 
írókat, színművészeket és filmrendezőket 
láttunk vendégül. A múlt heti közéleti est 
vendége dr. Mikola István korábbi egész-
ségügyi miniszter volt, a következő alka-

lommal Grosics Gyula, az Aranycsapat 
kapusa keresi fel galériánkat. 

 Mi a galéria mottója?

Új szellemiséggel és esztétikai élménnyel 
gazdagítani a teret. Úgy vélem, a galéria 
egy többfunkciós tér, ahol egyaránt helyet 
kaphatnak irodalmi, zenés és politikai 
események éppúgy, mint képzőművészeti 
kiállítások. 

 Mennyi látogatót vonzanak a programok?

A képzőművészeti tárlatok szinte kivétel 
nélkül telt házasak. A szakmai és közéle-
ti estek is népszerűek, talán az irodalmi 
esteket látogathatnák többen. A galéria 
beindulása körüli nehézségeken már túl 
vagyunk, két és fél év alatt mostanra már 
kialakult egy törzsközönség, amely rend-
szeresen eljön a programokra. 

 Mi volt az elmúlt év leggazdagabb és leg-
szebb eseménye? 

Nehéz választani, de talán Lévai Anikó 
estjét emelném ki, amelyen több mint 400 
könyvet dedikált, illetve Jankovics Marcell 
filmrendező előadását napjaink kultúrá-
járól. Rendkívül gazdag est volt Eperjes 
Károly rendhagyó zenés-irodalmi műso-

ra a 20. századi Istenkereső 
költőkről, amelyet Négyessy 
Katalin gordonkajátéka egé-
szített ki. Ráadásul közvetlen 
az előadás előtt nyílt meg Andó 
Mária grafikusművész Terror 
című kiállítása. Páratlan emlék 
marad, amikor Kubik Anna 
és Szersényi Gyula egy tárlat 
alkalmával spontán verset 
mondtak, és ezzel is színesítet-
ték a műsort. 

 Mi alapján választja ki a kiállí-
tó, illetve fellépő művészeket, 
közéleti személyiségeket, 
szakembereket? 

A kiválasztáshoz elengedhetet-
len a széles ismeretség. Egy-egy 
kiállító művész gyakran hozza 
a saját körét, így az ismeretség 
folyamatosan bővül. Többször 
előfordult már, hogy egy est 
során találkoztam a következő 
kiállítás művészével, program 
előadójával. Általában „ráér-
zek”, ki lesz a következő. Az 
aktuális ünnepekre, évfordu-
lókra természetesen tudatosan 
készülünk, ilyenkor az eseményhez szoro-
san kötődő fellépőket és produkciókat ré-
szesítjük előnyben. Ilyen volt Torma Mária 
„Életet és hitet üzen egy halott” című pódi-
umestje, amelyet Ady Endre születésének 
130. évfordulóján adott elő. Decemberben, 
a karácsonyi ünnepkör közeledtével Petrás 
Mária kerámia- és szobrászművész tárla-
tán tűzzománcból és kerámiából készült 
Mária- és Jézus-ábrázolások láthatók. 

 Vannak visszatérő előadóművészek, ven-
dégek?

Igen, több kiállításunk megnyitójának 
hangulatát emelte Oravecz György zongo-
raművész fellépése. Önálló irodalmi estek 
Kondor Béla, Latinovics Zoltán évforduló-
jára Pálfi Margit színművésznő, valamint 
Meskó Bánk előadóművész. A közéleti 
szereplők közül Wittner Mária. Ha nem 
is visszatérők, de vendégeink voltak Tarlós 
István képviselő, Bogár László közgazdász, 
Siklósi Bea szerkesztő, valamint a Fidesz 

Horváthné Fejes Ágnes: Sikeres év volt a 2007-es a galériának

Láng-Miticzki Katalin képeit novemberben láthatták a látogatók
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Vers és mese
Rímhányó verseny

A köbölkúti Ádám Jenő Fenntar-
tói Gyakorló Általános Iskolában 
versmondó versenyt szerveztek a 
pedagógusok december 5-én. Az 
első és második osztályos tanulókat 
Bács Márton alpolgármester a nagy 
„rímhányó” Romhányi két versével 
köszöntötte.

Az osztálytermekbe érve érezhető volt 
az elsősök izgatottsága, ami többek kö-
zött annak volt tudható, hogy ez volt 
életük első megmérettetése az iskolában. 
Mese- és versmondás közül választhat-
tak a gyerekek. 
 A zavaró tényezők, mint a vakuk, a 
zsűri, vagy éppen a gyermekük helyett 
is aggódó szülők ellenére, vagy éppen 
ennek hatására nagyon eredeti és nívós 
előadások születtek, a közönség legna-
gyobb örömére. 

A versmondó versenyben az első osztá-
lyosoknál a sorrend: I. Semjén Kornélia, 
II. Magyar Zsófia, III. Demjén József.
A mesemondó versenyben: 
I. Tatai Gergely, II. Dolgos Anna, III. Már-
ki Gergely. 

Az első és második osztályosok arcán szemmel látható az izgalom

100 éves a magyar kabaré 

Újbudai Tréfeum
Mint ahogy arra konferanszában Fa-
ragó Edit is utalt: 1907 novemberében 
nyílt meg az első magyar nyelvű kabaré, 
a Bonbonier, a színpadon Nagy Endré-
vel. A 100 éves évforduló alkalmával az 
Újbuda Tréfeum időutazásra hívta néző-
it. Az elmúlt száz évből válogatták össze 
a legmulatságosabb tréfákat, legbájosabb 
bohózatokat, a régmúlt időket felidéző 
sanzonokat.
 Karinthy Frigyes, Heltai Jenő, Mó-
ricz Zsigmond, Békeffy István, Szilágyi 
György, Tabi László klasszikus műveihez 
társult Molnár Marika: Te csak mesélj, 
sanzon! című ötletes szövege a szerző 
autentikus, nagyszerű előadásában. De 
nemcsak ő, hanem a többi játszótárs 
– Bakos Vera, Bokor Andrea, Kövér Ma-
rika, Czakó Marina, Déri Tibor, Knáb 
László, Lám István, Pál Iván, Barta 
László, Révi Tamás – is megállta helyét 
a pódiumon. Ők sem akarták az eredeti 
forrást megváltoztatni, túljátszani, netán 

aktualizálni. Köllő 
Miklós mint művé-
szeti vezető nagyon is 
határozott mértéktar-
tásra intette a fellépőket. 
 Az este legnagyobb erénye, 
hogy a pódiumra lé-
pők, akik egy ideje 
részt vesznek az 
amatőr színházi 
mozgalomban, 
önfeledten játsza-
nak. Nem akarják 
másnak, többnek 
mutatni magukat, 
mint amik: egy-
szerű amatőrök, 
akik a színját-
szásban ta-
lálják meg 
a z  é l e t 
örömét.

Deák Attila  

Varga Győző grafikusművész kiállítása 

A Karinthy Szalonba mindig jó betérni. 
Az ember tudja, hogy csodákat láthat, 
és általában nem is csalódik. Így volt ez 
december 11-én is, amikor e sorok írója 
hivatalos volt este hat órára egy kiállítás 
megnyitójára.

Szesztay András, a kerületi Kulturális 
Bizottság elnökének szavai után Pitti Ka-
talin káprázatos szopránhangja nyitotta 
meg az eseményt, majd Busa Tamás, az 
Operaház magánénekesének baritonja 
emelte az est fényét, illetve közremű-
ködött Sándor Szabolcs, a Magyar Ál-
lami Operaház korrepetitora is. Ez a 
nagy művészek estéje volt a Karinthy 
Frigyes út 22.-ben. 
 Maga a tárlat egyszerre szól a grafi-
kusművészről és a képeinek ihletőjéről, 
valamint a közöttük szövődött külön-
leges kapocsról. Varga Győző ugyanis 

Kodály Zoltán emlékezete
szoros munkakapcsolatot ápolt Kodály-
lyal: ő készítette a lemezborítókat és a 
kísérőfüzeteket Kodály összes nagy mű-
véhez a Székely Fonótól a Budavári Te 
Deumon át Háry Jánosig (ez utóbbihoz 
hármat is). Minden egyes borítót a mes-
ter személyesen hagyott jóvá, így áthatja 
a sajátos szellemisége, és magán viseli 
a keze nyomát is.
 A mostani kiállítás is Kodály-illusztrá-
ciókat vonultat fel, amelyhez az aktualitást 
a Kodály-emlékév adja: idén van a mester 
születésének 125. és halálának 40. évfor-
dulója. Mindenképpen büszkeségre adhat 
okot, hogy az Európa számos országában 
kiállító művész munkáit a kerületünkben 
is megcsodálhatjuk, az illusztrációktól a 
világhírű mester portréjáig. A Karinthy 
Szalonban január közepéig várja az érdek-
lődőket „Kodály szelleme”.

Maczali Viki

Busa Tamás, az Operaház magánénekese szórakoztatja az egybegyűlteket

Másodikosoknál versmondásban: 
I. Komjáthy Lili, II. Mikucz Anna, 
III. Pregun Zsófia. 
Mesemondásban: I. Dömölki Borbála, 
II. Somosi Bernadett, III. Takács Tímea.
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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. 

XI., BORNEMISSZA utcában új építésű tár-
sasházban eladó I. emeleti, 93 nm-es, 3,5 szobás 
lakás. 36 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., GALAMBÓC–SOPRON utca sarkán új 
építésű társasház épül. Lakások leköthetők. 
06/30/251-4000.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat 
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, ügyvéddel. 
215-0311, 06/30/397-6556, www.ingatlan.com/beabt

BALATONALMÁDI központjában (Óvári utca) 
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 ki-
adható 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.

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. 
REZEDA utcában garázs kiadó hosszú távra is. 

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.

ANGOLTANÁR vállal korrepetálást, vizsgára 
felkészítést Gazdagréten. Délelőtt is minden kor-
osztálynak. 06/70/616-5035, 246-8045.

KLASSZIKUS és dzsesszzongora oktatás (el-
mélet, gyakorlat). Tel.: 06/20/223-1915.

MATEMATIKA 5-8. osztályosoknak, felzárkó-
zástól a versenyszintig, egyéni foglalkozással. 
Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

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

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

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

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

MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat 
tanít minden szinten mérnöktanár. 246-2122, 
06/70/519-4356.

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolások-
nak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 

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

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! 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.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhá-
rítás. 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.

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

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

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

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.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújí-
tások. 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 

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

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

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zársze-
relés, rácskészítés, lakatosmunkák stb. 06/30/961-3794. 

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

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.

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.

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? Megta-
lálta. 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.

SZOBAFESTÉS akciós téli árakkal, pl.: fűrész-
poros tapétázás 850 Ft/nm anyaggal együtt. 
Tel.: 06/20/454-2579. Ingyenes felmérés. 

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, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvál-
lalás. 403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

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

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

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

INGATLANKEZELÉS (közös képviselet, üze-
meltetés) európai szinten, profizmussal, referenci-
ákkal, nagy tapasztalattal. Tel.: 06/20/983-5080.

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 áthú-
zását, javítását, bőrrel, szövettel. Ingyenes felmérés, 
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 ingat-
lanok értékbecslését szakképesítéssel, gyakor-
lattal, referenciával vállaljuk. Kerkuska2000 Kft. 
06/30/977-6612.

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

LEINFORMÁLHATÓ középkorú nő ügyinté-
zést, idősgondozást, takarítást vállal. Elérhetőség: 
06/20/559-5492. Jogosítvány nincs.

FODRÁSZ házhoz megy, hétvégeken is. 
Érdeklődni este. Tel.: 06/70/286-2904.

GYÓGYÁSZAT
GYÓGYÍTÓ kezek! Masszázs mindenkinek nem-

től 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.

LEPJE meg szeretteit masszázsbérlettel, aján-
dékutalvánnyal. Kobzosné Marika gyógymasszőr. 
06/70/585-6189. Kondorosi u. 7.

RÉGISÉG, KÖNYV 
SZELLŐ János díjtalan lakáskiürítéssel vásárol 

cserépedényeket, bútort, festményt, mindenféle 
régi dolgot. 06/30/347-7713.

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.

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.

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.

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

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.

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

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

EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányosat 
is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát és min-
den 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 bútoro-
kat (tabernákulumot, szekretert, komódot), ezüstö-
ket, szőnyegeket, minden témájú festményeket, ék-
szereket, 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 Googleban: 
Louis Galéria. Ő már bizonyított. Készpénzért vásá-
rolunk arany ékszereket (grammját 1800–3000 Ft-
ig), ezüst evőeszközöket (hiányosat is), festménye-
ket, bútort, hagyatékot. Louis Galéria II., Margit krt. 
51–53. 316-3651, VII., Wesselényi u. 19. 317-9938.

NE ADJON a véletlenre! Bizalom – biztonság. 
Kúriák, szállodák részére keresek antik bútorokat, 
Herendi, Zsolnai porcelánt, ezüstöket, márkás ké-
peket. Tel.: 06/20/941-6574. 

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. 

MAGYAR csomagküldő vállalkozás 
webáruházának üzemeltetéséhez reklámterjesz-
tő partnereket keres és jól fizet. Valóban otthon 
dolgozhat és komoly pénzt kereshet. Érdeklődni: 
reklamterjeszto@gmail.com.

ADMINISZTRÁCIÓS munkára egyszemélyes 
irodámba keresek olyan nyugdíjas hölgyet, aki 
ismeri a Word/Excel programokat és valamelyest 
tud gépelni. 06/20/953-7523.

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 szakkép-
zett ápolónőkkel akár napi 24 órában is vállalunk. 
www.embellish.webzona.hu, 06/30/442-4079.

IDŐSGONDOZÁST vállal nyugdíjas 
egészségügyis heti 2-3 alkalommal. 
Érdeklődni: 06/20/413-5975-ös számon.

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, tar-
tozékok széles választéka, adás-vétel, csere, szerviz. Bp., 
XI., Tétényi út 63. 06/30/321-2365, 06/20/200-3474.

RENDŐRSÉGI HÍREK

A biztonsági kamera által rögzí-
tett képeken látható ismeretlen 
személy november 19-én 16.40 óra 
körüli időben bement a Budapest 
XI. kerületi Bartók Béla úti pénz-
váltó irodába, az ott tartózkodó 
alkalmazottat fegyverrel megfe-
nyegette és készpénz átadására 
szólította fel. A sértett a fenyege-
tés hatására, félelmében átadta a 
kasszában lévő készpénzt, majd 
az elkövető azt megszerezve gya-
logosan elmenekült a helyszínről.

Az elkövető személyleírása:
45-50 év körüli, kb. 170-180 cm 
magas, vékony testalkatú, fehér 
bőrű, őszes hajú, őszes bajuszt 
viselő, vékony, csontos arcú fér-
fi. Az elkövetéskor barnás színű 
kötöttsapkát, drapp színű 3/4-es 
pufidzsekit és sötét farmernadrá-
got viselt. 

A fegyver leírása:
20-25 cm hosszú, fekete színű 
forgótáras fegyver.



Karácsony a Seniorházban
Régi hagyomány szerint Mikulás 
napjára ajándékcsomagokat ké-
szítünk olyan nehéz sorsú gyer-
mekeknek, akiket nem szoktak 
megajándékozni. A kézműves 
csoport tagjai szabják – varrják 
a zsákocskákat, apró játékokat 
is készítenek az ügyes kezek, 
igazi kézműves remek minden 
darab. Mindig megkönnyezem 
azt a mérhetetlen boldogságot, 
amelyet a gyermekek arcán lát-
ni, amikor átadják nekik az aján-
dékot a mikulás ruhába öltözött 
nagymamák és nagypapák. 

Egy héttel Karácsony előtt kez-
dődik a sütemények készítése. 
Hasznát vesszük éttermünk 
óriási konyhájának, profi sütői-
nek. A legfinomabb, legkülön-
legesebb házi süteményekből 
hihetetlen mennyiség készül 
nálunk, hatvan-hetven kiló 
lisztből. Precíz kolleganőnk kö-
rül naponta tíz tizenkét hófehér 
hímzett kötényben és fejken-
dőben szorgoskodó asszonyt 
látunk. Kezük nyomán csodála-
tos mézes figurák, különleges 
édességek születnek, pirosra 
sült beiglik, illatos zserbók gar-
madája sorakozik. A Seniorház 
gyönyörű átriumába hatalmas 
fenyőfát állítunk, olyan nagyot, 
hogy alá férjen az a kétszáz 
ajándékcsomag, amelyet intéz-
ményünk vezetői és dolgozói 
titokban, nagy szeretettel ké-
szítenek időseink részére. Az 
ünnepi vacsorához a csodálato-
san megterített asztalok mellé 
várjuk vendégként lakóinkat és 
klubunk tagjait, hogy együtt 
ünnepelhessünk. Az irántuk 
érzett szeretetről és tiszteletről 
szól nálunk minden Karácsony 
estéjén.
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B á r  a  
Seniorház 
csak 2008 
m á j u s á -
ban nyitja 
meg ka-
puit, az in-

tézmény szakmai vezetője 
20 éves tapasztalattal bír 
az idős közösségek ünne-
pi készülődésében. 

A Seniorház Karácsony előtt 
mindig mézeskalács és va-
nília illatú, a lelket simogató 
készülődés már októberben 
elkezdődik. Minden évben új 
műsorral készülünk, amelyet 
remek versmondó, előadó 
és kitűnő zenei műveltség-
gel  rendelkező lakóinkkal 
együtt találunk ki. Emlék-
szem, néhány évvel ezelőtt 
hosszú hetekig próbáltunk 
egy erdélyi Betlehemes já-
tékot. Gyönyörű, régen el-
feledett karácsonyi dalokat 
tanultunk. Egy klubtagunk 
volt a kórus vezetője, aki hi-
hetetlen energiákat mozga-
tott meg a kórus hetvenen 
felüli tagjaiban is. Naponta 
harminc-negyven perces 
énekpróbát tartott, amelyről 
senki nem hiá-
nyozha-
t o t t . 

Annyira jól szórakoztunk a 
próbákon, hogy a nézők közül 
egyre többen akartak szerepel-
ni, így végül harminc főre duz-
zadt a „színészgárdánk”. Milyen 
jó együtt játszani! A játék célját 
és értelmét önmagában hord-
ja, olyan élményt ad bármilyen 
életkorban, amelyet semmi 
más nem pótolhat. Nagy öröm 
és elég mulatságos a jelmezek 
varrása is, előkerülnek a jobb-
nál-jobb, rég nem használt ru-
hadarabok: báránybőr kucsma, 
irhakabát, sőt még egy béke-
beli hosszúszárú gatya is. Az 
előadás nagy esemény, ahová 
természetesen meghívjuk a 
családtagokat, barátokat, ba-
rátnőket. 

Adventkor már nagy az ünnepi 
készülődés, nem csak a lelkün-
ket öltöztetjük ünneplőbe, ha-
nem a házunkat is. Munkatár-
saim mindent patyolat tisztára 
mosnak, takarítanak, elővesszük 
az ünnepi terítőket, függönyö-
ket, friss, tiszta, karácsonyi illat 
van mindenütt. A hatalmas 
üvegtetős átriumot, a belső ud-
vart is ünnepi díszbe öltöztetjük: 
fenyőágak, díszek és girlandok 
kerülnek a pagodára, a ková-
csoltvas lámpákra, az oszlopos 
harangjátékra de még a szökő-

kútra és kerti padok mellé is. 
Magunk által készített 

adventi koszorúk 
díszítik a recep-
ciót, az étter-

met, társalgókat 
és foglalkoztató-
kat. Nem csak a 
lakókat, hanem 
minden látogatót 

magával ragad a 
meghitt várakozás, a 

készülődés öröme.
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Németh Balázs motorversenyző 
eredményes évet zárt: 19 évesen, 
újoncként négy bajnoki pontot szer-
zett a Superstock-1000-es világkupa 
versenysorozatán, és egymás után 
háromszor győzött a Hungaroringen 
rendezett, 200 mérföldes nemzetközi 
endurance versenyen.  

 Mit kell tudni a Superstock versenyről?
A Superbike világbajnokság a MotoGP 
után a világ legrangosabb versenysoroza-
ta, melynek a Superstock-1000 világkupa 
az egyik betétfutama. Mi 1000 köbcentis 
szériaközeli gépekkel versenyzünk. A moto-
rokon nem lehet túl sok átalakítást végezni, 
ezek az adagoló és kipufogó rendszerre, il-
letve a futóműre korlátozódnak. A mezőny 
nagyon erős, körülbelül negyven versenyző 
nevezését fogadják el. Több Superbike csa-
pat is állít ki indulót gyári háttértámogatás-
sal, nagyon magas éves költségvetéssel. Az 
erős technikai hátszél miatt velük szörnyen 
nehéz felvenni a küzdelmet.

 Hogy lehet bekerülni?

Nagyon szigorú feltételrendszernek kell 
eleget tenni. Az év elején a csapatom le-
adott egy nevezést, ezt a szervezőbiztosság 
értékelte és alkalmasnak találta. Óriási 

szenzáció volt, mert csapatunk, a Full-
Gas Racing Team az első magyar csapat a 
sporttörténelemben, melynek jelentkezé-
sét elfogadták. Magyarországról verseny-
zőként is csak ketten jutottunk be a csa-
pattársammal, Kispataki Viktorral.

 Milyen eredménnyel zártad a versenyt?

A brünni versenyen 13., a vallelungain 15. 
lettem, mindkettő pontszerző hely, így ösz-
szesen négy világbajnoki pontot szereztem 
a csapatomnak. (Egyébként a csapat tulaj-
donosa, Erdős Tamás is újbudai kötődésű, 
hiszen a Budaörsi úton van a márkakeres-
kedése.) 2007-ben tizenegy Superstock ver-
senyt rendeztek. Mivel még nem volt efféle 
versenytapasztalatunk, és számunkra telje-
sen ismeretlen pályákon harcoltunk, nem 
volt könnyű. Tanulóévnek szántuk, nem 
tűztük ki célul, hogy pontot is szerezzünk, 
új csapat ritkán szokott ilyen eredményt 
produkálni. Eleinte a 20. hely körül jártam, 
és ahogy kezdtem beleszokni ebbe az új szi-
tuációba, úgy sikerült egyre jobban teljesíte-
ni. Természetesen jövőre is ott leszünk, most 
már komolyabb felkészülést követően. 

 Közben minden korábbi időrekordot meg-
döntve nyerted az Alpok–Adria-bajnokság 
hazai futamát, és többször is a nevedhez fű-

Háromszázzal  
száguldani
Németh Balázs:  
A cél a MotoGP! 

ződött a pályán elért csúcssebesség. Mekkora 
sebességgel száguldotok a pályán? 

Minden pálya más és más, de több helyszí-
nen is értem el top speedet. Ez azt jelenti, 
hogy az adott pályára lépéskor az enyém 
volt az egy bizonyos ponton mért legna-
gyobb sebesség. Szám szerint 304 km/h 
volt a legtöbb. 

 Ebben a tanévben érettségizel. Mennyire  
lehet összeegyeztetni a versenyzést a tanu-
lással? 

A futamok csak áprilistól kezdődnek, így 
nem jelentenek olyan nagy kiesést. Igaz, 
ha megyünk valahová, az általában egy 
egész hét távollétet jelent, de minthogy a 
legtöbb verseny nyáron van, meg tudom 
oldani mellette az iskolai felkészülést is.  

 És utána? Továbbtanulás vagy versenyzés? 

Még nem tudom, hogyan alakul… Talán 
jelentkezem a Műegyetemre. Ami a moto-
rozást illeti, mivel a Superstockban 24 év 
a felső korhatár, egyre javulnak az esélye-
im, hiszen sorra öregednek ki a mostani 
legjobbak. De az igazi vágyam az, hogy 
feljussak a MotoGP-be, oda, ahol Talmácsi 
Gábor 125 köbcentis kategóriában világ-
bajnok lett.

Rózsa Melinda

Zenés vetélkedő a Kodály-évfordulón

Tudja ön, hogy melyik hang nincs a 
pentaton hangsorban? Hogy a Buda-
vári Te Deumot milyen alkalomra 
írta Kodály Zoltán? Hogy melyik az 
a zenemű, amellyel megünnepelték 
Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 
50. évfordulóját? Ezekre és más 
hasonló kérdésekre kellett felelniük 
azoknak a gyerekeknek, akik részt 
vettek a Kodály-versenyen a Szent 
Imre Gimnáziumban.

Majdnem száz általános iskolás jelentke-
zett arra a vetélkedőre, amelyet Kodály 
Zoltán születésének 125. és halálának 
40. évfordulója alkalmából szervezett a 
Szentimrevárosi Egyesület. A gyerekek 
már hetekkel korábban készültek a meg-
mérettetésre: ellátogattak a zeneszerző 
lakására, ahol egy Kodály-tanítvány, 
Gereyné Dezsényi Magdolna vezette őket 
körbe. Ezenkívül sok olvasni- és tanulni-
valót is kaptak a szervezőktől, hogy fel tud-
janak készülni a kérdésekre. 
 A versenyen csoportokban mérték 
össze tudásukat a gyerekek. Kovácsházi 
Istvánnak, az Operaház magánénekesének 
kérdéseire válaszoltak, aki a jó feleletért 

nemcsak pontot, hanem csokit is osztoga-
tott. Ha egy csapat nem tudta a választ, a 
többiek elrabolhatták a kérdést, amelynek 
ára egy éneklés volt. Akihez éppen szólt a 
kérdés, egy huszárcsákót – egy valódi ope-
raházi kelléket – viselt. A diákok egymás 
elől kapkodták el a díszes süveget. Az el-
méleti kérdések mellett Gémes Katalin és 
Massányi Viktor énekelt részleteket Kato-
na Anikó zongorista kíséretében Kodály 
Háry Jánosából. A csapatoknak fel kellett 
ismerniük az operarészleteket. 
 A vetélkedőn szoros eredmény szüle-
tett, például holtverseny miatt két máso-
dik helyet osztottak ki. Jutalmat mindenki 
kapott: könyveket, hangjegyekkel díszített 
tollakat, vagy éppen operaházi belépőket. 
Külön díjazták azokat a festményeket, raj-
zokat, bábokat, amelyeket a verseny előtt 
készítettek a kisiskolások. 
 A gyerekek lelkesen vettek részt a ve-
télkedőn, izgultak, küzdöttek, néha még 
a szemük is csillogott, amikor felismertek 
egy-egy elénekelt részletet. Úgy látszott, 
a szervezők és a közreműködő énekesek 
elérték céljukat, hogy megszerettessék a 
gyerekekkel Kodály Zoltánt és az operát. 

(G. P)

Pentaton és huszárcsákó

A gyerekek tanultak is és jól szórakoztak a vetélkedőn
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