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Beszélgetés Bolberitz Pál atyával 
életéről és a szentimrevárosi 
katolikus közösség múltjáról.
interjúnk az 5. oldalon

Szerencsés 
egyházközség 

Szepes Mária

összeállításunk a 9. oldalon

Amibe görcsösen bele-
kapaszkodunk, azt elve-
szítjük, amit oda tudunk 
adni, az a miénk.

Hivatalosan is megalakult a 
kerület első “tojáslabda” csapa-
ta, az Újbuda Rebels, már csak 
egy pálya hiányzik. 

Amerikai futball

cikkünk a 8. oldalon

Mi karácsony előtt levelet szoktunk írni az angyalnak, hogy mit hozzon. Az advent 
a várakozás, a készülődés időszaka. Julikának például adventi órán kell követni az 
utasításokat, hogy hogyan legyen jó gyerek. Ekkor igyekszünk még többet segíteni a 
szüleinknek és egymásnak. Sőt, néha még előadásokkal is készülünk, amiket szent-
este mondunk el. Szerintem a karácsony azért a szeretet ünnepe, mert akkor bebi-
zonyíthatjuk, hogy segíteni öröm és jó dolog. Karácsony Jézus születésének ünnepe. 
Mégis Ő ajándékoz meg minket, hogy örömet szerezzen nekünk. Mi szüleinket és 
testvéreinket ajándékozzuk meg, hogy ők is örülhessenek. A legnagyobb karácsonyi 
ajándék mégis az, ha szenteste a csodálatos karácsonyfa fényeinél együtt vagyunk 
mindazokkal, akiket szeretünk. 
Ilyenkor nagyon közel van a mennyország a földhöz. Olyan közel, hogy beláthatunk 
az ablakán, amikor a másik szemébe nézünk. 

Erhardt Mária  5. a.
Gárdonyi Géza Általános Iskola

Karácsonyi Ének
Szánd meg Uram Isten
A sírót, a kérőt,
Adj egy karácsonyfát,
Egy egekig érőt.
Aggass valamit rá,
Kicsinek és nagynak,
Subát a szegénynek,
Szívet a gazdagnak.
Gyűjtsd alá a Népek
Apraját és nagyját,
Aztán Uram Isten
Rázd meg azt a nagy fát.

Emőd Tamás

Tömör Ferenc a finn nagykövetség 
gondnokaként tevékenykedett 1934 
és 1944 között. Budapest ostromának 
utolsó hónapjaiban halt meg, 1945 
februárjában, amikor a Vörös Hadse-
reg a nagykövetség udvarát bombáz-
ta. A gondnok a mai napig itt nyugszik.

Tömör Ferenc nem volt hajlandó el-
hagyni a nagykövetség épületét, amikor 
munkatársait 1944 nyarán evakuálták az 

iszkaszentgyörgyi Pappenheim-kastélyba. 
Ragaszkodott az épülethez, hiszen  majd-
nem 40 éven át lakott a követségi villá-
ban, így a finn állam tulajdonát és a saját 
otthonát is védelmezte egyben. Tömör 
először 25 éven át a korábbi tulajdonos 
Wenckheim-család, majd 1934-től, fenn-
állásának első tíz évében a finn nagykö-
vetség alkalmazásában állt.

A finn nagykövetség első épülete ön-
magában is érdekes, ugyanis eredetileg 
az egyik Wenckheim fiú szerencsejáték-
adósságának fejében került a finn állam 
tulajdonába. Wenckheim gróf ajánlására 
Tömör Ferenc továbbfolytatta szolgálatát 
a háznál. Az 1934 és 1940 között nagykö-
vetként működő Onni Talas meghatottan 
emlékezett vissza a gondnokra, aki az ál-
lam vagyonát védve leplezte le a követsé-
get becsapni készülő kokszkereskedőt.

A Finnországhoz és a finnekhez mélyen 
ragaszkodó Tömör tehát a nagykövetsé-
gen maradt, miután a többi alkalmazott 
elmenekült. Tette ezt egészen a világhábo-
rú végéig saját életét kockáztatva, a német 
hadsereg, a magyar nyilaskeresztesek és 
végül a Vörös Hadsereg folyamatos zakla-
tásának kitéve. 

folytatás a 4. oldalon

Becsületbeli adósság
Egy hős, aki a követség kertjében nyugszik

Egy havas téli napon a kis Berci egy könyvet olvasott. A könyvben csodálatos dol-
gokat írtak a karácsonyról. A „kisgyerekről”, aki megállította a világ bűneit. Ez na-
gyon meghatotta. Amikor a könyv végére ért a kisgyermek haláláról, aki közben 
felnőtté vált, fájt neki és szeretett volna enyhíteni kínjain. 
A szülei régóta kérdezgették tőle, mit szeretne karácsonyra. A válasz mindig ugyan-
az volt: szeretnék találkozni a Jézuskával. Válassz inkább kisvonatot, autót vagy 
labdát! – mondták.
Eljött a karácsony, a szenteste. A fa alatt kisvonat, autó és labda. Bence kezében egy 
kis gyűrött papír, melyen ez állt: Jöjj el hozzám, Jézusom! Egy óvatlan pillanatban a 
fa ágai közé csúsztatta a papírt.
Az est leszálltával mindenki nyugovóra tért, Bence is álomra hajtotta fejét. S ekkor 
furcsa fények jelentek meg a szobában, egy kedves arcú ember ment az ágyához. 
Megsimogatta a fejét és azt mondta: Ne félj, mindig vigyázni fogok rád.

Bárdi Balázs, 6. a.
Gárdonyi Géza Általános Iskola

Szeretet, gondoskodás, remény
Az adventi időszakban, szenteste köze-
ledtével legtöbbünk elgondolkozik, vajon 
mit is jelent a karácsony. Sokaknak egy 
családunkkal, szeretetben eltöltött estét, 
másoknak egy lehetőséget, hogy megaján-
dékozzuk egymást. Sokaknak az egyetlen 
estét, melyet templomban töltenek, az 
egyetlen estét, melyen adakoznak, és so-
kaknak csak egy nyugodt, fényekben tün-
döklő csendes éjt. Legyen bárhogy, egye-
dül vagy családdal, gazdagon vagy szegé-
nyen, karácsony estéjén néhány órára, de 
lehet hogy csak néhány percre, dobozba 
kerülnek nehézségeink, hogy mi az, ami 
hiányzik, mi az, ami nem valósult meg, és 
mi az, amit nem tudunk elérni. 
 Az ország – de nyugodtan mondhat-
juk, hogy a világ – képzelt karácsonyfája 
alá idén sajnos kevesebb és szerényebb 
csomag kerül. A világválság még a nálunk 
gazdagabb országoknak is komoly problé-
mákat okoz, és hatásait mi itt, Újbudán is 
érezzük, és érezni fogjuk, ha a jövő eszten-
dőre tekintünk. Újbuda polgármestere-
ként mégis optimista lehetek, mert éppen 
a válsághelyzet igazolja az elmúlt évek 
konzervatív, megfontolt döntéseit. Bár a 
világ- és nemzetgazdasági folyamatokat 
nem tudjuk városunk határán megállítani, 
következményeit enyhíteni, kompenzálni 
sok területen szerencsére módunkban áll. 
 Azzal, hogy Újbuda városvezetésében 
több éve stratégiai feladatként kezeljük a 
szociális ellátás és gondoskodás, az egész-
ségügy és az oktatás területeit, olyan rend-
szert sikerült kialakítanunk, amely más 

településekhez képest már most is maga-
sabb szintű ellátást és nagyobb biztonsá-
got ad városrészünk lakóinak. 
 Derűlátásra ad alapot az is – már ha 
egy válság közepette szabad ezt a szót 
használni –, hogy Újbuda Önkormány-
zata takarékos és szigorú gazdálkodással 
komoly biztonsági tartalékot tudott fel-
halmozni. Az állami források szűkülése 
miatti keresetcsökkenést – ami többek 
között a pedagógusokat, egészségügyi 
dolgozókat, közalkalmazottakat érin-
ti komolyan – önkormányzatunk saját 
forrásaiból részben kompenzálni tudja. 
Tartalékaink lehetőséget adnak arra is, 
hogy a szociális gondoskodásra, a csalá-
dok, gyermekek, idős és beteg társaink 
támogatására, ellátására jóval több pénzt 
tudjunk fordítani.  
 Polgármesterként bízom abban, hogy 
Újbuda közössége a jövő esztendőben is 
meg tudja őrizni szívét, meg tudja mutat-
ni erejét a zivatarosabb időkben is, és a mi 
közös, újbudai karácsonyfánk alá gazdag, 
emberi ajándékok kerülnek. Kívánom 
Önöknek, hogy töltődjenek fel a kará-
csony menedékében, hogy az ünnepek 
múltán is nyitott szívvel fordulhassanak, 
fordulhassunk egymás felé. 
 A szeretet és a figyelem a legértéke-
sebb ajándék, a kölcsönös tisztelet, elfo-
gadás és megértés pedig erőt ad, hogy a 
következő évben még jobban, nyílt szív-
vel és kedvvel végezhessük feladatainkat. 
A karácsony megmutatja az összetarto-
zás, a család, a közösség élményét, meg-

adja a megújulás tiszta remé-
nyét. Karácsonykor mindany-
nyian kicsit jobbak vagyunk 
mindennapi önmagunknál, 
és lelkünket betölti a remény, 
hogy az áldott pillanat kitart 
még egy napig, egy hóna-
pig, vagy talán még to-
vább is. Az ünnep maga 
a remény, és kívánom, 
mindannyiunknak 
váljék valósággá. 
Boldog karácsonyt!

Molnár Gyula
polgármester

Karácsonyi számunkban néhány olyan 
írást talál a Tisztelt Olvasó, melynek szer-
zője se nem újságíró, se nem politikus, 
hanem kisiskolás. Az ünnepi számra 
készülődve elhatároztuk, megkérdezzük 
a legilletékesebbeket, a gyermekeket, mit 
gondolnak a karácsonyról. De nem úgy, 
hogy mikrofon előtt mondjanak valamit, 
mint a hivatásos nyilatkozók. Kis dolgoza-
tokat készítettek tetszőleges terjedelem-

ben és megközelítésben, egyetlen kikö-
tésünk az volt, hogy témája a karácsony 
legyen. Több tucat írás érkezett, amelyből 
sajnos csak néhányat tudunk közölni. A 
kimaradtak között sok olyan fogalmazás 
van, amely közlésre alkalmas lett volna. 
Az apró gyermekdolgozatokból kitűnik, a 
mai kisgyermekek is mennyire szeretik és 
várják a számukra még mindig titokzatos 
ünnepet, a karácsonyt.

Karácsony

Amikor az álom megvalósul

Gyermekek a karácsonyról

Az adatok azt mutatják, hogy a kerék-
pározás a város belső kerületeiben 
ugrásszerűen növekszik. A 2005-ös fel-
mérések szerint csak az utazások 2%-a 
történik kerékpárral Budapesten. A 
kerékpározók 12%-a naponta, és 15%-
a hetente használja a járművét. 

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi 
önkormányzatok évről évre jelentős anya-
gi ráfordítással bővítik a meglévő útsza-
kaszok hosszát. A cél az, hogy összefüggő 
hálózatot tudjanak kialakítani a kerületek 
között, ahol a városrészek bekapcsolód-
nak a fővárosi kerékpárút főhálózatába. 
 2005-ben Újbuda vezetését megkeres-
te a kerékpározók civil egyesülete azzal a 
kéréssel, hogy tegye lehetővé a Gazdagréti 
tér - Móricz Zsigmond körtér között egy 
egybefüggő kerékpárút kiépítését. Így a 
Gazdagréti lakótelepet is könnyen, biz-
tonságosan be lehet kapcsolni a kerület 
kerékpárút hálózatába. Ennek a projekt-
nek több szakasza is megvalósult az el-
múlt évek során.
 A most megvalósult projekt keretében 
550 m új kerékpárút épült, mely megte-
remti az Etele tér és a Bartók Béla út kö-
zött az összeköttetést. A cél a kerületi ke-
rékpáros közlekedési infrastruktúrájának 
továbbfejlesztése, modernizációja volt. A 
közlekedésfejlesztés hazai és EU-s feltét-
eleinek kívántak minél inkább megfelel-
ni a járulékos beruházási elemek (közúti 
jelzőtábla elhelyezése, szervízútra terelés, 
felfestés eszközlése, húsz állásos kerékpár-
tároló) segítségével. A projektet a Közép-
Magyarországi Operatív Program keretén 
belül valósította meg az önkormányzat. 
Az összköltség 24 millió forint volt, ebből 
a támogatás 19,2 millió forintot tett ki.

K.A.

Biciklisták a 
Somogyi úton

Újbudai kerékpárutak



ÖNKORMÁNYZAT2 ÚJBUDA 2008. DECEMBER 24.

  

Általános Iskolában (Bartók Béla út 
141.).

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI
Helyszín: MSZP-székház, Mérnök ut-
ca 40. Telefon: 204-2806
Időpont: 2009. január 7-én 17 óra 
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI 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. Minden 
hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, 
gyessel, adózással, nyugdíjazással kap-
csolatos tanácsadás. Dr. Oláh András 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 
kedden 15–17 óráig. Minden hétfőn 14 
órától táplálkozási tanácsadás. Minden 
hónap első csütörtökén délelőtt 10 órá-
tól NAGYI klub működik. Életmód-
tanácsadás és gyakorlati ügyintézés. 
Ingyenes internet, vezeték nélkül is.

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodá-
ja (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz 
u. felől) minden hétfőn és szerdán 15 
és 18 óra között nyitva tart.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerü-
leti szervezetének elérhetőségei és leg-
frissebb hírei a www.idf-buda.hu cím 
alatt találhatók.
Dr. Tóth László 2009. évi első ingye-
nes jogi tanácsadását január 19-én 16 
órakor tartja.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 
hétköznapokon 14–18 óra között vár-
ja az érdeklődőket.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók 
Béla út 96.) szerdán 9–17, csütörtö-
kön 9–12 óráig tart nyitva. A Magyar 
Fórum régi számai ingyen elvihetők.
Minden szerdán délelőtt 10–12 órá-
ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter 
pszichoterapeuta lelkisegély-tanácso-
kat ad, önvédelmi és jógaoktatást tart 
minden korosztálynak. Jelentkezés a 
06/20/512-9001-es telefonszámon.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
XI. kerületi szervezete várja soraiba az 
igazi rendszerváltozásért tenni is kész 
hazafiakat. A Villányi út 20/A alatti 
pártiroda hétköznap 9–17 óra között 
tart nyitva (telefonszám: 365-14-88), 
itt ingyen kapható a Jobbik tájékozta-
tó kiadványa is.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét 
2009. január 1-jéig a Fehérvár Medi-
Ventura Gyógyszertár (Fehérvári út 
12.) látja el.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány ingye-
nes jogsegélyszolgálatot nyújt azok-
nak, akik egészségi állapotuk, szoci-
ális helyzetük vagy etnikai hovatar-
tozásuk miatt hátrányos helyzetben 
vannak. Telefonos időpont-egyeztetés 
dr. Sebestyén Kálmán jogásszal a 785-
4355 számon.  Címünk: Villányi út 9. 
fszt. 6. Félfogadás hétfőn 15–17, csü-
törtökön 9–12 óra között.

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK
A Carmine Celebrat Kórus énekese-
ket vár szoprán, alt, tenor és basszus 
szólamokba. A próbákat hétfőn és 
csütörtökön 18 és 20.30 óra között 
tartják a Szent Gellért-tempomban 
(Bartók B. út 145.). Alapfokú kotta-
olvasási ismeret szükséges, próba-
éneklés nincs. További információ: 
Németh Judit 06/30/274-5332, www.
carminecelebrat.hu.

  

Fogadóórák, programok

FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában (Bartók B. 
út 27.) minden hónap 1. hétfőjén 17 
órától. Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hó harmadik hétfőjén 15–17 
óráig a Polgármesteri Hivatal  III. eme-
let 307-ben. Bejelentkezés az  Igazgatási 
Csoportnál vagy a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórájára telefonon lehet idő-
pontot kérni. Tel.: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) január 
8-án 17 órakor tart fogadóórát az Őrme-
zei Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND képviselő 
(Fidesz) minden hónap első péntekén 
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban, (Őrmező, 
Cimos u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-
mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
LAKOS IMRE (SZDSZ) Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hónap harmadik 
szerdáján 16–17 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban. Bejelentkezés az Igazgatási 
Csoportnál, vagy a 372-4577-es szá-
mon. Önkormányzati képviselői foga-
dóóra a hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK) ország-
gyűlési képviselő december 11-én 17-
től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-iro-
dában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) ön-
kormányzati képviselő minden hónap 
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor 

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
   Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.  
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.  
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.
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).

Nemet mondtak a képviselők az új 
Kelenvölgyi Közösségek Házának 
jelenlegi terveire, januártól új veze-
tője lesz a Gyógyír Kht.-nek, Újbuda 
átvenné a Tüske Csarnokot és ingat-
lancseréket kezdeményez a fővárosnál 
a testület – egyebek mellett ezekről 
döntött a képviselő-testület december 
11-i ülésén.

Hosszas vita után megegyeztek a képviselők 
abban, hogy a Kelenvölgyi Közösségek Háza 
ügyében a korábbi döntéseket visszavonják. 
A többség elfogadta azt is, hogy új építészeti 

tervek, valamint új finanszírozási konstruk-
ció mellett az eddiginél fokozottabban be-
vonják a lakosságot a döntés előkészítésébe, 
a polgármestert nem támogató oldal ugyan-
is nem fogadta el a jelenlegi terveket. 
 Szintén nemet mondtak a jobb oldalon 
ülők az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
terveire, bár az előterjesztéssel egyetértet-
tek. Az elutasítás oka, hogy nem sikerült 
kivetetni – az egyébként elméleti – anyag-
ból néhány konkrét és részletes, a kivitele-
zésre utaló elemet. A baloldaliak viszont 
nem támogatták a Szent Kristóf-szobor  
felállítását. 

Sok vita, kevés megegyezés
Testületi ülés

Az év vége jó alkalom arra, hogy 
összegezzünk, visszatekintsünk az 
elmúlt hónapok történéseire és érté-
keljünk. A kerület közéleti és politikai 
folyamatairól beszélgettünk Kupper 
Andrással, a XI. kerületi Fidesz frakció-
vezetőjével.

Mi jut eszébe először az idei évről,  azaz a kerület 
életében mit tart a legmarkánsabb változásnak?
Egyértelműen a metróépítés határozta 
meg leginkább ebben az évben a kerület 
hétköznapjait. Be kell látni azt, hogy ez az 
építkezés nem úgy kezdődött és nem úgy 
halad, ahogyan vártuk. Az ígéretek szerint 
ugyanis gyors és a lehető legkevesebb ké-
nyelmetlenséget okozó beruházással kel-
lene együtt élnünk. Ehhez képest a vártnál 
jóval nagyobb a felfordulás, a csúszás, a 
komplikáció. Noha ez az építkezés a fővá-
ros hatáskörébe tartozik, a kerületi kép-
viselőkön is számon kérhető a káosz. A 
fővárosi képviselők között ülő kerületiek-
nek – különösen a kormányon lévő Lakos 
Imrének és Wieszt Jánosnak – mintha nem 
lenne elég fontos ez az ügy, hiszen úgy tű-
nik, a XI. kerület érdekeit nem sikerül ér-
vényesíteniük.    

Egy, a metróval összefüggő nagy jelentőségű 
döntés a következő évben várható, ez a Kelenföldi 
pályaudvar és környezetének átalakítása. Vitára 
vagy egyetértésre lehet számítani ebben az ügy-
ben?

Remélem, hogy a testület képes lesz az ér-
telmes vita utáni együttműködésre. Addig 
nem hagyhatjuk jóvá az új beépítési szabá-
lyokat, amíg nem látjuk az aláírt település-
fejlesztési szerződést. Ez rögzítheti azokat 
a feltételeket, amelyek az ingatlanfejlesztőt 
arra kötelezik, hogy az előzetes számítások 
szerinti 18 milliárdos haszon egy részét 
a kerület javára fordítsa. Ennek a szerző-
désnek, a beruházásnak zöld jelzést adó új 
kerületi szabályozási terv elfogadása előtt 
kell létrejönnie, hiszen később a fejlesztő 
már nem lesz érdekelt a számunkra elő-
nyös feltételek elfogadásában. 

Mennyire tartja egészségesnek, Újbuda szem-
pontjából célszerűnek azt, hogy egy kerületi 
képviselő-testületben egyenlő arányban van a 
kormányzó és az ellenzéki oldal?

Az, hogy mindkét oldalon 19 képviselő ül, 
a korábbinál több egyeztetésre, és ezáltal 
megalapozottabb döntésekre ad lehető-
séget. Persze hosszú időnek kell eltelnie 
ahhoz, hogy megtanuljunk ezzel élni, 
hogy megértsük, sőt, meg akarjuk érteni a 
másik oldal szándékát. Ez a néhány hónap 
kevés volt arra, hogy átálljunk erre a pályá-
ra. Amit eddig elértünk, arra nem igazán 
lehetünk büszkék. A legszégyenletesebb 
talán az, hogy nem tudtunk megegyezni 
a díszpolgári és a Pro Cultura címek oda-

ítélésében. Az, hogy torzul értelmezett 
politikai önérzetből elutasítunk és meg-
sértünk művészeket, alkotókat, a magyar 
kultúra példás személyiségeit, az gyalá-
zat. Úgy érzem, ebben Molnár Gyuláék 
hibáztak, hiszen megállapodtunk abban, 
hogy mindkét oldal egy-egy jelöltet állít és 
a jelöltekről egyszerre szavazunk. Azzal, 
hogy nem fogadták el Makovecz Imrét és 
Medveczky Ádámot, a saját jelöltjeiket is 
kiszorították. Olyan megmagyarázhatat-
lan helyzetet idéztek elő, mintha a XI. ke-
rületben nem volna díszpolgári, vagy Pro 
Cultura címre alkalmas személy. Szóval 
sokat kell még fejlődni mindkét oldalon 

ebben a szokatlan helyzetben. Diplomáci-
ából, kultúrából, önmérsékletből, komp-
romisszumkészségből egyelőre gyengén 
állunk. Valamennyien.    

Netán előfordult az is, hogy pusztán csak azért 
támadtak egy ügyet, mert az a polgármestert 
támogató oldalon született?

Olyan nem fordult elő, hogy csak azért 
mondtunk nemet, mert a másik oldal 
előterjesztéséről volt szó. Az viszont in-
kább belejátszik a döntésekbe, hogy nem 
hiszünk egymásnak, nem bízunk a má-
sik szándékaiban. Mi azért kérdezünk és 
azért hangoztatjuk a kételyeinket, mert 
szeretnénk, ha a számunkra bizonytalan 
pontokon meggyőznének bennünket. Erre 
egyelőre nem fordítanak energiát a másik 
oldalon. A kérdéseink a levegőben marad-
nak, nincsenek válaszok. Persze kölcsönös 
a bizalmatlanság, és ez ahhoz vezet, hogy 
alig születnek jó döntések. Mert senki 
nem engedi el mondjuk azt a 20 százalékot 
a saját elképzeléséből, ami a kompromisz-
szumhoz elég lenne.

Ez jelentősen fékezi az ügyeket, ez látszik. Például 
a Kelenvölgyi Közösségi Ház új épületének meg-
valósítása végül is elakadt, hiszen önök nemet 

mondtak az összes eddigi tervre. Nyilván nem az 
a cél, hogy ne legyen új közösségi ház. Mit tudná-
nak támogatni?
Tekintve, hogy a jelenlegi tervek felhá-
borodást váltottak ki a kelenvölgyiek egy 
csoportjából, ráadásul mi sem tudunk 
azonosulni a legutóbb bemutatott elképze-
lésekkel, nem mondhattunk igent. Gyenge 
az az ellenérv, hogy azok, akik a beruhá-
zástól távolabb laknak, nagyobb arányban 
támogatják az építkezést. Ez ugyanis nem 
zárja ki, hogy olyan új építészeti terv és 
körültekintőbben összeállított finanszíro-
zási konstrukció szülessen, ami nagyobb 
támogatottságot élvez. Ehhez persze már 
az előkészítés folyamatába be kell vonni 
a környéken élőket. Készséggel segítünk 
ebben a feladatban, ha erre lehetőséget ka-
punk. De félek, hogy nem így lesz.

Mit hozhat 2009? Együttműködésre vagy további, 
olykor terméketlen vitákra számít?   

Nehéz, feszültségektől terhelt első fél év-
re számítok. A költségvetés környékén 
súlyos politikai konfliktusok várhatók. 
Alig leszünk túl a költségvetés vitáin, ami-
kor megkezdődik az Európa Parlament 
választási kampánya. A költségvetéssel 
kapcsolatos előzetes egyeztetéseknek már 
meg kellett volna indulniuk, és még min-
dig nem tartunk sehol. A pénz, amivel az 
Önkormányzat gazdálkodhat, egyre keve-
sebb. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az 
emberek reáljövedelme jövőre is csökken, 
a kormány elhibázott gazdaságpolitikája 
miatt rengeteg állás megszűnik, a koalíci-
ós képviselők – Molnár Gyulával együtt 
– megszavazták a 13. havi járandóságok 
eltörlését. Az ezekből fakadó szociális 
problémák mind helyben jelennek meg 
– ezek az Önkormányzatra rónak egyre 
növekvő terhet.

Ezúttal is nehéz lenne megkerülni a kérdést: lesz-
e időközi önkormányzati választás Újbudán?

Minket nem a hatalom megszerzéséért 
választottak meg, hanem azért, hogy az itt 
lakók ügyeit képviseljük, a kerület fejlődé-
séért dolgozzunk. Amíg erre lehetőséget 
látunk a jelenlegi felállásban, addig tesszük 
a dolgunkat. Amennyiben a polgármes-
ter nem tud a kerület életét meghatározó 
kérdésekben konszenzusos javaslatokat 
készíteni, a javaslatokhoz többséget sze-
rezni, bekövetkezhet az a pillanat, amikor 
ki kell mondani a működésképtelenséget. 
Ez a pillanat tőlünk, a polgármestert nem 
támogató 19 képviselőtől függetlenül is 
eljöhet. A mi felelősségünk, hogy erre a 
helyzetre felkészüljünk és – akár új vá-
lasztások után – készek legyünk irányíta-
ni a kerületet. A kerület működése, az itt 
lakók biztonsága nem lehet függvénye az 
aktuálpolitikának.

R.Ré.

Politikai konfliktusok várhatók
KUPPER ANDRÁS: Amit eddig elértünk, arra nem igazán lehetünk büszkék 

A képviselők ugyanakkor egyhangúlag el-
fogadták dr. Kóti Tamás orvos-közgazdászt 
a Gyógyír Kht. élére. Az új vezető januártól 
irányítja majd a kerület járóbeteg-ellátását 
végző társaságot. Szintén megszavazták a 
képviselők a szociális ellátásokról szóló cso-
magban a köztisztviselőket és a közalkalma-
zottakat megillető, egyszeri, százezer forin-
tos gyermekszületési támogatást. A szociális 
rendelet módosításával a gyógyszertámoga-
tás emeléséről is döntés született.
 A testület határozati javaslatot fogadott 
el arról, hogy az évek óta üresen álló és egy-
re rosszabb állapotban lévő Tüske Csarnok 
hasznosítási jogának átvételéről tárgyaláso-
kat indítson a kerület a magyar állam illeté-
kes vagyonkezelő szervezetével. 
 Ugyancsak a december 11-i ülésen sza-
vaztak a kerületi politikusok a polgármester 
céljutalmáról. Mivel Molnár Gyula a szava-
zás előtt ezt az összeget felajánlotta a Vicus 
XI. Közalapítvány támogatására, a képvise-
lők igennel szavaztak a jutalmazásra.
 Újbudán néhány tucat ingatlan tulaj-
donjoga rendezetlen, olyanoké, amelyek 
fővárosi, illetve kerületi illetősége helytele-
nül szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. 
A főváros ezek közül az egyik, a Fehérvári 
út 10. alatti ingatlan tulajdonjogának ren-
dezését kezdeményezte, mivel itt épülne 
fel a Térségi Integrált Szakképzési Köz-
pont. A képviselők azzal fogadták el az 
erről szóló előterjesztést, hogy cserébe né-
hány, a kerület szerves részeként működő 
kisebb ingatlan viszont legyen Újbudáé, 
ilyen például a Károli Gáspár tér is.

B. A. – Sz. Á.

Újabb örömhírt közölhetünk a 
Fidesz-frakcióból: december 7-én 
megszületett  Borbála, Schneller 

Domonkos önkormányzati képvi-
selő kisleánya . Édsesanyjának és 
a picinek jó egészséget kívánva 

gratulálunk.
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tartott helyet 
találunk (kettő 
„csak” felfestve, 
egy kitáblázva 
és felfestve). Már csak érdekességképpen 
jelzem, hogy mindkét épület mozgássé-
rült lifttel van felszerelve a kerekes székkel 
közlekedők számára.
 Menjünk tovább! A Diószegi utcán 
keresztül visszaérünk a hivatal Vincel-
lér utcai oldalához, ahol a sarkon (köz-
vetlenül az építési osztály ablakai alatt) 
két újabb mozgássérült parkolóhelyet 
találunk, szintén az akadálymentesített 
járda mellett. (Ha jól értem a cikkben 
leírtakat, ezt a kettőt kezdeményezte 
Kupper András, noha ez a két hely már 
hónapokkal ezelőtt ki lett alakítva, a 
Bocskai út elválasztósávjában található 
két hely helyett.) 
 Kis sétánk után sem kell matemati-
kusnak lennünk ahhoz, hogy kiszámol-
juk: 8 mozgássérülteknek fenntartott par-
kolóhely van a hivatal épületeinek közvet-
len közelében. Mindezek után írja Kupper 
képviselőtársam, hogy ez az ügy nem fon-
tos senkinek a döntéshozók közül. Javas-
lom a tisztelt képviselő úrnak, hogy tegye 
meg ezt a rövid sétát a hivatal körül.

Wieszt János, a kerületi MSZP frakcióvezetője

„a Fidesz frakcióvezetője már kezdemé-
nyezte a valódi segítséget nyújtó mozgás-
sérült parkoló létrehozását a hivatal kör-
nyezetében, mindeddig – mint mondja – ez 
senkinek nem volt fontos a döntéshozók 
közül”

A Fidesz kerületi frakcióvezetőjének nyi-
latkozata az Újbuda legutóbbi számában 
több szempontból is kifogásolható. Legin-
kább azért, mert nem felel meg a tények-
nek. Egy háromperces sétával mindez 
ellenőrizhető, ha az ember veszi a fáradsá-
got és körbesétálja a hivatal tömbjét. 
 Kezdjük ezt képzeletbeli igazságkereső 
sétánkat a Bocskai úti főépületnél! Ahogy 
kijövünk az okmányirodából, rögtön ta-
lálunk egy mozgássérült helyet (mindezt 
úgy, hogy a hivatal épületéből a mozgás-
sérült lifttel és a mozgássérült rámpán 
jöttünk le az utcaszintre). Elkanyarodunk 
balra, ahol a Zsombolyai-Bocskai sarkon, 
a TIT előtt újabb két mozgássérült helyet 
találunk (közvetlenül az akadálymen-
tesített járda mellett). Itt befordulunk a 
Zsombolyai utcába, elmegyünk a két új 
önkormányzati épületig. Itt már végképp 
nem tudjuk, hogy Kupper Andrásnak 
vagy a szemünknek higgyünk-e, ugyanis 
újabb három mozgássérülteknek fenn-

Kétféle séta?
Frakcióvezetők nézőpontjai

Hamarosan egy esztendeje, hogy 
a Deák András sajnálatos halála 
miatt kiírt időközi választáson Rét-
vári Bence, a Kereszténydemokrata 
Néppárt és a Fidesz közös egyéni 
képviselőjelöltje fölényes győzel-
met aratott a 15. választókörzetben, 
Szentimrevárosban. Emellett a Főváro-
si Közgyűlés tagja is, és mindkét minő-
ségében rendkívül aktív.

– Ha már a sors úgy hozta, hogy képviselő 
lehettem, igyekszem kihasználni a lehe-
tőségeket. Egy demokráciában, ha vala-
kit megválasztanak, azért teszik, hogy a 
képviselő valóban képviselje az ügyeiket. 
A viszonylag soknak mondható média-
szerepléseimnek, sajtótájékoztatóimnak 
éppen az az oka, hogy komolyan veszem 
ezt a feladatot, mert szolgálatnak érzem.  
Arra mindig ügyeltem, hogy ne öncélú 
fellépésnek, egyéni megnyilvánulások-
nak tűnjenek megnyilatkozásaim, hanem 
igyekeztem mindig egy konkrét, aktuális 
problémára felhívni a figyelmet, legyen az 
országos, fővárosi, vagy épp kerületi. 

Ez a lépcsőzetesség valóban felismerhető törekvé-
seiben, hogy a Parlamentben és a frakció sajtótá-
jékoztatóin országos ügyekkel foglalkozik, de jut 
ideje és energiája arra is, hogy akár fővárosi, akár 
a választókörzetében történő kerületi problémá-
kat tegyen szóvá.

Országos ügynek tekintem, mert minden-
kit érint az a suba alatt lezajlott botrányos 
ügy, amely szerint Magyarország 2 mil-
lió tonna szén-dioxid-kibocsátási kvótát 
adott el Belgiumnak, amelynek a becsült 
értéke 2–3 milliárd forint lehet. Ráadásul 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium a kvóta eladásból származó bevétel 
pontos összegét nem hozta nyilvánosság-
ra, bár azt ígérte, hogy a forrást pályázati 
úton klímavédelmi célokra fogja fordítani. 
Mivel a pontos összeg nem ismert, a kor-
mányon lehetetlen számon kérni, hogy 
valóban az egész összeget zöldcélra költi 
el. Zavarosnak tűnik ez az ügy, ezért hoz-
tam szóba.

A környezetvédelem kérdése a fővárosban sem 
problémamentes.

De nem ám. Ilyen volt például nemrég 
a szmogrendelet, melynek elfogadásá-
val egyidejűleg Demszky Gábor levelet 
írt a miniszterelnöknek, melyben az új 
határértékek eltörlését kérte, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat számára mérle-
gelési jogkört. A rendelet hatályon kívül 
helyezése, és ezzel az enyhébb légszeny-
nyezési határértékekre való visszatérés 
ellentétes az Alkotmány 18. szakaszával. 
Az Alkotmánybíróság korábbi határo-
zatában ugyanis kifejtette, hogy a kör-
nyezetvédelem terén elért védelmi szint 
nem csökkenthető, ha tehát a értékeket 
enyhébben határoznák meg a jövőben, az 
alkotmányellenes, mert zöld szempont-
ból visszalépést jelent. Jellemző a káoszra, 

hogy a főpolgármester  2008 februárjában 
még nagyvonalú ígéreteket tett a fővárosi 
környezetvédelemmel kapcsolatban. Ak-
kor üdvözölte a szállóporral kapcsolatos 
határértékek bevezetésének tervét, most a 
hatályon kívül helyezést kérte. Akkor nem 
tartotta veszélyesnek a légszennyezési ha-
tárértékeket, ma eltúlzottnak véli. Akkor 
kielégítőnek tartotta a légszennyezettségi 
mérőhálózat kapacitását, most nem tartja 
elegendőnek.

Választókörzetében is akadt néhány probléma.

Érdekes, ha úgynevezett kerületi ügye-
ket hozok szóba, legyen az a metróépítés 
vagy a Tüske Csarnok, ezek valójában 
nem csak helyi ügyek, mert kibogozha-
tatlan szövevényességük a nagypolitiká-
ra vezethetők vissza. Más kérdés persze, 
hogy ezeknek a levét a kerületi lakosok 

isszák meg. Vegyük például a metrót. 
Emlékszem, a 2002-es kampány idején 
láttam kék színű trikókat I like 4 metro 
felirattal. Ha az SZDSZ-nek akkor volt 
pénze, paripája és fegyvere, hogy ilyen 
kampányingeket csináltasson, miért ne 
lehetnék most dühös, hogy az azóta eltelt 
hat évből négyben még egy kapavágás 
sem történt, az elmúlt időszakban pedig 
– vízbetörés, fúrás leállása – sorra jöttek 
a botrányok, miközben a térség lakossá-
ga  nap mint nap szenvedi az építkezéssel 
járó környezeti ártalmakat és közlekedési 
nehézségeket. 

Mi a helyzet a Tüske Csarnokkal?

Nyugodtan nevezhetném a Tüske Csarno-
kot egy állatorvosi lónak, mely a magyar-
országi politikai vezetés minden nyavajáját 
szimbolizálja. Köztudott, hogy a korabeli 
tervek az expo érdekében készültek, de azt 
már sohasem tudhatjuk meg, milyen lett 
volna ez az ország, a főváros és története-
sen a műegyetemi térség, ha megvalósul 
a világkiállítás. De ezt a Horn-kormány 
egyik legelső intézkedéseként brutálisan 
lemondta. Teltek az évek a semmittevéssel, 

a csarnok állaga romlott, őrzése százmilli-
ókat emésztett fel. Gyurcsány Ferenc még 
sportminiszterként 36 hónapos határidő-
vel vállalta az épület befejezését. Sőt, 2003 
decemberében önkormányzati dolgozó-
szobájában látogatta meg Molnár Gyula 
polgármestert, majd a baráti beszélgetésen  
megerősítették, hogy a Tüske Csarnok ál-
lami pénzből felépül. És mára mi maradt 
a szívélyes, baráti beszélgetés lényegéből? 
Ismét többéves szünet következett, míg-
nem november elején a polgármester köz-
leményt adott ki. Bár ne tette volna! Ebben 
ugyanis úgy tesz, mintha a zsebében len-
ne, ha nem is a bölcsek köve, de a megoldás 
kulcsa. Fittyet hányva az elmúlt évtized 
történéseire és a csarnokkal kapcsolatos 
szándékaira, ellentmondást nem tűrően 
leszögezi, hogy az államnak nincs pénze, a 
befektetőknek pedig nincs hajlandóságuk, 
hogy a csarnokot sportcélra lehessen fel-
építeni, ezért legyen inkább konferencia-
központ. Mi lett volna ebből az országból, 
ha az államnak nem lett volna szándéka 
és pénze, hogy fontos és hasznos intézmé-
nyeket építsen? Hogy mondhat olyat egy 
felelős állami-önkormányzati vezető, ha a 
befektetők nem akarják, akkor nem lesz 
sportcsarnok? Ezek szerint a befektetők 
diktálnak? 

A választási kampányban ellenfelei azzal kritizál-
ták, hogy túl fiatal és még tapasztalatlan.

Úgy gondolom, minden kritikát érdemes 
meghallgatni és tanulni belőle. Remé-
lem, az elmúlt év nem ezt bizonyította. 
Számomra a legfontosabb az emberek 
véleménye. Ezért hoztuk létre az Újbuda 
Fórumokat. Ezeken az összejöveteleken  
megfordulnak a szerepek: a választók dik-
tálnak és a képviselők válaszolnak vagy 
jegyzetelnek. Ezek az alkalmak rendsze-
res lehetőséget kínálnak a választók és a 
képviselő közötti kapcsolat fenntartására. 
A tavaszi és az őszi időszakban hetente-
kéthetente tartottunk ilyen találkozókat 
körzetről körzetre, ahol több száz ember 
véleményét hallgattunk meg. És ez nem 
kevés.

Megtalálta a helyét a parlamenti politikában?

Úgy gondolom, jó irányba indultam el, és 
nagyon sok segítséget kapok mind képvi-
selőtársaimtól, mind a választóktól. Sze-
rencsére magam választhattam szakterü-
letet, így a Környezetvédelmi Bizottságba 
kerültem. Úgy vélem, a mai fiatalok szá-
mára az egyik legfontosabb kérdés, hogy 
mennyire tudunk jól gazdálkodni akár 
szűkebb környezetünk, akár a bolygónk 
erőforrásaival.

Karácsonykor szokott politizálni?

Ahogy a Biblia is írja, mindennek megvan 
a maga ideje: a hadakozásnak is és a kézfo-
gásnak is. Ilyenkor az ember a családjával 
és a barátaival szívesebben beszél a mézes-
kalácssütésről, mint az IMF-hitelről.

(szék)

Az Infopark mint innovációs térség 
hatása a kerületi fejlesztési tervekre 
– ezzel a címmel tartott előadást a 
Tudásváros Budapest konferencián 
Molnár Gyula polgármester.

Az Infopark történetéről szólva elmond-
ta, az általános építési szabályokat akkor 
hozták meg, amikor ez a terület volt az 
1996-ra tervezett világkiállításnak szánt 
helyszín.
 A szomszédos Műegyetemmel együtt, 
amikor az ELTE is idetelepült, már egyete-
mi városrésszé fejlődött. Becslések szerint 
ma a kerületben 30–40 ezer egyetemista 
élheti mindennapjait.
 Molnár Gyula előadásában utalt Ma-
gyar Bálint azon bejelentésére, amely sze-
rint komoly tervek vannak a területtel 
kapcsolatban, mint tudásközpont további 
fejlesztésével Újbuda Önkormányzata pe-
dig a Tüske Csarnokot és annak környékét 
szeretné ingyenesen megkapni az államtól. 
 A Lágymányosi híd másik oldalán, az 
öbölben további 500 ezer négyzetméter-
nyi beépíthető terület van, ebből 300 ezer 
négyzetméter az, ami intézményi funkci-
ót kaphat, a többin lakásokat építenek. A 
polgármester megemlítette, folynak a tár-
gyalások arról is, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia intézményei közül több is 
idetelepüljön majd.

A főváros tudásbázisa
A polgármester az Infoparkról

– Közös terveink vannak a fővárossal  
– mondta Molnár Gyula, a közlekedési fej-
lesztések közül kiemelve az 1-es villamos 
vonalának meghosszabbítását, egy esetle-
ges villamosvonal kiépítésének lehetősé-
get a Gellért tértől az Infopark irányába. 
A buszközlekedés sem követi jelenleg a 

Ma a kerületben 30–40 ezer egyetemista élheti mindennapjait

tudományos és technológiai fejlesztése-
ket, hiszen mindössze egy buszjárat van 
az Infoparkban. Molnár Gyula úgy lát-
ja, a jövőben a Dunának mint lehetséges 
közlekedési útvonalnak is nagy szerepet 
kellene szánni. 

R. M.

Az emberek véleménye a fontos
RÉTVÁRI BENCE: A Tüske Csarnok évtizedes története egy állatorvosi ló

Az elmúlt időszakban szomorúan 
tapasztaltam, hogy parlamenti, fővá-
rosi, és kerületi képviselőinknek sike-
rült a környezetvédelemből politikát 
„csinálni”. Szép tett, gondolat, ha vala-
ki egy ügy élére áll, majd a másikra 
mutogat, és tőle várja a megoldást.

A Feneketlen tó lassan országosan ismert 
problémájának igazi kérdésével, a megol-
dással érdemben senki nem foglalkozik. 
Véleményem szerint a (kettős) gond a víz 
mennyiségi és minőségi problémájának 
egyszerre jelentkező hatása rengeteg kérdést 
felvet, és tény, hogy az általam (is) ismert, 
évekre visszanyúló vizsgálati eredmények, 
kiindulást jelenthetnek egy alapos elemzés-
re, feltárásra. Az őszi időszakban magam is 
foglalkoztam adatgyűjtéssel, elemzéssel, a 
víz kémiájával és egy kerületi, de országos 
szinten is elismert analitikai cég segített ab-
ban – ez úton is köszönöm nekik – , hogy 
közelebb kerüljünk a megoldáshoz. 
 Az általános vízkémiai vizsgálat során 
67 komponensre kaptunk eredményt és 
az ez év tavaszán végzett eredményekkel 
összevetve szembetűnő a változás, de na-
gyon korai még bármit is megállapítani. A 
sajtóban ugyan megjelentek már olyan hí-
rek és nyilatkozatok, amelyek a sótartalom 
növekedésre utalnak. Ezt én sem zárnám 
ki, de addig, amíg a habzás és a sótartalom 
növekedésre nem találjuk meg az egyértel-
mű okot és bizonyítékot, felelőtlenség bár-
mit is nyilatkozni. Nem kizárt, hogy em-
beri tevékenység okozhatja vagy éppen a 
természet jár valamiféle ciklusban, esetleg 
mindkettő, de annyi biztos: biológusok, ve-
gyészmérnökök, geológusok összehangolt, 
precíz azonnali munkájára van szükség, 

nem nyilatkoza-
tokra és eseten-
ként riogatásra, 
politikai villon-
gásra. Amint a 
megfelelő szakemberek feltárták az okokat, 
és világossá váltak a szennyező források, 
utána érdemes továbblépni és megkeresni 
a felelősöket. Talán ha tényleg sikerül a vé-
gére járni akkor sem Újbudán, sem máshol 
az országban nem fordulhat elő többet ha-
sonló eset. A jövő év elején hivatalosan in-
dítványozom szakértők bevonását és a kép-
viselő-testület elé terjesztem a 2009-es kör-
nyezetvédelmi program intézkedési tervét. 
Ebben szerepelni fog a tó vízminőség rend-
betételét célzó terv részletes kidolgozása, 
munkaterve. 
 A helyzet súlyos, ha természeti kin-
csünkről, Újbuda gyöngyszeméről, a Fe-
neketlen-tóról olyan híreket kapunk, hogy 
habzik, apad a víz szintje a kerület tehe-
tetlen – megjegyzem, jogilag a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésé-
ben áll – és a főváros csak a figyelő kutak 
telepítésével próbálja elterelni a figyelmet 
a környezetszennyezésről. Az üzenet már 
mindenki számára világos: össze kell fog-
ni pártállástól függetlenül, és meg kell vé-
deni természeti kincsünket. 
 Sok esetben a megoldás önöknél van. 
Ennek jegyében kívánom, legyen az ün-
nep mindenki számára boldog és meghitt! 
Mindazoknak pedig, akik jókívánságaikat 
szórólapon terjesztették, kívánom, jövőre 
ennél környezetkímélőbb megoldást vá-
lasszanak. Az ilyen apróságok is fontosak, 
ha természeti környezetünk megóvásáról 
beszélünk.

Hajdu László, környezetvédelmi tanácsnok

Elsóztuk?
Vita a Feneketlen-tóról

Gellért téri nyár, amikor leállt a fúrópajzs

Az MSZP XI. 
kerületi elnöksége, 

országgyűlési és 
önkormányzati 

képviselői

Köszönjük annak a sok száz újbudai 
polgárnak, akik részt vettek évzáró lakossági 

konzultáció sorozatunkon, és értékes 
észrevételeikkel, tanácsaikkal részt vállaltak 

kerületünk jövőjének megtervezésében.

A Magyar Szocialista Párt 
ezúton kíván békességet, 

boldogságot és 
eredményes új esztendőt 

Újbuda minden lakosának 
a közelgő ünnepek 

alkalmából.
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Lenne igény Őrmezőn és Gazdagréten 
állandó piacra, ahol közvetlenül a ter-
melőktől lehetne vásárolni, derült ki 
szombaton, a két városrészben szerve-
zett mobilpiacokon. 

A kerületi Fidesz és a termelők közös ak-
cióján volt nyírségi almapaprika, olcsó 
krumpli és alma, de a környékbeliek kiló-
szám vitték a banánt és a narancsot is.
 Nem volt meglepő, hogy a hatvan 
forintos krumplit és almát, vagy a nyolc-
vanöt forintos hagymát már reggel korán 
várták a helyiek. Két helyszínre szállí-
tottak a kedvező árú zöldségekből. Tég-
lásról vegyes csalamádét, céklát, papri-
kát, Nógrádból almát, Érsekvadkertről 
krumplit szállítottak az akcióban részt 
vevők. Nem vol véletlen a helyszínvá-
lasztás, hiszen sem Őrmezőn, sem a hú-

szezres lakosú Gazdagréti lakótelepen  
nincs piac. 
 A mai kezdeményezés is azt bizonyí-
totta, hogy egy állandó őrmezői és gazdag-
réti piacra nagy szükség lenne – mondta 
Kupper András, a Fidesz frakcióvezető-
je. A közvetlenül a termelőktől vásárolt 
zöldségek és gyümölcsök nem csak meg-
bízható és ellenőrzött termékek, hanem 
kedvező áruk miatt a lakosság körében is 
kedveltek. És az is fontos, hogy a termelők 
el tudják adni portékáikat.A szombatihoz 
hasonló mobilpiacok megszervezésében 
pedig, – egy végleges megoldás megtalálá-
sáig –, továbbra is közreműködnek.
  A tervek szerint havonta egy alkalom-
mal juthatnának a kerületiek zöldséghez, 
gyümölcshöz – jóval az egyébként meg-
szokott piaci ár alatt. 

Sz. A.  

Sikeres próbapiacok 
Őrmezőn és Gazdagréten

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzatának képviselő-testü-
lete érzékelve a kábítószer-probléma 
globális szintűvé válását, amely hazánk, 
így városunk fiataljait sem kerüli el, 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy megelőzze és csökkentse a drogok 
használatával és terjesztésével összefüg-
gő egészségügyi, szociális és bűnügyi 
ártalmakat és hátrányokat. A kerület-
ben működő Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum is ezt az álláspontot képviseli, 
így nem véletlen, hogy megalakulása 
óta magáénak tudhatja Újbuda Önkor-
mányzatának támogatását. A jogi sze-

Kerületi Kábítószerügyi Fórum 

Az idén bekövetkezett pénzpiaci 
válság minden eddiginél nagyobb 
ösztönzést jelent az országos és a helyi 
közéletben arra, hogy a gazdaság és a 
politika szereplői együttműködjenek. 
Újbudán, az általános gazdasági hely-
zeten túl, a tavasz óta fennálló politikai 
egyensúly – amely bizonyos szem-
pontból inkább patthelyzetként érté-
kelhető – is kényszerhelyzetet teremt 
az ellenfelek számára. Lakos Imrével, 
Újbuda alpolgármesterével, az SZDSZ 
frakcióvezetőjével 2008 fejleményei-
ről és a jövőre várható folyamatokról 
beszélgettünk.

Ha visszatekint 2008-ra, mi az, amit az Újbudán 
történtek közül a legfontosabbnak tart?
Ebben az évben látványos átalakulás nem 
történt, leginkább a metróépítés prob-
lémái kötötték le az energiákat. Noha 
próbáltuk ennek a negatív hatásait mini-
málisra csökkenteni, az építkezés mégis 
folyamatos küzdelmet jelent. Gyakorlati-
lag a fővárosi beruházás összes hátrányá-
nak legalább a kétharmada Újbudára jut. 
Nem vagyok elégedett, mert nem tudtuk 
a szándékunknak megfelelően alakítani 
a folyamatokat. Közterületeink lezárva, 
fontos csomópontokról kellett elterelni a 
forgalmat, a parkok egy részét letarolták, 
nagy a rendetlenség. Az viszont csak raj-
tunk múlik, hogy amint egy közterület 
felszabadul, azt rövid időn belül helyreál-
lítsuk, hogy mielőbb rend legyen. Úgy ter-
vezzük, amint lehet, az Újbuda-buszt is új-
raindítjuk. Az itt élők egyébként páratlan 
türelemmel viselik a nehézségeket, amiért 
köszönet illeti őket.

Az általános gazdasági megtorpanás a kerületben 
elindult fejlesztéseket mennyiben érinti?

Újbuda továbbra is kedvelt célpontja az 
ingatlanfejlesztőknek. Nem rekedtek meg 
a beruházások, Madárhegy, Gazdagrét 
környéke ennek következtében szépen 
kiépül. Ennek kapcsán továbbra is az a 
feladatunk, hogy az újonnan beköltözők 
számára is biztosítsuk a szükséges önkor-
mányzati szolgáltatásokat, ennek jó példája 
a Gazdagréti téren beindított új háziorvosi 
rendelő. Szintén továbbra is kedvelt akció-
terület a lágymányosi iparvidék, amelynek 

átalakulása lendületesen folytatódik. Ezen 
a részen a közösségi közlekedés feltételeinek 
megteremtése a legnehezebb feladatunk, és 
ebben nagy eredmény, hogy a főváros el-
fogadta azt a javaslatunkat, amely szerint 
a Lágymányosi hídon átjövő 1-es villamos 
végállomása a Fehérvári útnál legyen. Az 
eredeti fővárosi tervekben ugyanis csak a 
Budafoki úti végállomás szerepelt.

Mikorra várható a Kelenföldi pályaudvar környéki 
gigaprojekt indulása?
Két évet szántunk az előkészítésre, és azt 
mondhatom, hogy minden részletében egy 
kiválóan megtervezett átalakításról be-
szélünk. Ez, az úgynevezett intermodális 
központ és környezete nemcsak kerületi, 
fővárosi, hanem közép-európai léptékek-
ben mérve is páratlan fejlesztés lesz. Persze 
van bennem aggodalom, nem szeretném, 
ha ez az ügy a kisstílű politikai alkudozá-
sok színterévé válna. Egyébként ez jó példa 
lehetne arra, hogyan lehet felülemelkedni 
politikai veszekedéseinken, és együttmű-
ködni ebben, a kerület és a főváros életét 
egyaránt meghatározó ügyben. Szintén 
együttműködést szeretnék a kulturális 
városközpont tervének megvalósításában, 
amelynek idén egy jelentős lépését meg-
tettük: sikerült a Gomba épületet megsze-
rezni a fővárostól.

Úgy érzem, tart a további meddő politikai viták-
tól…
Tartok, bár ez az új helyzet, amit a 19-19-
es arány jelent, ugyanarra ösztönözheti 
a kerületi politikusokat, mint országos 
szinten a gazdasági válság. Arra gondolok, 
hogy ezek a folyamatok minden eddiginél 
nagyobb esélyt teremtenek a közös gon-
dolkodásra. Nálunk, itt Újbudán, kicsiben 
ugyanolyan lehetőséget kaptunk az értel-
mes párbeszédre, a közös gondolkodásra, 
mint az országot irányítók és ellenzékük. 
Ebben az évben nekünk, enyhén szólva, 
nem sikerült ezt a lehetőséget kihasználni. 
Ettől függetlenül a hivatal, a kerület intéz-
ményei zavartalanul működtek. Ennél vi-
szont többre is futhatta volna, sok – átvitt 
értelemben – az elmaradt haszon. Ennek 
legékesebb példája a sportudvarprogram, 
amelyet az ellenzék kihúzott a költség-
vetési tételek közül. Pedig ez ugyanolyan 
sikertörténet lehetne, mint az országban 
egyedülálló játszótérprogram volt..

Ön szerint képes kimászni ebből a szituációból a 
képviselő-testület?

Optimista vagyok, még akkor is, ha azt 
látom: az ellenzéki oldalon az még mindig 
egy meghatározó hozzáállás, hogy ha meg-
akadályozzák, hogy jó dolgok történjenek 
a kerületben, azzal az aktuális polgármes-
teri vezetés politikai megítélését gyengítik. 
Ha ez megváltozik, azzal a kerületben élők 
nyerhetik a legtöbbet. Ez a legfontosabb, 
hiszen a legfrissebb közvélemény-kutatá-
sok is egyértelműen igazolják, Magyaror-
szág lakossága sürgeti a politikai ellenfelek 
párbeszédét a problémák megoldása érde-
kében. Bár ez országos felmérésben derült 
ki, ez érvényes erre a kerületre is. Gyakor-
latilag két év van hátra ebből a ciklusból. 
Egyebek mellett két költségvetést kell 
elfogadnia a jelenleg patthelyzetben lele-
dző képviselő-testületnek. Mindenesetre 
most hosszú szünet következik, az ünnep, 
a családi együttlétek ideje. Abban bízom, 
hogy mindannyiunknak sikerül egy kicsit 
megpihenni, és januárban elkezdődhet a 
konstruktív párbeszédek időszaka, és en-
nek jegyében kezdhetünk hozzá a jövő évi 
költségvetés vitájának.

Bárczy Andrea

Együttműködésre ítélt ellenfelek
Milyen lesz 2009?

LAKOS IMRE: Abban bízom, hogy januárban 
elkezdődik a konstruktív párbeszédek időszaka.

Nem volt véletlen a helyszín megválasztása, hiszen nincs állandó piacuk az itt élőknek

Szüleik nyomdokába léphettek a kerület-
ben szolgálatot teljesítő rendőrök cseme-
téi. Egy igazi bűntényt kellett felderíteniük 
december 5-én, vagyis elfogni Gengszter 
Gerzsont, aki elrabolta a Mikulás varázs-
pálcáját. A rendőrgyerekek pedig még 
szüleiknél is hatékonyabbnak bizonyul-
tak, hiszen egy óra leforgása alatt elfogták 
a „bűnözőt”, és így minden gyerekhez idő-
ben odaérhetett a Télapó.
 A Hahota Gyerekszínház előadásával 
vette kezdetét a XI. kerületi rendőrka-
pitányságon a Mikulás-ünnepség, ahol 
összesen 111 gyereket ajándékozott meg 
a Télapó. Az épületbe tóduló gyerekek és 
szüleik hamar megtöltötték a nagytermet, 

vidám hangulatot teremtve a kapitánysá-
gon. A Mikulás megérkezése előtt zenés 
programmal szórakoztatták a kicsiket, 
akik elsajátíthatták a mézeskalács és a ka-
rácsonyi díszek készítésének fortélyait. 
 A rendőrkapitány az ünnepségen el-
mondta, fontosnak tartja, hogy állomá-
nya jól érezze magát munkahelyén, és a 
családtagok is lássák, hol dolgozik a hoz-
zátartozójuk. Dr. Balázs Norbert külön 
hangsúlyozta a támogatók szerepét, hisz 
– mint mondja – önerőből nehéz lett volna 
ennyi gyönyörű ajándékot elővarázsolni a 
Mikulás puttonyából. Az eseményt a ha-
talmas Télapó-torta felvágásával zárták.

K. A.

Bűnözőt fogtak a rendőrök gyerekei

111 gyereket ajándékozott meg a Télapó

Gengszter Gerzson  
és a rendőrségi Mikulás

Havonta egyszer igény lenne rá

Áldott, szeretetteljes 
Karácsonyt és boldog, 

békés új esztendőt 
kívánnak Újbuda 

minden családjának  
és lakójának a  

Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség XI. kerületi 

szervezete  
és képviselői.

Boldog ünnepeket!

Újbuda Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala lakossági bejelentés alapján 
értesült arról, hogy valaki vagy valakik az Önkormányzat vagy a Polgármesteri 
Hivatal nevében 60 év feletti kerületi lakosokat keresnek fel azzal az üzenettel, 
hogy nyert 100 000 forintot. A lakosoknál arra hivatkoznak, hogy a felnőtt házi-
orvos adta meg a nevét és a címét.
Az Önkormányzat által meghirdetett 60+ program keretén belül semmiféle nye-
reményről nincs szó, a felnőtt háziorvosokat nem kértük fel a 60 év felettiek ne-
vének és címének kiadására, és ilyen célból senkit nem küldtünk és nem fogunk 
küldeni a kerület 60 év feletti lakóihoz.  

VIGYÁZAT! CSALÓK!

Folytatás az első oldalról
A nagykövetség területe 1944 decemberé-
ben változott végleg csatamezővé, és Tö-
mör gyakorlatilag ettől kezdve haláláig a 
fronton érezhette magát.
 1944 karácsony este a nyilasok a 
gondnok ellenkezése ellenére zsidó me-
nekülteket keresve betörtek a házba, és 
minden mozdíthatót magukkal vittek. A 
budapesti harcok vége fele, 1945 február-
jában, amikor a házat a német katonák 
vették birtokukba, az udvart gránáttalálat 
érte, aminek következtében felgyulladt az 
épület és Tömör Ferenc is meghalt.
 Jari Vilén finn nagykövet 2008 ta-
vaszán úgy döntött, hogy a Finn Nagy-
követség felderíti Tömör Ferenc sorsát, 
mivel szeretné megjutalmazni még élő 
rokonait Finnországnak nyújtott szolgá-
latai miatt. 
 A különböző levéltári kutatások 
nem vezettek eredményre, ezért a kö-
vetség  különböző napilapokhoz és az 
internethez fordult segítségért. 
 Hamarosan meg is szólalt a nagykö-
vetség telefonja, és a vonal másik végén 
Tömör Ferenc unokája beszélt. Az is ki-
derült, hogy Tömör Ferenc végső nyug-
helye a nagykövetség Duna felőli kerítése 
mellett van. A harcok alatt a holttestet 
ugyanis nem tudták elszállítani, hanem a 
követség udvarán temették el, de a sírhe-
lyet a keresésére érkező rokonok később 
már nem találták meg. Tömör tehát to-
vábbra is azon a helyen nyugszik, amelyet 
annyira szeretett, és ahol életének nagy 
részét töltötte.
 Tarja Halonen finn köztársasági el-
nök 2008. november 21-én fogadta el a 
budapesti Finn Nagykövetség előterjeszté-
sét, az érdemrendet pedig Jari Vilén finn 
nagykövet adta át Huber Tiborné Tömör 
Gyöngyvérnek a nagykövetségen decem-
ber 15-én. Az ünnepség keretében lelep-
lezték a hűséges gondnok, Tömör Ferenc 
tiszteletére készített emlékképét is.

b. v.

Érdemrend 
a hűségért
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mélyiséggel nem rendelkező szakmai 
tanácsadó testület december 15-i ülé-
sén egyhangúan társadalmi elnökévé 
választotta Fodor Vince alpolgármester 
urat, aki elvállalta a felkérést, és kife-
jezte szándékát a további együttmű-
ködés kiszélesítése érdekében. Újbuda 
Önkormányzatának elsődleges céljai 
között szerepel a bűncselekmények 
eredményes megelőzése, a lakosság és 
az anyagi javak védelme. E folyamat-
ba szervesen illeszkedik a kábítószer-
használattal összefüggő társadalmi és 
egészségügyi problematika, amelynek 
orvoslása a közeljövő feladata.

Finn kitüntetés
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Bolberitz Pál fiatal papként öt eszten-
deig volt szentimrevárosi káplán.  
A Villányi úti templomban kezdődött 
az a legendássá vált bibliamagyarázat-
sorozat, amely azóta is tart. Karácsonyi 
beszélgetésünkben elsősorban ennek 
az időszaknak az emlékeit idézi fel, de 
betekintést nyerhetünk a kor sajátos 
politikai viszonyaiba is.  

 Hogyan kezdődött?
1966-ban szenteltek pappá Esztergom-
ban, Szentendrén voltam káplán, amikor 
1968. szeptember 1-jén Schwarzegerhofer 
Artúr apostoli kormányzó, az esztergomi 
egyházmegye főpásztora fölhelyezett a 
Szentimrevárosba káplánnak és hitokta-
tónak. Bár az esztergomi érsekség megyés-
püspöke Mindszenty József hercegprímás 
volt, ő az amerikai követségen tartózko-
dott, tehát akadályoztatva volt hivatala el-
látásában. 1973. szeptember 1-jéig, öt évig 
voltam itt káplán, amikor már Kisberk 
Imre székesfehérvári püspök – aki akkorra 
a főegyházmegyét is vezette – helyezett az 
Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetbe te-
ológiai tanárnak a hittudományi főiskolá-
ra.  Ezalatt az öt év alatt négy évig Vitányi 
György volt a plébános, utána jött Szabó 
Géza. Társam volt Ruppert János atya, aki 
egy nagyon hirtelen jött komoly rákbeteg-
ség következtében 1972 auguszusában halt 
meg, 39 éves korában, továbbá Mádai Ist-
ván és Gyimóthi Károly atya, velük voltam 
együtt. Volt még két idősebb pap, Vizy Ist-
ván és Birinyi József atya, és mondhatom, 
egy nagyon jó együttest képeztünk. Bár 
Vitányi nagy békepap volt, érdekes mó-
don abban különbözött a többi békepaptól, 
hogy ő nem akadályozta a lelkipásztori 
munkát a plébániáján, hanem csak arra 
koncentrált, hogy a templomban lehetőleg 
minden tökéletesen menjen. 

 Milyen volt a légkör, a hangulat?

A Szent Imre-plébánia szerencsés egyház-
község, mert Budapestnek, de mondhat-

nám nyugodtan, Magyarországnak is az 
egyik legjobb összetételű lakossága volt és 
él a Szentimrevárosban. Szentimreváros a 
két világháború között épült ki, amikor a 
Műegyetem komolyan kezdett működni, 
akik odajártak vagy ott tanítottak, sokan 
letelepedtek itt. Ez volt Budakeszi, Buda-
örs vagy Solymár, a zöldövezet. Volt egy 
kiváló ciszterci gimnázium, a templom a 
ciszterci rend tulajdona volt addig, amíg 
a rendet fel nem oszlatták, tehát ez a vi-
dék nagyon jól meg volt már dolgozva 
lelkipásztori szempontból. Negyven éven 
keresztül az esztergomi érsekséghez tar-
tozott a templom, és mivel a ciszterci rend 
hivatalosan nem működhetett, egyház-
megyés papokat küldött oda a püspök. Vi-
tányi György plébánosom – és ezt nagyon 
tudtam értékelni – abból indult ki, hogy 
a lehetőségeket ki kell használni. Ez min-
denre, így más foglalkozásokra is vonat-
kozik, a mai időkben is. Ne siránkozzunk 
azon, hogy mit nem lehet csinálni, hanem 
azt, ami van, ami az állapotbeli kötelessé-
günk, azt maximálisan tennünk kell. 

 És mi volt az az állapotbeli kötelesség?

Abban az időben a Köbölkút, a Váli, a 
Bocskai, sőt, a Bartók Béla úti Általános 
Iskolában is volt államilag megtűrt isko-
lai hittan, és mi itt tanítottunk a templo-

mi szolgálat mellett. Nem volt olyan sok 
gyerek, ezért összevonták a csoportokat, 
és általában délután volt a hittanóra. Mivel 
nem jártak sokan, az iskolaigazgatók kü-
lönösebben nem akadályozták a munkán-
kat. Ezt csak azért mondom, mert előtte 
Szentendrén nem is volt templomi hitok-
tatás, hanem csak iskolai, mert a körül-
mények úgy hozták. Több gyerek járt hit-
tanra, és ott az iskolaigazgató mindenfajta 
ürüggyel nagyon csúnyán akadályozta a 
munkát. Nos, Ruppert atya csinálta az én 
időmben a templomi hitoktatást, nagyon 
jól. Akkor még nem volt szabad szemlél-
tető eszközöket alkalmazni, sőt, hittan-
könyvet sem. Ügyesen áthidalta a nehéz-
ségeket, diktált a gyerekeknek, ők meg 
leírták. Egyszerű kis kérdés-feleleteket 
szerkesztett, és később, amikor már lehe-
tett, gyerekhittankönyvet is írt. Ő tartotta 
a diákmiséket Vitányival együtt, ő prédi-
kált, a plébános pedig konferálta a misét. 
Rengeteg gyerek volt abban az időben, és 
sok szülő is, emlékszem, én is gyóntattam 
meg segítettem a szentmisén. A mai világ-
ban már lehet külön gyerekmise, meg kis-
gyerekmise, továbbá nagygyerekmise, sok 
minden lehetséges itt Budapesten. Akkor 
az volt az államilag megengedett lehető-
ség, hogy iskolában lehet hittant tanítani, 
persze órarenden kívül, és a templomban 
egy hittanóra lehetett. Tehát egy diákmi-
se és egy hittanóra – ezt engedélyezte az 
Állami Egyházügyi Hivatal. Ezt a korlá-
tozást olyan ügyesen oldotta meg Ruppert 
atya, és Vitányi sem akadályozta, mert 
ami a templomban van, azért ő kiállt. Em-
lékszem, mindig szerdán volt a hittanóra, 
először egy óra alsó tagozatosoknak, majd 
még egy a felsősöknek, és ezt egy óraként 
tartották nyilván. De máris jött a követke-
ző probléma: mi legyen a fiatalokkal? Ez 
már nagyon érzékeny kérdés volt, mert 
akkor pártunk és kormányunk ezt hiva-
talosan nem engedélyezte. Megengedte 
ugyan, hogy gimnáziumban is lehet hit-
tant tanítani, ha valaki beiratkozik. Le-

het, hogy vidéken más volt a helyzet, de 
a fővárosban annyira sikerült leépíteni az 
ifjúsági hittant, hogy egész Budapest gim-
nazista ifjúsága részére egyetlen állami 
gimnáziumban volt hitoktatás. Egy volt 
ciszterci cserkészvezető és hittanár, akire 
az idősebbek még nagyon jól emlékeznek 
még a régi ciszter gimnáziumból, aki az 
Ulászló utcai kápolnában volt kápolna-
igazgató, Golenszky Kandidnak volt meg-
engedve, hogy ezt a hittanórát tartsa. Ha 
jól emlékszem, húsz vagy harminc fiatal 
volt egész Budapestről, tessék ezt elképzel-
ni százalékos arányban.

 Hogyan kezdődött a népszerűvé vált szent-
írás-magyarázat?

Fiatal papok voltunk és lelkesek, mit le-
het tenni, csak az illegalitás maradt. De 
sikerült valamilyen módon egy kicsit lega-
lizálni. Tudniillik, amikor én odakerül-
tem, Gyimóthi atya, azóta meghalt már, 
ő tartott hétfőnként a litánia mellett va-
lamilyen prédikációt. Ez egy előadás volt 
a templomban, nagyon ügyesen csinálta, 
de semmiképpen sem lehetett ifjúsági hit-
tannak  nevezni. És akkor Vitányi György 
plébános úr, a prépost úr, ahogy neveztük, 
nekem adta át ezt az órát, mert Gyimóthi 
atya plébános lett Krisztinavárosban. Igaz, 
egy ideig még ő maga csinálta. Vitányi 

Györgyöt általában a hívek nem nagyon 
szerették, mert békepap volt. Becsülték 
ugyan a szervezőképességéért, de  nem 
volt egy feltétlenül megnyerő egyéniség. 
Kicsit nyersnek tartották, pedig jószívű 
volt, meg kellett hozzá találni a hangot és 
kész. Ám egyenes ember, legalábbis mun-
katársi viszonylatban. Nem fúrta az em-
bert hátulról, hanem nyíltan megmondta 
a szemébe a véleményét. Amikor engem 
oda helyeztek, azzal fogadott, „vagy két 
hétig maradsz, vagy sokáig”, ez volt a be-
vezetés. Aztán sokáig maradtam. Vitá-
nyiban azt az alázatot nagyon becsültem, 
hogy Gyimóthi atya után csinálta egy ide-
ig a katekézist, és rájött arra, hogy kevesen 
járnak. S mivel nem volt olyan jó szónok, 
még a hangja is furcsa volt, erre azt mond-
ta, „én már öreg vagyok ehhez, csináld te”. 
És átadta nekem. 
 Na, akkor elkezdtem gondolkozni, 
hogyan kellene ezt csinálni, mert nem le-
hetett ifjúsági hittant hirdetni plakáton. 
Törtük a fejünket, és Ruppert atya meg 
Vitányi is mondta, az énekkar szétesett,   
kiöregedett, hát csinálj egy énekkart, és 
foglalkozz azokkal. Megmondom őszin-
tén, szeretem a zenét, szerettem és tudtam 
is énekelni, meg a nálam egy évvel idő-
sebb bátyám karmester, szóval nem lett 
volna ez idegen, de én mégsem értettem 
annyira a zenéhez, hogy ezzel kezdjek el 
foglalkozni, zene meg kotta, szóval ettől 
én elhúzódtam. Jó, csinálom azt, amit 
a Gyimóthi atya csinált, de a következő 

módszert találtam ki. Az előadássoroza-
tot, ami minden hétfő este volt fél nyolctól 
fél kilencig, elneveztem bibliaórának. Na 
most pártunk és kormányunk ismerte ezt 
a fogalmat, mert a protestánsoknál van 
ilyen. Éppen ezért, mert ha ők ott a bibliát 
magyarázzák, és ezt megengedik, nekünk 
miért ne lehetne? Gondoltam magamban, 
lehet, hogy ostoba vagyok, vagy nem csi-
nálom olyan jól, de ha én az Isten igéjét 
olvasom föl, abba senki sem köthet bele, 
ha én a bibliát olvasom, akkor az Úr szól, 
nem én. De akkor fiatalabb is voltam meg 
lelkesebb, elkezdtem hát a bibliát magya-
rázni.  
 A régi társaság többnyire maradt, 
mégis azon gondolkodtam, hogyan tud-
nám a fiatalokat odacsábítani, mert ezt hi-
vatalosan nem lehetett meghirdetni. Az a 
szó, hogy ifjúsági, tilos volt.  Emlékszem, a 
Bosnyák téri plébánián valamelyik káplán 
kitette a plakátra, hogy ifjúsági hittanóra. 
Be is hivatták Szabó Imre püspököt, aki 
akkor az egyházmegye ordináriusa volt, a 
Lendvai utcai ma Fidesz-székházba, az volt 
abban az időben az egyházügyi hivatal, és 
letolták a sárga földig. Megmondták neki, 
püspök úr, vegye tudomásul, hogy a katoli-
kus egyháznak semmi köze a fiatalsághoz, 
mert a fiatalság a miénk, a kommunista 
párté, úgyhogy vetesse le a plakátot.  
 Új módszert kellett tehát kidolgozni, 
amit a spicli rendszerük nem tud leleplez-
ni. A szervezkedésre voltak a legérzéke-
nyebbek, azt hitték, ha két ember összejön, 
máris meg akarja dönteni a rendszert. Hát 
a rossz lelkiismeretük. Ha Ruppert atya 
elvitte a ministránsokat focizni néha, Vi-
tányi fedezte, hogy az nem oktatás, csak 
fociznak. És akkor kitaláltam azt, hogy 
embertől emberig kell menni. Ott volt a 
gimnázium, nekem pedig, lévén budai 
gyerek, sok ismerősöm volt. Mindenki-
nek szóltam, gyere el, én téged meghívlak.  
Néha szóltam csinosabb lányoknak, akik 
a templomba jártak, és azoknak is mond-
tam, jöjjenek el. A lányok kiváncsibb ter-
mészetűek, tudtam, ha csinos lány van a 
templomban, akkor előbb-utóbb a fiúk 
is fognak jönni. És ez nagyon jól bevált, 
mert a fiúk nehezebben mozdulnak meg. 
Először azt láttam, hogy az oszlopok mö-
gött sompolyognak, aztán már beülnek a 
padba. Nem akarom részletezni, öt év alatt 
a végére odáig jutottunk, hogy hétfőn-
ként erre a bibliaórára ötszáz fiatal jött el 

rendszeresen. Úgyhogy én már 
témája lettem a József Attila 
Gimnáziumnak, a volt ciszter-
cinek, ahol osztályfőnöki órán 
– még emlékszem a tanárnő ne-
vére is – figyelmeztette az illető 
a diákokat, hogy ne a szomszéd 
épületben keressék a világnézeti 
kérdésekre a választ, hanem in-
kább osztályfőnöki órán. 

 Nemcsak a templomban, a plébá-
nián is nagy volt a forgalom...

Személyes kapcsolatok is ala-
kultak, a plébániára is eljöttek a fiatalok 
sokszor lelki problémáikkal, na ezt nem 
szerette a plébános úr, mert félt attól, hogy 
emiatt kellemetlen helyzetbe kerül. A szo-
bámba mindig egyenként jöttek, és akkor 
Vitányi megjegyzéseket tett, „érdekes, 
hogy milyen sok fiatal jár hozzád.” Nem 
tudott belém kötni, mert nem többen jöt-
tek egyszerre, hiszen akkor már szervez-
kedésnek tűnt volna az egész. Nem mond-
hattam, hogy nagy az ismeretségi köröm, 
az veszélyes lett volna, ezért inkább azt 
mondtam, hogy ezek családi kapcsolatok. 
Érdekes – tűnődött –, hogy neked milyen 
sok családi kapcsolatod van, igen mon-
dom neki, prépost úr, nagy a család. Hát 
erre nem tudott mit szólni, de tény, hogy 
nem akadályozta. Mindezeket azért mon-
dom el, mert a mai fiatal nemzedéknek 
fogalma sincs, hogy húsz évvel ezelőtt, a 
rendszerváltáskor, vagy azt megelőzően itt 
Magyarországon hogyan ment a katolikus 
lelkipásztori munka. Mindenért külön 
meg kellett küzdeni, és az ember állan-
dóan a borotvaélén táncolt, hogy mikor 
jelentik föl államellenes összeesküvés vagy 
izgatás „alapos gyanúja” miatt. 

 Szokás volt akkoriban, hogyha egy fiatal 
pap túlságosan nagy hangsúlyt fektetett a 
fiatalság nevelésére, azonnal áthelyezték. 
Esztergomba küldése szakmailag viszont elő-
relépés volt. Hogy van ez?

Az ÁEH nem akadályozta, sőt, talán örült 
is neki, mert van egy régi latin közmon-
dás, hogy „promoveatur ut amoveatur”, 
azaz léptesd elő, hogy elmozdíthasd. Ele-
inte elég nehéz volt a váltás, mert én akkor 
úgy be voltam zárva a szemináriumba, 
mint egy kolostorba, aztán kiderült, hogy 
a kispapok is elég normális fiatalemberek. 
Akkor kezdtem filozófiát tanítani, és ami-
kor egy év múlva Lékai László lett az egy-
házmegye vezetője, kiküldött Rómába ta-
nulni, hogy szerezzek egy posztgraduális 
magasabb rendű filozófiai képesítést. Így 
a Pápai Magyar Intézet növendékeként a 
jezsuiták Gergely Egyetemén a filózófiai 
fakultást végeztem el, és ott szereztem 
szaklicenciát. ´74-től ´76-ig voltam Rómá-
ban, amikor hazajöttem, továbbtanítot-
tam az esztergomi szemináriumban ´78 
szeptemberéig. Amikor Paskai Lászlót ki-
nevezték veszprémi püspöknek, megüre-
sedett a mostani Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Karának filozó-
fiai tanszéke, oda neveztek ki tanszék-
vezető professzornak. Abban az időben 
a kar önálló fakultás volt, úgy nevezték, 
hogy Hittudományi Akadémia. Ez volt 
az egyetlen egyetemi fakultás, ami egye-
temi diplomát is adott. Én is itt szereztem 
a doktorátusomat Gál Ferenc professzor-
nál dogmatikából. Ennek immár harminc 
éve, azóta vagyok itt, közben háromszor 
voltam dékán.

 Véletlen, hogy a Városmajorban is elkezdőd-
tek a máig tartó bibliaórák?  

Engem nem elbocsátottak az esztergomi 
főegyházmegyéből, hanem központi szol-
gálatra rendeltek. Természetesen egyházi 
körökben nehezen fordulnak a kerekek. 
Amikor idekerültem, föl nem merült a 
kérdés, hogy hol fogok lakni, ez senkit 
sem érdekelt. Mert ha valaki lelkipásztori 
beosztásban van, akkor valamilyen szol-
gálati lakást vagy szobát kell a plébánián 
számára biztosítani. De az enyém nem 
lelkipásztori beosztás volt, hanem tudo-
mányos. A régi világban ez nem volt prob-
léma, hiszen elődeim 4́5 előtt az államtól 
kaptak egyetemi tanári fizetést és ez annyi 
volt, hogy szép lakást vagy házat vehettek 
maguknak. De nekem távolról sem volt 
akkora fizetésem, otthon sem lakhattam 
az édesanyámnál,  mert az a lakás sem volt 
nagy, nem lehetett volna külön szobám. 
Egyszer Csepregi Ignác, a városmajori 
plébános felajánlotta, hogy a plébániáján 
van egy szoba, így oda mentem lakni. 

Kvázi kisegítő lelkész lettem, miséztem a 
városmajori templomban, és elkezdtem 
ott bibliaórákat tartani. De előtte, amíg 
Esztergomban voltam, a belvárosban 
Lékai bíboros engedélyével adtam bib-
liaórákat, elég nagy sikerrel. A plébánián 
volt egy nagy terem, ahol ezt biztosítani 
lehetett. De hangsúlyoznom kell, annyira 
ellenőrizték még ezeket a helyeket is, hogy 
nekem le kellett fedeztetnem magamat az 
esztergomi érsekkel, hogy az ő székvá-
rosában az egyik plébánián a plébánost 
ne szedjék elő amiatt, hogy az ő plébáni-
áján valami bibliaóra van. De tanárként 
akkor is folytattam, mert abból indultam 
ki, hogy bár lehetnek különféle beosztá-
saim, mégis elsősorban pap vagyok, tehát 
nekem Isten igéjét kell hirdetnem, ahogy 
Szent Pál mondja, „akár alkalmas, akár 
alkalmatlan”. Arról nem is beszélve, hogy 
komolyan kellett a filozófiával foglalkoz-
nom, ami nem kifejezetten szentírástudo-
mány. És ha nem kényszerítem rá magam 
arra, hogy a szentírástudománnyal foglal-
kozzam, akkor nem fogom csinálni, mert 
az ember alapvetően kényelmes. Van egy 
latin közmondás, „docendo discimus”, 
tanítva tanulunk. Hát én is tanulok meg a 
hívek is. Ezt csinálom a mai napig a város-
majori templomban minden héten, most 
éppen szerdán van 7–8-ig a kistemplom-
ban ez a bibliaóra. Most is sokan járnak, 
bár inkább az idősebbek, mert én is öreg-
szem. Vannak néhányan, akik egészen a 
kezdetektől járnak bibliaóráimra. Mon-
danék egy nevet, Szerbák Elek mérnök 
és felesége, akik a XI. kerületben laknak, 
kezdettől fogva jártak a Szent Imrébe a 
bibliaóráimra, ma idős házaspárként is 
eljárnak a Városmajorba. Elmondhatom, 
hogy végigmagyaráztam többször az 
egész Újszövetséget, kétszer az egész Ószö-
vetséget, bár utóbbit nem a legmagasabb 
szentírástudományi szinten, mert az nem 
az én szakterületem, de olyan értelemben, 
hogy a hívek lelki hasznát szolgálhatja. 

 Volt  idő, amikor nem csak a templomban ma-
gyarázott... 

Ma ezt úgy mondanám, hogy illegális bá-
zisközösségeket működtettem, amiről az-
tán végképp nem volt szabad tudni. Abból 
indultam ki, hogy sok volt a fiatal házas 
a Szentimrevárosban. Nekem is volt egy 
szabadnapom, a szerda, amibe nem szól-
hatott bele a plébános, hogy hova megyek. 
Hát hova is mennék, az anyukámhoz, ott 
nem tud ellenőrizni. És minden szerdán 
este tartottam egy olyan összejövetelt, ami 
szintén szentírás-magyarázat volt. Ezeket 
a szülőket még a diákmiséken ismertem 
meg. Egy gondjuk volt, hogy kisgyerekeik 
vannak, és őket le kell fektetni. Nem tud-
tak eljárni a bibliaórákra este fél nyolcra 
a templomba, amikor vacsora vagy csalá-
di fürdetés van. Ezért inkább én mentem 
el hozzájuk, mindig máshova. Barátokat 
is hoztak, házaspárokat, 10–12 ember is 
összegyűlt, és általában este nyolctól tízig 
kötetlenebb  keretben ilyen témákról be-
szélgettünk. Ez nagyon fontos volt, mert 
szükség volt arra, hogy számos problémát  
keresztény katolikus értelmezés szerint 
megvilágítsunk. De persze erről nem volt 
szabad beszélni még a paptársaimnak 
sem, mert ha valaki elszólja magát, akkor 
ő is bajba kerül meg én is. Ez volt az ille-
galitás. 

 Advent van és világválság, rég nem tapasztalt 
politikai, gazdasági és morális krízisben van az 
ország. Mit lehet mondani a ma emberének 
ilyenkor, karácsonykor?  

Nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy 
a Szentimrevárossal kapcsolatban elfo-
gult vagyok. De hogyha Magyarországon 
minden ember annyira hűséges lenne 
plébániájához és katolikus hitéhez, mint 
a szentimrevárosi hívek még ma is, akkor 
én nem aggódom a magyar jövendőért.

Székely Ádám

Szerencsés egyházközség

Az ember állandóan a borotva élén táncolt

Ne 
síránkozzunk 
azon, hogy 
mit nem lehet 
csinálni...

Teli padsorok: Elsőáldozók a hatvanas években

Beszélgetés Bolberitz Pál teológiai professzorral
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Bevásárlás, válság idején
A gyerekek nem maradhatnak ajándék nélkül A forralt bor nyomában

Az olasz konyha alapjai címmel ren-
dezett ételkóstolással egybekötött 
főzőtanfolyamot az Újbudai Pedagó-
giai Intézet. Az egyhetes rendezvényre 
nemcsak a főzőtudomány kedvelői, 
hanem az olasz nyelvet tanuló közép-
iskolások és felnőttek is ellátogattak. 

Az előadást Raimondo Mendolia, az Olasz 
Szakácsok Professzionális Szövetségének 
magyarországi elnöke tartotta tolmács se-
gítségével. A beszélgetés során az is kide-
rült, hogyan ünneplik a karácsonyt Itália 
földjén. 
 Az olasz karácsony talán azért kicsit 
más, mint nálunk, mert ott enyhébb az ég-
hajlat, és nincs akkora jelentősége a fény-
nek, mint a zordon éghajlatú északi orszá-
gokban. A főváros egyik leghíresebb tere, 
a Piazza Navona karácsony előtt két héttel 
ünnepi díszbe öltözik: a piros és aranyszí-
nű fények a gyerekeket és felnőtteket a tér 
közepén álló óriási karácsonyfához veze-
tik, minden sarkon muzsikusok zenélnek, 
zeng a karácsonyi ének. 
 Persze minden térségnek megvan 
a maga karácsonyi szokása. Betlehemet 
főleg Dél-Olaszországban állítanak, ahol 
még mindig nagy kultusza van a hagyo-
mányoknak. Először Szent Ferenc állított 
betlehemet Olaszországban, Greccióban. 
Igazi kisgyermekkel mutatta be a szüle-
tést, és élő állatokkal, ökrökkel és szama-
rakkal népesítette be a barlangot. 
 Később rendtársai, a ferencesek ter-
jesztették el a világban a betlehemállítás 
szokását. A középkorban a karácsonyi 
vásárokon, a városok főterén a fenyőgaly-
lyakkal díszített bódék mellett ott állt a já-
szol is – benne a kisdeddel. Az apró házak 
felépítése és a figurák rendezgetése során 
évről évre felidéződik Jézus születésének 
és megajándékozásának története. 
 Bár a betlehem már két héttel az ün-

nep előtt az olasz nappalikba kerül, a 
kisdedet csak a huszonnegyedikéről hu-
szonötödikére virradó éjszakán (pontban 
éjfélkor) helyezik a bölcsőbe. Ettől a pil-
lanattól kezdve vagy az éjféli mise után 
lehet csak ajándékot bontani, és valójában 
ekkor kezdődik az ünnep. Az olaszok de-
cember 24-én halat és zöldséget tesznek az 
asztalra – egész nap böjtölnek, húst csak 
másnap fogyasztanak. 
 Olaszországban az első és egyetlen 
karácsonyi ünnepnap december 25-e! 
A hívők nem mulasztják el a pápa kará-
csonyi miséjét, amelyet a tévé is közvetít. 
Utána Urbi et orbi áldást oszt a városnak, 
Rómának és a világnak a vatikáni palota 
erkélyéről. És a karácsony mint családi 
ünnep? Natale con i tuoi, Pasqua con chi 
vuoi, mondják az olaszok. Vagyis: a kará-
csonyt ünnepeld otthon, a húsvétot, ahol 
csak szeretnéd. 
 Persze, azért ide is begyűrűznek az új 
szokások, Olaszországban is egyre többen a 
vásárlással azonosítják a karácsonyt. Tud-
ni kell még, hogy Olaszországban nincs 
egységes karácsonyi menü. Minden régió 
büszke a saját specialitására. Ami min-
denhol egyforma: legyen jó bor és sokféle 
zöldség a húsokhoz. És abban is szinte biz-
tosak lehetünk, hogy az aperitif és előétel 
után tésztaféle kerül az asztalra: lasagne, 
tortellini vagy más olasz specialitás. 
 Egyes vidékeken báránysültet esznek, 
máshol kacsát, pulykát vagy borjúhúst 
készítenek. A desszert viszont minden-
hol ugyanaz: pandoro (porcukorral meg-
szórt sütemény), panettone (cukrozott 

Az olasz ünnep
Befana lemaradt a három királyoktól

gyümölccsel készített sütemény) vagy 
torroni. A panettone egyébként Észak-
Olaszországból származik. A monda sze-
rint egy nemesember készíttetett először 
ilyen finomságot, és szétosztotta a sze-
gények között. Gyökereit tehát a cuccina 
poverában, a szegények konyhájában kell 
keresni (amely a ma olyannyira virágzó 
toszkán konyha őse). Valamikor hajda-
nán a panettone még közönséges kenyér 
volt, amelynek a tésztájába diót, mogyo-
rót, aszalt gyümölcsöket dugtak. Kiderült 
azonban, hogy a tökéletes házi panettone 
nem létezik, ugyanis a tésztája húsz órán 
keresztül kel és négyszer kell dagasztani. 
 Január 6-án, háromkirályok napján a 
gyerekeknek ismét meglepetésben van ré-
szük. Ezen a napon érkezett meg ugyanis 
a három szent király Betlehembe, és aján-
dékokkal halmozta el a kis Jézust. Az olasz 
gyerekek a cipőjüket az ajtó elé teszik, vagy 
harisnyát akasztanak a kandallóra. Az 
ajándékokat egy öreg és jóságos boszorka 
hozza. Háztetőről háztetőre száll, és a ké-
ményen keresztül jut be a házba. 
 A legenda szerint La Befana (így neve-
zik a boszorkát) nem érkezett meg időben a 
jászolhoz, és azóta is bolyong. Minden ház-
ban ajándékot hagy hátra, remélve, hogy 
ott található a kisded. A gyerekek előző este 
tejeskávét és süteményt készítenek a szobá-
ba, hogy Befana jól lakhasson, ha arra jár. 
Ezt általában a szülők szokták suttyomban 
elfogyasztani. Január 6-án reggelre pedig 
megjön az ajándék is, amely általában fi-
nom csokiból és karamellából áll.

Kelemen Angelika

Karácsony mindenkinek

Válság ide, recesszió oda, a piacok és 
a bevásárlóközpontok idén is éppúgy 
tele vannak, mint a korábbi években 
karácsony előtt. De vajon mi kerül a 
kosárba?

A legtöbben még nem érzik igazán a válság 
hatásait – igaz, az elemzők is úgy látják, a 
nagyobb visszaesés majd a jövő év elejére 
várható. Ráadásul mi, magyarok már csak 
olyanok vagyunk, hogy megadjuk a mód-
ját az ünnepeknek, sokszor még erőn felül 
is. Sokan inkább majd januárban húzzák 
meg a nadrágszíjat, de a karácsony legyen 
szép, jusson bőven ajándék a fa alá és étel-
ital az ünnepi asztalra. 
 Pedig már hetekkel ezelőtt megjelen-
tek olyan hírek, hogy drágulások várha-
tók, karácsonyra akár negyven forint is 
lehet egy tojás. Nos, van egy jó hírünk: 
lapzártánk előtt még gond nélkül lehet 
30–34 forintért venni a tojás darabját, így 
aki emiatt aggódik, hát bátran vásároljon 
be belőle, nem romlik az már meg az ün-
nepi előkészületekig. 
 A karácsonyi asztal szinte elképzel-
hetetlen hal nélkül. Eddig még a halak 
ára sem ment fel, bár az utolsó napokra 
majd várható lesz egy kis áremelkedés, 
ha rendesen fogy az áru, és nem kell attól 
tartani, hogy a nyakukon marad. Most az 
élő ponty kilója jellemzően 900 forint, de 
a szeletben, filézve árult pontyhúsé ennek 
akár a duplája is lehet. Ha csak az íze miatt 
szeretnénk a lábasba dobni egy pontyfejet, 
az már 350 forintért beszerezhető.  
 A méz ára is átlagos szinten van, va-
gyis: drága. Legalábbis az igazi, hazai méz. 
Termelőtől, messzi vidékeken ugyan már 
800 forintért is beszerezhetünk egy kiló 
akácmézet, ugyanezért itt a fővárosban leg-
alább 1200-at kell fizetnünk. Bár a közértek 
polcain van ennél olcsóbb importméz is, 
ezek minősége legtöbbször még akkor sem 
éri el a termelői mézét, ha egyébként az elő-
írásoknak hivatalosan megfelel.

Már árulják a fenyőfákat is, ez bizony nem 
olcsó mulatság. A hagyományos lucfenyő 
méteréért is elkérik az 1500–2000 forintot, 
az igazán szép és tartós normannfenyők 
viszont az átlagembernek nehezen megfi-
zethetők, méteresnél kicsit magasabbakat 
árusítanak 6000 forintért. A fára persze 
szaloncukor is kell, a legolcsóbbakból 
300–400 forintért vehetünk a piacon 40 
dekás kiszerelésen, de a határ itt is szinte 
a csillagos ég.
 – Majd lespóroljuk valamin – mond-
ja a két gyermeket nevelő Kriszta, amikor 
arról kérdezem, hogy futja-e mindenre, 
amit az ünnepre szeretne megven-
ni. – Innen is, onnan is csípünk 
egy kicsit. Legfeljebb nem 
veszek két rúd beiglit, 
csak egyet, meg idén 
nem lesz olyan 
magas a fánk, 
mint szokott. 
De a gyerekek 
nem ma-
radhatnak 
a j á n d é k 
n é l k ü l , 
az óriási 
csalódás 
v o l n a 
nekik!
Mellette 
egy idős 
asszony 
a  k ü -
lönleges 
csokolá-
dék között 
válogat. Né-
gyen vannak 
az unokák, és 
ha az egyiknek 
megvesz valamit, 
az a többinek is ki-
jár, nehogy féltékenyek 
legyenek. – A karácsonyi 

Egyre népszerűbbek a karácsonyi utak. 
Nemcsak a külföldi, trópusi vidékekre 
szervezett tengerparti üdülések, de a ha-
zai wellnessszállodák is egyre több magyar 
vendéget fogadnak. 
 
Míg régebben az volt a jellemző, hogy 
karácsonykor csak magányos emberek 
mennek szállodába, hogy ne otthon ül-
jenek egyedül a négy fal között, az utóbbi 
években a gyermekes családok körében 
válik egyre kedveltté a három-, négy-  
vagy ötcsillagos szenteste.

Persze csak egy bizonyos anyagi szint felett, 
hiszen egy négytagú családnak – attól függő-
en, hogy a gyerekek hány évesek – százezer 
forint körüli összeggel lehet számolni egy át-
lagos hazai szállóra. A legtöbb ajánlat három 
vagy négy éjszakára szól, félpanziós ellátás 
mellett, extra szolgáltatásokkal (masszázs, 
apró ajándékok bekészítve a szobába és a 
hasonlók), sok helyen ünnepi műsorral. 
 Hogy miért válnak a karácsonyi 
wellnesshétvégék egyre népszerűbbé, annak 
viszonylag egyszerű a magyarázata. A hir-
detésekben gondtalan pihenést, felhőtlen 

Hotel Karácsony

– Nem voltak ilyen 
csillogó ünnepeink, 

mégis mindig szép volt 
a karácsony – emlékezik 

a pár hónap híján nyolc-
vanéves Géza bácsi. – Falun 

laktunk, de nem is tudom, ta-
lán faluhelyen még ma is mások a 

szokások? Én már itt élek ’62 óta. Nem 
vetett fel minket a pénz, nem kaptunk 
gyerekként sose drága ajándékokat, de 
nem is volt még annyira szokás, a módo-
sabbak közt sem. Fát azt állítottunk. Még 
a háború alatt is! Apám 24-én mindig 
kiment az erdőbe, és egy szemrevaló kis 
fenyővel tért vissza. Almákat kötöztünk 
fel rá, meg diót. Érdekes, nekünk sosem 
mondták, hogy a Jézuska hozza, közös 
volt a készülődés már akkor is, pedig nem 
tegnap volt! Az almából a legszebbeket, 
legpirosabbakat már ősztől fogva mindig 
félretettük, hogy szebb legyen a fán, a diót 
meg becsomagoltuk. Féltve őrzött kincsei 
voltak minden gyereknek a kis darab szta-
niolpapírok, ezekbe burkoltuk be a diókat, 
miután egy szál gyufát nyomtunk bele a 
tetejébe, annál fogva lehetett felakasztani.

– És mi került az asztalra? – faggatom to-
vább Géza bácsit. 
 – Mindig volt vagy ötféle az asztalon! 
Hal, káposzta, anélkül nem nagyon lehe-
tett, mézes, diós meg mákos sütemények. 
De akármi is volt, a maradékot mindig 
a madarak kapták. Ez volt a karácsonyi 
morzsa, hallott már ilyenről? De sosem 
szenteste, csak másnap reggel volt szabad 
odaadni nekik, hogy jó kövérre hízzanak 
– meséli az öregúr, aztán a fejéhez kap: – 
Hát majd’ elfelejtem! Ezt írja bele minden-
képpen, a maiak talán már nem is tudják, 
mi az. Hogy betlehemezni jártunk. Mi, 
gyerekek sorra jártuk a rokonságot, szom-
szédságot a magunk készítette betlehem-
mel, amit fából meg csuhéból eszkábál-
tunk, énekeltünk, verset mondtunk Jézus 
születéséről. Azt kívántuk a háziaknak, 
hogy jó termésük, sok búzájuk, szapora ál-
lataik legyenek a következő esztendőben. 
A végén megkínáltak bennünket almá-
val, aszalt szilvával, süteménnyel. Sokszor 
csak gyorsan telepakoltuk a zsebünket, 
és már indultunk is tovább, annyi helyre  
bementünk... 

R. M.

Régi karácsony 
esték illata

Amikor még betlehemezni jártak a fiúk

Nincs karácsonyi vásár forralt bor 
nélkül. De hogy készül az igazi, jó 
forralt bor? Ha személy szerint engem 
kérdeznek, akkor egy liter fehérborhoz 
két-három deci vizet öntünk, belete-
szünk 8 deka cukrot, egy közepes rúd 
fahéjat, 5 db szegfűszeget, belereszel-
jük egy fél citrom héját, jól megkever-
jük, egy-két percre felforraljuk, kimer-
jük, majd forrón fogyasztjuk. De.

Az ahány ház, annyi szokás mondás erre 
is tökétesen illik, hiszen a forralt bor körüli 
heves viták már a receptúra ismertetésének 
legeslegelején megkezdődnek. Egy liter 
borhoz... Igen ám, de vörös vagy fehér? A 
helyzet az, hogy rögtönzött közvélemény-
kutatásom eredményeként közel egyforma 

arányban említette ki-ki a fehéret, illetve a 
vöröset (nem kell megijedni, rozébort 

senki se mondott – de a vörös- és 
fehérpártiak között legalább 

oly áthidalhatatlan szakadék 
húzódik, mint a Fradi- és 

MTK-drukkerek között). 
A vendéglátósok min-

denesetre felkészültek: 
a Kosztolányi téren 
és környékén a „mi-
lyen borból készült 
a forralt bor?” kér-

désre rendre a „milyenből szeretné?” volt a 
válasz. Ami azért korrekt dolog, lássuk be. 
 A következő lényegi dolog a bor hígítá-
sának vagy nem hígításának kérdése. Van, 
aki arra esküszik, hogy semennyit, még egy 
cseppet sem szabad beleönteni vízből, mert 
az tönkreteszi az egészet (azt gondolom, az 
ebbe a csoportba tartozók soha nem ittak 
meg egy jó fröccsöt...), a másik oldal szerint 
viszont kell bele, mert a cukor és fűszerek 
miatt különben nagyon tömény, vagy még 
inkább émelyítő lesz a végeredmény. 
 Az ízesítésben van a legnagyobb egyet-
értés: cukrot és fahéjat mindenki tesz bele. 
A szegfűszeg már határeset, hiszen több 
helyen inkább a kevésbé ismert, de legalább 
annyira hatásos szegfűborsra esküsznek. 
A citrusfélék is megjelennek a legtöbb re-
ceptben: narancs- vagy citromkarikák kí-
vánkoznak a nedűbe, vagy éppen a citrom 
lereszelt héja. 
 Az elkészítésnek még egy mozzanata 
van, ami vitatott, nevezetesen, hogy a for-
ralt bort szabad-e ténylegesen felforralni, 
vagy csak jól megmelegíteni, hogy elkeve-
redjenek a hozzávalók. Akik nem forral-
nak, úgy érvelnek, hogy elszállna belőle az 
alkohol, akik forralnak, meg abban a bíz-
nak, hogy azért marad még ott bőven, csak 
mert egyszer összerottyant a lé.

Rose

ebéddel szerencsére nem kell sokat bajlód-
nom – meséli –, már évek óta úgy szoktuk 
meg, hogy a menyeméknél jövünk össze, 
ő főz az ünnepre. De azért mézeskalá-
csot viszek nekik, azt megsütöm magam. 
A kicsiknek meg pénzt szoktam adni az 
édesség mellé, sokat nem tudok a nyug-
díjamból, de hát nem ismerem már ki 
magam, hogy milyen játékok vannak. 
Így majd azt vesznek maguknak, amit  
igazán szeretnének.

r. m.

körülményeket ígérnek. És melyik háziasz-
szony ne szeretné legalább néha megúszni 
az ünnepi előkészületekkel kapcsolatos ro-
hangálást, nagytakarítást, sütés-főzést? 
 Hogy jó dolog ez, vagy sem, arról le-
hetne vitatkozni. Mert lehet-e igazán ben-
sőséges ünnepet teremteni a legkisebbek 
számára a szállodai egyenfürdőköpenybe 
burkolózva? Jó-e az, ha a rokonságnak 
csak MMS-t küldünk a medence mellől, 
ahelyett, hogy együtt nevetnénk a legújabb 
ajándékzoknikon? 

(rózsa)

Minden évben eljön ez a nap, a kis Jézus születésének ünnepe. Ezt a napot főleg 
a gyerekek várják, mert azt kérhetnek, amit szeretnének, és lehet, hogy meg is 
kapják. Az emberek ilyenkor családi körben ünnepelnek. Igen. Ez a karácsony. 
Ez a történet is karácsonykor játszódik, és főszereplője egy mókus.
 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fenyőfa. Ezen a fenyőfán élt egy 
mókus. Egyszer csak arra jöttek a favágók és kivágták a fenyőfát. (Minden év-
ben eljön az az időszak, amikor szerte a világon fenyőerdőket irtanak ki. Ez is 
a karácsony.) A mókus éppen nem volt otthon, élelmet gyűjtött. Amikor odaért 
ahhoz a helyhez, ahol a fája állt, nagyon megdöbbent és megijedt, mert fájának 
csak hült helyét találta! Elkezdte keresni. Mindenhol megnézte, még a városba is 
bement. Ahogy a városban kereste az otthonát, az egyik ablakban meglátta azt. 
Fája szépen feldíszítve állt egy szobában, alatta ajándékok. Elkezdett az ablak 
alatt kapirgálni, hogy bejusson a szobába. De ahogy telt az idő, egyre hidegebb 
lett, egyre nehezebben ment a munka, és az ablak nem engedett. Már majdnem 
elfagyott a keze! Nem bírta tovább, a kimerültségtől elnyúlt az ablakpárkányon. 
Hirtelen a szobában lévő gyerekek közül az egyik észrevette őt, kimentek hoz-
zá és bevitték a jó meleg szobába. Kisdobozba tették, és várták, hogy magához 
térjen. Amint magához tért a mókus, első dolga az volt, hogy felrohant a szépen 
feldíszített fán, egyesen be az odújába. A gyerekek azonnal megértették, hogy ez 
a fa a mókus otthona. Azonnal rohantak az édesapjukhoz és egymás szavába 
vágva kiabálták:
– Apu! Apu! Amint egy kicsit melegebb lesz kint, ültessük ki a karácsonyfát a 
kertbe! Légy szíves!
– Jó! Jó! De miért? – kérdezte értetlenkedve az apjuk. A gyerekek válasz he-
lyett berángatták a szobába, és megmutatták neki a karácsonyfán lévő mókust.
Az apa megértette a gyerekek kívánságát, és megígérte, hogy az ünnepek elmúl-
tával kiültetik a fát.
 Így is lett. A fát kiültették, és 
attól kezdve mindig a kertben 
ünnepelték a karácsonyt. Most 
már a mókusnak is volt kará-
csonya és a fája is megma-
radt.

Kálnoky Diána 6. a. 
Gárdonyi Géza 
Általános Iskola
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Karácsonyi séta pihenőkkel
Ünnep előtt

Ellentartok. Péntek délelőtt 
van, mindenki igyekszik vala-
hová, felpakolva, gondterhelt 
arccal. A többiek autóban ara-
szolnak. Ellentartok, vagyis ma 
ráérősen sétálok. Szemlélek, 
beszélgetek, meséltetek. Így 
készülök a karácsonyra.

A Classic Farm
Tíz évvel ezelőtt egy amerikai fiatalem-
ber sütödét nyitott Pesten. Muffinok, coo- 
kie-k, gyümölcskenyerek és répatorták szü-
lőhelyére látogatok, hogy megtudjam, hogy 
vezet az út Mississippiből a festőinek külön-
ben nemigen nevezhető Csóka utcába. 
 Ajándéktárgyak, színes fotók a falon, 
apró irodák és baráti közeg oldja a helyszín 
és az eső kettősségéből adódó szürkesé-
get. A tulajdonos, Joe Schmalzel beinvitál 
az „akcióterületre” (szigorúan fehér kö-
penyben és sapkában) egy kolléganő ép-
pen kézzel formáz marcipánrépadíszeket, 
majd cukrosdobozok, liszteszsákok, man-
dulahegyek és almavölgyek között sétálva 
beszélgetünk az igazi sütik varázslatos vi-
lágáról. Tizenketten dolgoznak azon, hogy 
az innen kikerülő finomságok egy édes 
„küldetés” részeként kerüljenek a kávés- 
és teáscsésze mellé, vagy éppen a családi 
asztalra.
 - A „küldetés” lényege, hogy csak iga-
zi alapanyagokat használunk a sütikhez 
– mondja büszkén Joe. Vaj, kétféle nádcu-
kor, csokoládé, kakaó, mandula, répa, ma-
zsola, friss gyümölcsök, bourbon vanília...  
 Nem használnak tartósítószert, így 
üzenve hadat az emulgálószereknek, és 

vállalva azt a szerepet, hogy megismer-
tessék velünk a valódi ízeket. Ez nem is 
olyan könnyű, mint amilyennek elsőre 
tűnik, magyarázza értetlenkedő pillan-
tásom láttán. Ugyanis annyira hozzá va-
gyunk szokva a valódit pótló anyagokból, 
színezőkkel készített dolgok ízéhez, hogy 
az eredetiek néha idegennek tűnnek. Ke-
vés cukrászda, pékség és sütöde működik 
ezen elv alapján, így nem éri meg az igé-
nyelt mennyiségre alapozni. Ezért az alap-
anyagok legalább egyharmadát külföldről 
hozzák be. Persze ebben benne van a belga 
és olasz csoki, vagy éppen az igazi vanília 
is. A sütöde híres répatortájához szüksé-
ges zöldség szerencsére beszerezhető még 
itthon is. 
 Lucille nagymama receptjei is elő-
kerülnek, miközben a piacra kerülés ka-
landos útjáról mesél. Joe ma már nevetve 
emlékszik vissza azokra a fintorgó-nevető 
arcokra, amelyeket tíz évvel ezelőtt látott a 
„répatorta” vagy a „cookie” szavak kiejté-
sekor. A kézzel írott kis cetliket olvasgat-
va nagymamám jut eszembe, aki szintén 
apró papírlapocskákon adta tovább lá-
nyainak a családtagok által legkedveltebb 
sütik receptjeit. A nagymamák hasonlóak, 
legyünk akár Dunán innen, vagy éppen 
tengeren túl. Ma már a Classic Farmon 
egyre többféle ízben készülnek a finom-
ságok, amelyek szépen lassan bekerültek 

az egyre szaporodó, igényes kávékultúrát 
képviselő kávéházak és teázók polcaira. 
Bár hihetnénk, hogy újdonságok készül-
nek a Classic Farmon, ám egytől egyig eu-
rópai találmányokról van szó. Az osztrák, 
német, olasz sütik ugyanis, miután meg-
hódították Amerikát, csupán visszatértek 
Európába, hogy ismét elfoglalják méltó 
helyüket az asztalokon.
 Joe pedig ma már a környező orszá-
gokban is terjeszti a cookie-t és a muffint. 
A fogadtatás biztató: még a nagy kávé-

nemzet tagjai, az olaszok is szívesen fo-
gyasztják a cantucci és csokitorta kettősét 
változatossá tévő, egészséges édességeket.

Orvos és 
rockzenész 
Gazdagréten

Gazdagréten sétálva előbb egy új házior-
vosi rendelőbe, majd az ÚjbudaTV szer-
kesztőségébe megyek. Két igazi csapatjá-
tékossal találkozom, egyikük családorvos, 
másikuk a Fresh Fabrik dobosa.
 Sághi Katalin doktornő az egyetem 
után nem sokkal két gyermeket vállalt, 
majd ezután visszatért a rendelőbe. Hama-
rosan azonban újabb „munkaszünet”, és 
ismét két gyermek születése következett. 
Négy lánya közül a legkisebb most másfél 
éves, a nagycsaládos anyuka hathatós köz-
reműködésével viszont újabb „gyermek” 
látott napvilágot. Ugyanis miközben már 
a visszatérést fontolgatta, egy álmos regge-
len kezébe akadt az Újbuda egyik száma. A 
háziorvosi körzetek újraszervezésével az új 
posztokra orvosok pályázhattak. E perctől 
egy új körzet kialakításán dolgozott: helyet 
keresett, szervezett, előkészített. És pályá-
zott. A Gazdagréti tér egyik lakóházának 
földszintjén tágas, kényelmes, barátságos, 
modern váróba lépve büszkén vezet kör-
be. Építész férje, Sághi Attila terveit di-
cséri a hangulatos közeg. Hét kollégájával 
együtt szeptember óta itt épít fel új körze-
tet. Másutt szerzett tapasztalatait először 
használhatja fel úgy, hogy csak rajta áll, 
milyenné lesz. Szereti ismerni a pácienseit, 
és azt az elvet vallja, hogy testi-lelki szem-
pontból egységes egésznek kell tekinteni 
az embert. Ezért mindig talál időt arra, 
hogy elbeszélgessen a hozzá fordulókkal 
életmódról, egy-egy tünet hátteréről. Szak-
mailag folyamatosan képzi magát, hiszen 
a hagyományos orvoslás és a természet-
gyógyászat megoldásait egyaránt szeret-
né ismerni ahhoz, hogy mindig a legjobb 

diagnózist állítsa fel, és a legmegfelelőbb 
gyógymódot válassza. Mivel a tájékoztatást 
a megelőzés egyik fontos részének tartja, 
egészségklub szervezésébe kezdett, a Gaz-
dagréti Közösségi Házban minden hónap 
első hétfőjén egy-egy téma köré szerveznek 
orvoselőadást. A programokon lehetőség 
van vércukorszint-, koleszterinszint- és  
vérnyomásmérésre is.
 Szabó András ezer szállal kötődik a XI. 
kerülethez. Iskolák, sportklubok, zenekar. 
Újbudáról, ezen belül a Jóskából (József 

Attila Gimnázium) indult hódító útjára 
másfél évtizeddel ezelőtt a Fresh Fabrik 
zenekar, a dobos Andráson kívül még 
egy alapító tagja ma is van az évek alatt 
negyven tagot felvonultató bandának, 
Kovács Levente (szintén kerületi, szintén  
egykori Jóskás.)
 Andrással való beszélgetésünk nagy-
jából négy szálon fut egyszerre, a gyer-
mekként hiperaktív srácra nem igaz, ami 
a férfiakra általában. Tudniillik, hogy 
egyidőben csupán egyetlen dologra képe-
sek koncentrálni. A rockzenészről kiderül, 
hogy hét évig röplabdázott, kosárcsapattal 
Budapest-bajnokságot nyert, és tagja volt a 
ma is létező AS Róna helyi focicsapatnak. 
A pingpongtól a tollaslabdáig sorolja a 
sportokat, amelyeket űzött. Mellesleg öt-
évesen párttitkár akart lenni, amiből – az 
idők változása és az ismeretanyag bővü-
lése okán – nem lett semmi. Maradtak a 
történelemversenyek és a politika-szoci-
álpszichológia szak az egyetemen. (A mai 
napig minden telefonszámot úgy próbál 
megjegyezni, hogy a számokat évszám-

oknak tekinti, és valamilyen eseményt 
köt hozzájuk.) Dédapja, Dékán Sámuel 
Székelyudvarhelyen tizenhárom nyelven 
tanított, diplomata édesapja hét nyelven 
beszél. András születésétől négyéves ko-
ráig Uruguayban élt a nyelvgazdag család, 
amelyben picit furcsának tetszett: nem-
hogy spanyolul nem tanult meg ezen idő 
alatt, de egyáltalán nem beszélt, még ma-
gyarul sem. Az egyetemig aztán pótolta a 
hiátust, például az olasszal. E nyelv azután 
végigkísérte kalandos útjain. Miközben 
olasz vadászoknak tolmácsolt az egyetem 
alatt, egyik ügyfelével kávé- és kávégép-
forgalmazásba kezdett. Később a kap-
csolatok összefonódása okán az egyetemi 
évek alatt szerveződött Fresh Fabriknak 
intézett olasz turnét, miközben minden 
itthoni helyet, ahol koncerteztek, ellátott 
kávéval. Aztán a kávé elmaradt, jöttek 
viszont a hihetetlen zenekari történetek. 
Még koncertjük egy sem volt, de már el-
készült első klippjük, amit a Music TV 
beválogatott egy műsorba. Egy szerencsés 
félreértés úgy hozta, hogy a feldolgozott 
világslágert még sokáig játszotta Európa 
legnagyobb zenecsatornája, mert a szer-
kesztők nem vették észre, hogy az nem az 
eredeti… A Fresh Fabriknak mindeneset-
re jót tett a nyugati siker. Talán ez is közre-
játszott abban, hogy harmadik(!) koncert-
jük a Run DMC előzenekaraként a Petőfi 
Csarnokban volt, egy évvel a tizenöt évvel 
ezelőtti alakulás után. Az óriási bukás 
ellenére a MUTE hazai képviselőjén ke-
resztül lemezszerződést kaptak, majd jött 

a Warner kiadó, a koncertek és elismeré-
sek. Hogy ezek közül az Arany Zsiráf-díj, 
vagy az AC/DC-vel közös prágai fellépés 
élménye volt-e nagyobb? Számos európai 
és ausztrál turné, Berlinbe költözés a ze-
nekarral, Tátrai Tibor segítő keze, utazás 
Závodi János turnébuszával úgy, hogy 
maga a híres gitáros vezeti… Számtalan, 
egyáltalán nem szokványos élmény.
 A Fresh Fabrik-történet folytatódik, 
de közben Szabó András, az örökké ke-
reső, nyughatatlan dobos ismét új kalan-
dokba kezd. Most éppen gyermekkorának 
uruguayi édességét, a karamellkrémet 
szeretné meghonosítani idehaza, Dulcella 
néven. Közreműködő: egy argentín–olasz 
édességgyáros… 

A Fakéz
Az Eszék utca felé veszem az irányt. A 
Fakéz üzlet előtt néhány házzal megállok 
az Aranyszarvas és üldözői előtt. A hom-
lokzatdísz nem az egyetlen a környéken, 

érdemes keresgélve nézelődni errefelé.
 A Fakéz kis kézművesbolt az Eszék 
utcában. A picinyke üzlet az a fajta, ahol 
akár egy órát is el lehet tölteni úgy, hogy az 
ember elmerül az apró részletekben – mert 
abból tömérdek várja a betérőt. Meg per-
sze a fa, a festék és a papír illatának keveré-
ke, amely belengi a félhomályos, meghitt 
boltocskát. Kézzel készített dísztárgyak, 
használati tárgyak hívogatnak. Mindent 
meg kell tapintani, kézben jól körbeforgat-
ni. Emlékkönyv, festett fedlappal, selymes 
könyvjelzővel, aminek a végén pici vasfi-
gura díszeleg. Részletgazdag motívumok 
a dobozokon, lámpaernyőkön, faliórá-
kon. Színes angyalkák és falovacskák, 
díszdobozból kihajtható fésülködőtükör. 
Megannyi apró jel arra, hogy a high-tech 
hangos világában is jó, hogy léteznek a 
csendet, finomságot sugárzó dolgok. 
 A hobbisták mekkája is ez, ahol fado-
bozok, tálak, ezernyi öntöttvas mütyűr, 
gyöngyök, festékek, és persze a főszereplő, 
a decoupage-technika egyéb kellékei és 
mindenféle dekorációs alapanyagok is be-
szerezhetők.
 – Tényleg mi készítjük az itt árult tár-
gyak javarészét, zömmel a tradicionális 
decoupage (a szó jelentése: kivágás) tech-
nikával – mondja Mónosné Horváth Gab-
riella, az üzlet tulajdonosa. És valóban, a 
pult mögé tekintve be lehet kukkantani 
a parányi műhelybe, ahol nagy asztalon, 
százféle anyag, üveg, festékek, ecsetek, mű-
vészpecsétek, porcelán, bádog és fa várja 
az értő, kreatív kezet, amely aztán csoda 
dolgokat varázsol az anyagokból. Persze, 
így ünnep előtt sok szép kézzel készített 
üdvözlőkártya, képeslap és fenyődísz ad 
még hozzá az egyébként is barátságos, me-
leg közeghez.
 Hét évvel ezelőtt nyitott a Fakéz; a csa-
ládi vállalkozásban Gabriellán kívül még 
ketten dolgoznak. Az unokahúg, Kriszti-
na dekoratőr volt, Péter ötvös ezüstműves, 
mielőtt közösen megtalálták, majd saját 
kézzel rendbetették volna a boltot. Főként 
a már említett decoupage-technikával dí-
szítenek, varázslatos képi világot festve az 
eredeti velencei papírokból kivágott figu-
rák mőgé, köré. Hihetetlen változatosság-
gal, néhol aranyozva, antikolva viszik fel a 
különleges papírokat a díszítendő tárgyra, 
és ahogyan erről Gabriella mesél, nem ne-
héz kedvet kapni az elsajátításához. Tar-
tanak kézműves-szakköröket is, a leendő 
hobbisták legnagyobb örömére. Ha pedig 
már megy a technika, csupán a fantázia 
szabhat keretet annak, hogy ki, hogyan 
ötvözi a tanultakat.

Szeifried Adél
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Az immár másfél évtizede elkezdett 
MAFC Alsós Kosárlabda Kupa ren-
dezvénysorozatnak a 2008/2009-es 
tanévben a Bikszádi utcai sportiskola 
ad otthont. Idéntől ennek a havonta 
rendezendő tornának a szervezője 
az Újbuda TC és az Újbuda TC-MAFC 
Kosársuli lett.

Mikulás-napon a tornaterem zsúfolásig 
telt a több mint száz kosaras palántával 
és szüleivel. A játék öröme, a labda szere-
tete hatotta át ezt a délelőttöt. Először az 
1999–2001-ben születettek, majd az 1998-
as korosztály csapatai mérkőzhettek meg 
egymással a két félpályán. A kisebbeknél 
9, míg a nagyobbaknál négy mérhette ösz-
sze tudását. Az előbbinél csoportokban, 
míg a másiknál körmérkőzés jelleggel. 
Nagy igény volt erre a tornára előzetesen, 
a szervezők több jelentkezést már nem is 
tudtak elfogadni. 
 – Öröm nézni ezt a sok lelkes gyerme-
ket, bizton lehet állítani, hogy Újbudán van 
utánpótlása ennek a népszerű sportágnak. 
Idei alsós tornáinkat pályázati támogatás-
ból és a sportiskola segítsége révén tudjuk 
megvalósítani. Célunk, hogy az ilyen tornák 
továbbra is rendszeresek legyenek. Minden 
részt vevő gyermeknek ezen a napon kis 
ajándékot is adunk, ezzel is maradandó él-
ményt próbáltunk nekik nyújtani – össze-
gezte a kupát Gyeőry Zsuzsanna, a kosársuli 
edzője és a verseny egyik szervezője.
 Jelen volt a tornán Horváth Frigyes, az 
Újbuda TC kosárlabda-szakosztályának 
vezetője, a kerületi és budapesti kosárlab-
da élet régi, ismert „legendája”, lelkes szer-
vezője. – Az Újbuda TC-MAFC Kosársuli 
fő célja az utánpótlás kinevelése, és ez az 

óvodától indul. A kosárlabdás ovis fog-
lalkozásainkon mintegy 400 gyermek 
pattogtatja a labdát hetente, 19 óvodában. 
Azt követően az alsósok havonta egy al-
kalommal ilyen tornákon mutathatják 
meg tudásukat. Ezek a tornák feltöltődést 
adhatnak, hogy folytassák ezt a sportágat, 
hogy ez hosszú évekre életük részévé vál-
jon. Nagyon fontos közösséget is jelent ez 
a sportág a gyermekek számára, örülünk, 
ha hozzá tudunk járulni minél több egész-
séges gyermek felnövekvéséhez. Öröm 
nézni a mai kupán a lelkes kis kosaras pa-
lántákat. Egyik sovány, másik kövérkés, de 
reményeink szerint néhány év múlva ra-
gyogó sportos alkatok jelennek majd meg. 
Először bajnokságjelleggel a 10–11 évesek 
lépnek pályára. Ez már a felső tagozatos 
korosztályt jelenti, ennek az úgynevezett 
előtornája a mai nap is. Hangsúlyozom, 
hogy a kosárlabda a precizitás és pontos-
ság sportága, az ilyen tulajdonságok ki-
alakulása pedig csak segíthet később az 
életben. Célunk a sikerorientált ifjúság fel-
nevelése – beszél az egyesületi munkáról a 
szakosztályvezető. 
 A verseny fővendége Vladár László 
volt, az Újbuda TC ügyvezető elnöke, aki 
a díjátadó után örömmel, és a következő-
képpen összegezte a szombat délelőttöt: – A 
kupa hangulatát jól tükrözte, hogy a lelkes 
és igen sportszerű szülők szinte együtt „lé-
legeztek” gyermekeikkel, az egyes játékré-
szek végére már szűkült a pálya, egyre kö-
zelebb hajoltak a játékhoz. Ez jelképesnek 
is tekinthető. A sportág szeretetét is jelzi a 
szurkoláson túl. Bízunk a folytatásban és a 
rendszerességben. Az Újbuda TC partner a 
kosárlabda fejlődésében.

Vendégh Zsolt

Kosaras palánták 
Mikulás-napi kupája

Az Újbuda Rebels, a Budai XI. SE 
szakosztályaként felvételt nyert a 
Magyarországi Amerikai Football Csa-
patok Szövetségébe, így hivatalosan is 
megszületett Újbuda első „tojáslabda” 
csapata.

Hosszú és kalandos út vezetett idáig, a csa-
pat észak Pestről költözött a XI. kerületbe, 
teljesen új vezetőséggel, célokkal és remé-
nyekkel. A legfontosabb cél ezek közül az 
volt, hogy együtt maradjon ez a már ösz-
szeszokott gárda – ami szinte olyan, mint 
egy nagy család –, és ez teljes mértékben 
teljesült is. Ennek egyik bizonyítéka, hogy 
a fiúk novemberben játszottak két győztes 
mérkőzést, elsőként a Szeged Bats, majd 

az Újpest Bulldogs ellen, ezzel 
megalapozva a felkészülést a 
2009. évi bajnokságra. 

Egy bő 
k é t -

hetes téli szünet után január 6-ától újra 
megkezdődnek az edzéseik a Pasaréti úti 
Vasas pályán, hiszen már kora tavasszal 
pályára lépnek, remélhetőleg már egy XI. 
kerületi pályán, hiszen ezzel válhatna iga-
zán a „kerület csapatává” a Rebels.
 A 40–50 fős keret folyamatosan bő-
vül, a középiskolás fiúktól a családapákig 
mindenkit szeretettel várnak, ebben a já-
tékban ugyanis nincs olyan, hogy valaki 
túl öreg, túl fiatal, alacsony vagy sovány. 
Persze szükség van némi elkötelezettségre 
a sport, a mozgás iránt, hiszen mint ma-
ga ez a sportág, az erőnléti edzések elég 
kemények, de mindenki megtalálhatja 
a helyét a három csapatrész valamelyik-
ében, ha van benne egy kis lelkesedés. Az 
amerikai foci világa pedig annyira magá-
val ragadó, hogy nehéz közöm-

bösnek maradni 
iránta. Ebből 

Amerikai futball Újbudán

Luca-napján lett őszi bajnok 
az Újbuda TC női kézilabdacsapata

Újbuda TC–Szeged-Dorozsma-Algyő KSE 36:29 (18:12)

A Nyéki Imre Uszodában 250 fő rész-
vételével rendezték meg a szenior 
úszóversenyt. A nevezők magas száma 
talán meglepheti azokat, akik eddig 
nem gondolták volna, hogy nyugdí-
jasokat nemcsak a rendelőintézetek 
várótermeiben és a gyógyszertárak-
ban láthatunk, hanem például egy 
sportversenyen is, a rajtkövön állva. Az 
időskori sportélet itthon és a világban 
is reneszánszát éli.

A Nyéki Imre Uszodában már több mint 
20 éve rendeznek szenior úszóversenyeket. 
Az egész országban is egyre népszerűbb 
az időskori sportág, vidéki városokban 
már havi rendszerességgel mérik össze 
erejüket egymással a helybéli nyugdíjasok. 
Azaz már nem is csak a helybéliek, hiszen 
az Újbudán rendezett tornán is számos 

külföldi versenyző jelent meg, így Bécsből, 
Kassáról és Szabadkáról is érkezetek ősz 
halántékú sportolók. 
 A versenyeken rendszeresen részt ve-
vő, a Szenior Úszóklub tagjaként edző ke-
rületi képviselő, Balázs Gyula is örömmel 
nyugtázta, itthoni szenior versenyeink is 
kezdenek nemzetközivé válni. Az önkor-
mányzati Sportbizottság tagjaként Balázs 
Gyula azt is elmesélte, talán sokan nem 
tudják, hogy ebben a műfajban már Eu-
rópa-bajnokság, világbajnokság és szenior 
olimpia is létezik. A képviselő már hosszú 
ideje tagja az úszóklubnak, ami elmondá-
sa szerint távolról sem nevezhető nyugdí-
jasklubnak. A heti négy edzés, ami a fel-
készülési időszakában megduplázódhat, 
komoly fizikai munkát jelent a szenior 
sportolók számára.

Török Dániel

Szenior úszóverseny
Nem csak a húszéveseké a medence

pedig még a lányok sem maradnak ki, a 
cheerleaderek – szurkolólányok – ugyan-
úgy részei a csapatnak, mint a fiúk. Ja-
nuártól a Rebels lányai is megkezdik a 
felkészülést a szezonra, különböző tánc-
koreográfiáikkal a félidei szünet, illetve az 
egész meccs hangulatát megalapozzák.
 A szabályok, a különböző posztok le-
írásai már magyar nyelven is elérhetők az 
interneten, a televízióban hétről hétre köz-
vetítenek az USA-ból mérkőzéseket, ren-
geteg népszerű amerikai focis film létezik, 
szóval akinek felkeltette érdeklődését ez a 
sport, számtalan helyről tájékozódhat.
 A többnyire szombaton délutánon-
ként rendezett mérkőzések már egy kevés 
ismerettel is élvezhetővé válnak, így aki já-
tékosként (vagy szurkolólányként) nem is 
szeretné kipróbálni magát, azt is 
szeretettel várja a kerület első 
amerikai futball csapata, hi-

szen biztatásra min-
dig szükség van.

Tóth Andrea

Újbuda Rebels

A szülők „együtt lélegeztek” gyermekeikkel

A kosárlabdás foglalkozásokon több mint 400 gyerek pattogtatja a labdát

Tavasszal már a szurkolók biztatására is számítanak

Dr. Ökrös Csaba vezetőedző így fogalma-
zott a csapat honlapján a mérkőzés előtt: 
– Az évad utolsó őszi mérkőzésén hoz-
zánk látogató Szeged-Dorozsma a bajnoki 
tabella közepén foglal helyet, de még így 
is a minket üldöző bolyhoz tartozik köz-
vetlenül. Kemény védekezés jellemzi őket, 
mind a zárt, mind a nyitott felállásukban. 
Gyakran alkalmazzák a gól utáni gyors 
középkezdés taktikáját, felállt fal ellen nem 
túlzottan kötött, de mindenképpen for-
mációs játékra törekszenek. Mindeneset-
re mi úgy készülünk, hogy az őszi utolsó 
ellenfelünk a legjobb összeállításában lép 
pályára nálunk, vagyis teljes odafigyelés-
sel és győzelmi szándékkal várjuk őket! 
 Tény, az újbudai lányok Luca-napján 
feltették „az őszi” i-re a pontot. A mérkő-
zés végeredménye és félidei állása azt mu-
tatta a kívülállónak, hogy biztos győzelem 
született. De aki látta a találkozót, érzé-

kelhette, hogy némileg 
könnyedén vették a lá-
nyok ezt a mérkőzést. A 
csapat az első negyedóra 
után biztosan vezetett, 
láttunk az eredmény-
jelzőn 14:7-es vagy éppen 
21:12-es állást, de a második 
félidő végén volt egy olyan rövid 
pillanat, amikor három gólra (!) is meg-
közelítettek minket a szegedi lányok. Ha 
nincsenek Trufán Noémi átlövései, Burai 
Edina szemfüles góljai és Székely Zsófia 
kapusbravúrjai, akár negatív meglepetés is 
születhetett volna. De a sporttörténet lexi-
konjába a végeredmény kerül bele. 
 – Tanulságként a kicsit karácsonyi 
hangulatban azért fel kell jegyeznünk 
a sok eladott labdát, lépéshibákat, rossz 
indításokat, amelyek eddig nem nagyon 
jellemezték a lányokat. De ami fontos: 

megvan a két pont, a csapat magabizto-
san, veretlenül nyerte az őszi idényt. Hat 
ponttal megugrott a mezőnytől. E mér-
kőzést vegyük úgy, hogy „még belefér” a 
teljesítménybe. Aztán vegyünk egy nagy 
levegőt és tekintsünk az előttünk lévő út-
ra az NBI felé.” – összegezte Tömör Zsolt 
szakosztályvezető a találkozót.
 A bajnokság krónikája még, hogy egy 
hete idegenben egy igen kemény, jó szín-
vonalú találkozón a mostanihoz képest 
sokkal fegyelmezettebb játékkal győzte le 
az Elektromos-Vasas II. – amúgy sereg-
hajtó, de az első csapatból megerősített 
– gárdáját az Újbuda TC. 
 De tekintsünk előre is. A téli alapozási 
idő közepén jövőre már, előreláthatólag ja-
nuár 7-én a Sportmax 2-ben játszik a csa-
pat a Magyar Kupa 4. fordulójában a pécsi 
lányok ellen. Mondjuk ki bátran, jó lenne 
továbbjutni, a győzelem esélye benne van 
a lányokban. De addig ki kell pihenni ma-
gát a csapatnak, mely igen kemény fél éven 
van túl. A pihenésre, az előrelépés átgon-
dolására van néhány hét.
   Az őszi teljesítmény része még, hogy 

az ifjúsági csapat a 2. helyen, míg 
a serdülő csapat az első he-

lyen várja a 2009-es foly-
tatást.

  Szép volt lányok! 
Hajrá Goli! Hajrá 
Újbuda!

Vendégh Zsolt

Az Újbuda Torna Club Szabadidősport szakosztájának 
Természetbarát Szakága, december 6-án a Pálvölgyi csepp-
kőbarlangban és környékén rendezte meg a hagyományos 
Mikulás-napi túráját. A kerület iskoláiból többen jelent-
keztek, mint az elmúlt években, végül a helyszínen 260 fő 
részt vevőt regisztráltak. A több hullámban érkező iskolá-
sok, tanárok és szülők meghatározott időrendekben, cso-
portonként juthattak le a barlangba, miközben a többiek a 
felszínen fél tucat tábortűz mellett süthették nyársra fűzött 
hagymás szalonnájukat, egy nagy pohár meleg tea kísére-
tében. A barlang bejáratánál a gyermekek nagy örömére 

a kerület pandája fogadta a csoportokat, akik a túravezető 
segítségével merültek el a barlangi látnivalók csodálatos vi-
lágába, találkoztak több millió éves megkövesedett kagyló- 
és csigamaradványokkal, átélhették az igazi barlangi sötét-
séget. A barlangban a gyermekek karácsonyi ének szavára, 
előbújt a Mikulás, szaloncukrot osztogatva kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.
Az esős hét után kellemes időben, családias jó hangulatban 
telt el a nap, a résztvevők közül többen jelezték, hogy jövőre 
is örömmel jönnek az Újbuda Torna Club Mikulás-napi ren-
dezvényére.

Mikulás a barlangban
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Kedves örökbe fogadó szüleim!
Köszönöm, hogy olyan sokan kilátogattak a Fővárosi Állat-és 
Növénykertbe, ahol láthatták a kerületi óvodások és iskolások 
által 2008. május 22-én örökbefogadott kispandát, Tündit. Az 
Újbuda-kispanda rendezvényeink állandó vendége volt a gyerekek 
nagy örömére. Reméljük, hogy jövőre is többször találkozhatnak 
Újbuda kedvencével különböző eseményeinken. A tél beköszöntével a 
kispanda is visszahúzódik, emiatt szeretnénk, ha megismernék életét, szokásait, és is-
merősként köszöntenénk tavasszal különböző rendezvényeinken. 
Ehhez kérjük a szülők, nagyszülők segítségét is, hogy meséljék el gyermekeiknek, uno-
káiknak Újbuda kedvencének életét. 
A játék helyes megfejtői között kispandás nyereményeket sorsolunk ki!
A megfejtéseket várjuk a következő e-mailcímre: kispanda@ujbuda.hu, telefonos el-
érhetőséggel. 

Üdvözlettel: Újbuda Kedvence, Tündi 

Nem csak a húszéveseké a medence

Szepes Mária idén lett volna százéves, 
néhány hónappal születésnapja előtt 
azonban átlépett egy másik koordiná-
tarendszerbe. Nem pontos a „lett volna” 
kifejezés, hiszen december 14-én, a szüle-
tésnapján, amikor egy fesztiválon az egyik 
szekcióban egész nap őrá gondoltunk, róla 
beszélgettünk, interjúit néztük, és olyan 
emberek meséltek a vele való kapcsolatról, 
akiknek az életében mérföldkő volt a vele 
való találkozás – nos akkor azt mondtuk, 
hogy ő valóban velünk marad, mindig 
lesznek üzenetei és a születésnapját min-
dig meg fogjuk ünnepelni. Nem múlt 
időben beszéltünk róla, ő jelen idő ma-
rad. Annyi fontos és szép mondatot írtak 
már vele kapcsolatosan, hogy most nem is 
próbálkozom a méltatással. Az viszont lé-
nyeges számomra, hogy ebben az életében 
Szepes Mária az utolsó nagy, televíziós in-
terjúját az ÚjbudaTV-nek adta. Nagyszerű 
dolognak tartom, hogy nemcsak kortársa 
lehettem a Csodának, de ismerhettem sze-
mélyesen és találkozhattam vele. 
 Fontos találkozásaimnak három ki-
emelkedő pontja volt. Először édesanyám 
vitt el egy dedikálásra, ahol a Pöttyös Pan-
ni könyvembe írt ajánlást, ekkor nyolcéves 
voltam. Aztán 18 évesen, érettségi után a 
párommal szerettünk volna venni egy ol-
csó, nagyon öreg és különleges autót, egy 
újsághirdetésben találtunk egy ezen krité-
riumoknak megfelelő bogárhátút, elmen-
tünk a megadott címre, és Szepes Mária 
nyitott ajtót. Nagy beszélgetés kerekedett a 
vásárlásból. A harmadik fontos találkozás 
az ÚjbudaTV-s interjú volt, ahová magam-
mal vittem azt a bizonyos Pöttyös Pannit, 
és kértem, hogy dedikálja a lányomnak is, 
aki akkor volt nyolcéves. 
 A számok misztikuma is önmagáért 
beszél. Persze szerencsére újságíróként az 
Édesvíz Kiadó jóvoltából még sokszor ta-
lálkozhattam vele. Ők adták ki egyébként 
A 100 év csodája című könyv, amelyben 
olyan írások is vannak, melyek még nem 
jelentek meg tőle nyomtatásban. Most 
pedig azokat a gondolatsorokat szeret-
ném idézni, amelyek számomra és remé-
lem sokak számára is különös üzeneteket 
hordoznak. Ezek is televíziós interjúkból 
származnak, és bízom abban, hogy az M1 
és a Duna TV is még sokszor előveszi őket 
az archívumából. – Tűz nélkül nem érde-

mes szent vagy fontos dolgokról beszélni 
– ezt a mondatot gyakorta hallhattam 
tőle, jelentése ugyanúgy kettős, mint aho-
gyan más mondataié is. Kell a tűz, hogy 
szavakba öntsük, amit fontosnak tartunk 
elmondani, és kell a gyertya meghittsége 
és melege, hogy megtámassza a szavakat. 
Mária néni gondolataival kívánok min-
den kedves olvasónak valamennyi mun-
katársam nevében áldott ünnepet. 

Vincze Kinga 

„A karácsony az esztendő szíve, mert nem 
kevesebbet jelent, mint a fény születését. A 
megbocsátás ünnepe ez. Nagy dolog, nagy 
vállalkozás, bátor dolog embernek lenni. 
Embernek lenni nehéz és ezt Jézus vállal-
ta. Vállalta, hogy megmutassa van feltá-
madás: minden vészhelyzetből, válságból 
van feltámadás. Erre utal a piramis alakú 
karácsonyfa is az összes fényével: van fény, 
van megérkezés. Amíg meg nem érkezünk 
a cél maga az út, ami gyönyörűséges. Min-
denki változtathat a sorsán azzal, hogy 
egy kicsit többet tesz a másik emberért, és 
ad, ajándékoz. Sokkal inkább kezünkben 
van a sorsunk, mint kényelmes volna. Ne-
künk kell erőfeszítéseket tennünk, hogy 
a másiknak örömöt okozzunk, aszerint 
hogy hogyan tudja elfogadni. Szeretet nél-
kül nem érdemes lenni, szeretet nélkül az 
ember kiszárad. Egy olyan ember, aki csak 
önmagát szereti, azt mindenki utálja, mert 
miért szeressék, szereti ő mindenki helyett 
önmagát. Az ember azért született, hogy 
adjon, aki kapni akar, annak adni kell, 
szétszórni mindent, ahogyan Jézus tette: 

ő volt az, aki a kereszten imádkozott a 
hóhéraiért. Szét kell szórni mindent, ami 
mulandó és átcserélni a halhatatlanság-
ra. Amibe görcsösen belekapaszkodunk, 
azt elveszítjük, amit oda tudunk adni, az 
a miénk. A karácsony csupa fény és gyö-
nyörűség. A csoda az egyetlen realitás. 
Ami mulandó, az nem igaz, csak a csoda 
igaz. Csak a csoda reális, minden ami mu-
landó, irreális. A Föld egy nagyon érdekes 
tranzithely: a kunyhó, a kastély mind csak 
szállodai szoba, egyszer el kell menni, és 
azt viszed el magaddal, amit nem vesznek 
el a vámnál. A vagyonodat elveszik, de a 
belső értékeidet, a fényt magaddal viszed. 
Krisztust magaddal viszed. 
 Van, aki kimondani is szégyelli, mert 
azt hiszi, közhely. Van, aki érzi azt, hogy 
a szeretet nem szó, hanem tett, áldozat, 
amit te hozol és nem érted hoznak. A má-
siknak adni a legnagyobbat: meghagyni őt 
szabadnak. Egy bölcs öreg, akinek érzékei 
már nem gyönyört, hanem békét keresnek, 
néha talán már azt is sejti, hogy szeretni a 
nagy opuszt jelenti, ami az egyet a sokkal 
és az Embert Istennel egyesíti. Szent dol-
gokról ne beszélj tűz nélkül! Minden zu-
hanás végén, oltár előtt ébred az ember. 
Ahol megszületik egy magasabb kultusz, 
ott véget ér a hanyatlás. A gondolkodó 
emberben létrejön a felismerés, hogy a ha-
lál életet rejt, az élet halált. Ketten vannak 
ők örökkön örökké, az ősi egypetéjű ikrek, 
akik a fény és sötétség malmain az egyet 
sokasággá a sokaságot egységgé őrlik. Az 
anyag misztériuma a szellem misztéri-
uma. Az anyag fiktív céljain túl egyetlen 
valóságot szolgál: a halhatatlanság művé-
nek létrehozatalát.
 Hálás vagyok a sorsnak, hogy átélhet-
tem ezt a nagyon viharos évszázadot egy 
nagyszerű családban, ahol megtanultam 
gondolkodni. Szerettem írni, befejezni 
nem lehet, de most azért kell abbahagy-
nom, mert óriási életmű van mögöttem, a 
tapasztalataimnak minden aranykulcsát 
belerejtettem, aki érti, az ki fogja tudni 
belőle meríteni és a maga hasznára tudja 
fordítani. Ajánlom mindenkinek, hogy 
olvassanak. Az olvasást nem pótolja sem-
mi. És kívánom mindenkinek, hogy ki-
lencvenéves korukban tudják azt, amit én, 
hogy a szellemnek nincs kora.” 

Szepes Mária

„Boldog karácsonyt 
mindannyiotoknak! 

A bennetek lévő fényt 
sugározzátok a másikra, 
az embertársaitokra, a 
kisdedekre és az öre-

gekre és a szegényekre 
és segítsetek, hogy 

magatok is segítséget 
kapjatok.”

Szepes Mária 100 éves

Szent dolgokról ne beszélj tűz nélkül!

A vörös macskamedve más néven (kispanda) a Himalájában elterjedt, 1500–4000 
méter magasságban él, az ottani mérsékelt övi bambuszerdőkben.  
A kispanda testhossza 51–64 cm. Szembetűnő ismertető jele a bundája, ami felül 
rozsdavörös vagy gesztenyeszínű sárgás árnyalatú és hosszú bozontos farka. 
Újbuda –kispandájának, Tündinek arca sokkal fehérebb a többi pandánál. 
Az állatkertben egész évben  a szabad kifutóban látható. 
A vörös macskamedve veszélyeztetett faj. Feltehetően kevesebb mint 7000 egyed 
maradt már csak életben a vadonban. Táplálékának nagy részét bambuszrügyek 
és -levelek teszik ki, de gyümölcsöket, bogyóterméseket és virágokat is szívesen 
fogyaszt. Néha tojást és apró emlősöket is zsákmányol. Ez az állat tehát, noha a 
ragadozók rendjébe tartozik, elsősorban növényi eredetű táplálékon él. 
Magányosan élő, éjjel aktív állat, a nappalt általában a fák ágai között alvással tölti. 
Fejét bozontos farkával takarja el, emiatt az örökbefogadás napján nehéz volt őt 
felkelteni, nehéz volt fényképezni. 
Manapság azonban a panda szó az emberek többsége számára a fekete-fehér óriás-
pandát jelenti, a kispanda létezéséről pedig jóval kevesebben tudnak. Ezért célsze-
rűbb ezt az állatot másik nevén vörös macskamedvének nevezni. 
A Fővárosi Állat- és Növénykertben jelenleg két kispanda él, a hím, Törpapa (alias 
Misu), és a nőstény, Tündi, aki 2006 októberben Ausztriából érkezett az állatkert-
be, hogy párja legyen Törpapának. 
 
Kérdés: Mi a vörös macskamedve más néven?
Kérdés: Mikor fogadta örökbe Újbuda a kispandát?

Kispanda nyereményjáték!

A karácsonyfa
Mikor kicsi voltam, mindig a karácsonyt vártam. Azért vártam annyira, hogy aján-
dékot kapjak, és hogy meglessem az angyalokat, ahogy behozzák a fát – és említet-
tem már az ajándékokat? Ha igen, akkor kétszer annyi ajándékot szeretnék kapni! 
Térjünk vissza a lényegre! Tehát az angyalokra és a karácsonyfára, de azért ne felejt-
sük el az ajándékokat sem! 
 Az anyukám mindig beküldött a szobámba, és az angyalka csengetett, ha kijö-
hetek és megnézhetem végre a karácsonyfát. Évről évre egyre kíváncsibb lettem az 
angyalra: Hogy néz ki? Hogyan hozza be a nagy karácsonyfát? És hogy bírja el az 
ajándékokat? Egyszer megpróbáltam kimenni, hogy meglessem, de nem sikerült, visz-
szaküldtek a szobámba, anélkül, hogy láttam volna az angyalt. Nyolcéves voltam, 
amikor karácsony délelőttjén kitaláltam egy tervet. 
A terv ez volt: papának és mamának azt mon-
dom, hogy csak a konyhába megyek ki. De iga-
zából kisettenkedtem, és a szobában megles-
tem az angyalt: anyáék voltak. Azóta sem 
mondtam el senkinek: TUDOM, KIK 
AZ ANGYALOK! 

Szakál Anna 5. a
Gárdonyi Géza Általános Iskola
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Egészségesen, de nem drágán
BÁCS MÁRTON: A töltött paprika jobb, mint a hamburger

Megújul a Nagymamaklub
Interjú dr. Giller Lászlónéval

Ildikó hat éve működte-
ti a Nagymamaklubot 
Újbudán

60+

A mai gyerekek étkezési szokásaik nagyon egyoldalúak
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Az vagy, amit megeszel, tartja a régi 
mondás. Talán a gyerekek nem is foglal-
koznak ezzel túl sokat, de szüleik annál 
inkább. Nem mindegy, mi kerül a gye-
rek elé az iskolai étkezdében, és az sem 
mindegy, hogy mennyiért. Bács Márton 
alpolgármestert arról kérdeztük, mi a 
jelenlegi helyzet az újbudai oktatási 
intézményekben a közétkeztetéssel.  

 Iskolai étkeztetés. Ősszel többen morgo-
lódtak, minőségi kifogásaik voltak.

A kedélyek már megnyugodtak, nincse-
nek panaszok, normális mederben folyik 
a közétkeztetés. Persze lehetnek egyedi 
problémák, de ezekben az esetekben az 
iskolaigazgató intézkedik, közvetlenül a 
konyhánál. Naponta több mint nyolcezer 
adag ételt veszünk (ebben van reggeli, 

tízórai, ebéd és uzsonna), kizárt, hogy 
mindig minden mindenkinek jó legyen. 
Illúzió volna azt gondolni, hogy az ilyen 
nagy tételben készült étel után mindenki 
megnyalja majd mind a tíz ujját. Azoknak 
a kritériumoknak megfelel, amelyeknek 
meg kell, hogy feleljen. Személyesen vol-
tam kint több iskolában, és azt tapasztal-
tam, hogy a beszállítók átlagos jó minősé-
get produkálnak. Néha persze a levesben 
lenne hova fejlődni... De mindenhol napi 
szinten egyeztetnek az ételekről az iskola-
igazgatók és a konyhák üzemeltetői. 

 Mindenhol áttértek már a reformétkezte-
tésre? 

Igen, bár az igaz, hogy ez nem a 
dietetikusok által reformnak nevezett ét-
keztetés. Inkább úgy fogalmaznám, hogy 
emelt szintű étkeztetés, hiszen a „reform” 
ennél radikálisabb volna. Három éve kezd-
tük el, és abból indultunk ki, hogy a gye-
rekeknek nem nagyon lehet mást adni, 
mint amit megszoktak. Ami nagyon fur-
csa számukra, azt egyszerűen nem eszik 
meg, és ilyen szempontból nem állunk túl 
jól, hiszen a mai gyerekek nagyon sok tész-
tát, chipset és hasonlókat fogyasztanak, és 
bizalmatlanok mindazzal, ami más. Amit 
mi nyújtunk az étkeztetésben, az a másfaj-
ta szemlélet. A rendelkezésre álló keretből 
ezt meg lehet valósítani, például úgy, hogy 
szinte egyáltalán nem adunk vörös hú-

sokat, csak fehéret, hogy a főzelékek nem 
rántással vannak besűrítve, hanem a sa-
ját pürésített anyagukkal, a tészták pedig 
durum- vagy teljes kiőrlésű lisztből készül-
nek. Az alapanyagok és az elkészítési mó-
dok egészségesebbek, mint korábban. 

 Mit jelentett ez a szülők pénztárcájának? 

Első körben nem lett drágább a közétkez-
tetés, hiszen a közbeszerzés öt évvel ezelőtt 
zajlott le, a reformot pedig három éve kezd-
tük. Az Önkormányzat közben átvállalta a 
többletköltségeket. Viszont azt is láttuk, 

hogy nem teljesen igazságos a rendszer, 
hiszen így mindenki egyformán kapta a 
támogatást, ezért az új közbeszerzést köve-
tően, idén szeptembertől már rászorultsági 
alapon támogatjuk az iskolai étkeztetést. 
Így van, aki a teljes összeget fizeti, és olyan 
is, akinek 90 százalékban átvállaljuk. Ez 
így sokkal igazságosabb és méltányosabb, 
mintha mindenkinek ugyanannyit adunk, 
függetlenül attól, hogy rászoruló-e vagy 
sem. Ezzel a rendszerrel a szülők szeptem-
berben szembesültek, de úgy látom, hogy 
az akkor tapasztalt minőségi kifogáson kí-
vül bevált a rendszer. 

 Emelkednek januártól az árak? 

Az biztos, hogy a beszállítók nem fix árakat 
alkalmaznak a következő közbeszerzésig, 
azaz öt éven keresztül, de nem tudok róla, 
hogy januártól emelés lenne. A teljes árat fi-
zetőknek így továbbra is 571 forintba kerül 
naponta az étkeztetés, és a jövő évi költség-
vetésben is ugyanakkora támogatási ösz-
szeggel számolunk, mint ebben az évben. 

 Mi a helyzet az iskolai büfékkel? Egy időben 
sokat lehetett hallani arról, hogy az iskolai 
büfék kínálatát is lehetne az egészséges 
étkeztetés elveihez igazítani. 

Ez nem az Önkormányzat hatásköre, a 
büfék üzemeltetőivel az egyes intézmé-
nyek állnak szerződésben, az ő kompeten-
ciájuk, hogy mit várnak el a vállalkozótól. 
Ennek ellenére már az önkormányzatnál 
is felmerült, hogy jó lenne valamilyen esz-
közzel elérni az egészséges kínálatot.

 Ön hogyan viselné, ha mindennap a men-
zán kellene ennie? 

Egyáltalán nem okozna problémát, de va-
lószínűleg az én igényszintem más, mint 
a mai gyerekeké. Világéletemben menzás 
voltam, így én még egészen más minőséget 
szoktam meg... Azzal nyilvánvalóan tisz-
tában kell lenni, hogy az iskolai ebéd nem 
olyan, mint a nagymama főztje, de én tud-
nék ott enni, ha úgy adódna. Problémának 
azt látom, hogy a mai gyerekek étkezési 
szokásai nagyon egyoldalúak: a hambur-
ger, a pizza, a tészta a meghatározó. Ha 
rakott káposztát vagy töltött paprikát tá-
lalnak nekik, nem is igen tudják, mi az.  

Rózsa Melinda

A szeretet a legolcsóbb, de leghaté-
konyabb befektetés, vallja dr. Giller 
Lászlóné Ildikó, aki Nagymamaklubot 
működtet Újbudán, és aki 1985-ben 
a hevesi Gerontológiai Gondozóval 
közösen elindította a Nyugdíjasok 
Középiskoláját. Ő maga is túljutott már 
a hatvanon, de vitalitása, lendülete 
és mosolya túl tesz akár egy húszéves 
mentalitásán is. 

Honnan indult a 
Nyugdíjasok Közép-
iskolájának gondo-
lata?
Fiatalon kerül-
tünk Hevesre 
a fér jemmel, 
aki szülész-nő-
gyógyász állást 
kapott, én pedig 
magyar és angol 
szakos tanár-
ként kezdtem a 
pályát. Csakha-
mar beilleszkedtünk a falusi környezetbe. 
Kiskörétől Tarnaőrsig, diákjaim családját 
járva falusi emberekkel találkozhattam. 
Megfogott az egyszerű emberek életsze-
retete, érzelemgazdag lelkivilága. Példa-
képeim közé sorolom azt a bőszoknyás, 
atkári népviseletbe öltözött paraszt nénit, 
aki nyolcvanévesen, felnőtt lányát elte-
mette ugyan, de idős napjait derűs arccal, 
szeretetben, unokája családjában élte. Tá-
vol állt tőle a szenvelgés, a panaszkodás, az 
elégedetlenség. Ugyancsak nem felejtem 
Viki néni patyolattiszta szobáját, amely-
nek padlózata nem volt festve, lakkozva, 
hanem gyúrótábla tisztaságúra sikálva. 
Fülemben cseng Illés bácsi harmonika-
muzsikája, mikor a szomszédokkal éne-
keltek a hevesi kertben, házuk udvarán. 
Ezeknek a drága lelkű, iskolázatlan em-
bereknek hoztuk létre ezt a középiskolát. 
Az első évfolyam legfiatalabb diákja 57, 
legidősebbje pedig 81 éves volt. Sajnos 
csak négy évig működhetett az iskola, de 
rengeteg élménnyel lettem gazdagabb.

A Nagymamaklub ötlete ezután jött?

Valamivel később, 2002-ben alapítottuk 
ezt a klubot. Eredetileg az volt a cél, hogy 

az unokanevelés kérdésit vitassuk meg. 
Valahogyan úgy alakult, hogy klubtagja-
inknak már felnőtt unokáik voltak, ami-
kor találkoztunk, így a gyermeknevelő 
klubból inkább önképzőkör lett. Irodalmi 
és történelmi szemelvényeket olvastunk 
fel, azokról beszélgettünk és persze sok 
egyébről is.

Megint változásra készül,  hiszen a 
Nagymamaklubot Szeretetklubra kereszteli. Mi 
az, ami más lesz?

Meggyőződésem, hogy nemcsak az idő-
seknek, hanem mindannyiunknak sze-
retetre van most a legnagyobb szüksége. 
Idősebb barátaink mellett mindenkit 
várunk magunk közé, bármely korosz-
tályból olyanokat, akik szeretetet tudnak 
adni, és olyanokat, akik jó szívvel fogad-
ják mások szeretetét. Jó emberi kapcsola-
tok kialakítása a célunk. Szeretnénk újra 
„divatba hozni” azokat a mosolygós te-
kintetű, békességet sugárzó időskorúakat, 
mint amilyenek dédanyáink és a hevesi 
parasztasszonyok voltak.

Tehát nem arról van szó, hogy a Nagymamaklub 
megszűnik?

Nem szűnik meg, csak átalakul. Sze-
retnénk nyitni a fiatalok felé. Jelenlegi 
legidősebb tagunk Irmuska, aki 78 éves. 
Az örökmosolygó Zsuzsa még nincs 65. 
Van köztünk háziasszony, pszichológus, 
irodalomtörténész. Az a hitvallásunk, 
hogy korunk idős embere ne a fölösleges 
okoskodásban és tanácsosztogatásban 
élje ki magát. 
 A sopánkodást, az elégedetlenkedést 
váltsa fel a bensőből fakadó melegség, 
szeretet. Attól, hogy valaki már nem fia-
tal, őrizze meg függetlenségét, ne tapad-
jon családtagjaira, szomszédaira! Keresse 
meg az érdeklődésének megfelelő közös-
ségeket, tanfolyamokat! Jöjjön el hozzánk, 
mi szertettel fogadjuk.  

Hol lehet a klubbal találkozni?

A Budafoki út 9–11. szám alatt találko-
zunk minden hónap első csütörtökjén, 
10 órakor. Aki szeretné felvenni velünk a 
kapcsolatot, a 06-20-357-1396-os telefon-
számon megtalál bennünket.

B. A.
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY  
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, Bikszádi u. 11–15. 
JANUÁR 8-ÁIG Az iskola tanulóinak 
„Karácsony” című kiállítása. 
JANUÁR 8. – FEBRUÁR 5.: Goda Richárd képző-
művész kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. HÉTFŐ 18.00 Tajcsi. SZERDA 18.00 
Alakformáló tréning. JANUÁR 9-ÉIG Kalmár 
János szobrászművész Lélekhelyzetek című 
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
JANUÁR 14. 18.00 Walter Gábor festőművész 
kiállításának megnyitója.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JANUÁR 2-ÁIG A XXIV. Vizuális Művészeti 
Hónap festészet és tűzzománc pályázatának 
kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. JANUÁR 14-ÉIG 
Tilless Béla képzőművész A kozmosz rendje 
című tárlata. Megtekinthető munkanapokon 
11–18 óráig, szombaton 10–14 óráig és a 
rendezvények ideje alatt.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
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 összejövetele. 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
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA 
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
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 REFORMÁTUS EK.
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
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra.
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet.

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

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
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 IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
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 
(templom), 19.30 Katekumenátus (Szent 
István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00  Fiatal házasok 
beszélgetése (Szent István-ház).
SZOMBAT 6.30  órai szentmisében Laudes, 
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00  Szeniorklub 
(Szent Imre-ház). MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 
18.30  Szentségimádási óra hazánkért, szer-
zetesi és papi hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ 
SZOMBAT 7.00  Szentolvasót ima.
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30  Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház).  
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00  Szentmise 
Plébániánk betegeiért, szenvedőiért.
DECEMBER 24. Urunk születésének vigiliája. 
15.00 Pásztorjáték, 16.00  Vigilia-mise, 
23.30 Schütz: Magnificat – Szt. Imre kórus, 
24.00 Éjféli szentmise. DECEMBER 25. Urunk 
születése, karácsony napja. 11.30 Karácsonyi 
motetták. DECEMBER 26. Szent István első 
vértanú ünnepe. DECEMBER 27. 08.00 Szent 

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 

Magyar Tudósok körútja 1.

DECEMBER 25. 11.30 Fellép a Diósdi Nőikar. 
Elhangzik Alain: Messe modale, Praetorius, 
Esterházy, Tamás A., Halmos kórusművei.

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

DECEMBER 27. 19.00 Karácsonyi koncert.

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

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 
Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Tartásjavító torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 
Step + erősítés. HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Pilates. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad 
– Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 15.00, 16.00 
Hip-hop, 17.30 Törpördög Tánctanoda kezdő, 
18.15 haladó.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédelmi 
tanácsadó munkatársának ingyenes jogi 
képviselete.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics.
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00, 17.00 Zenés 
kondicionáló torna gyerekeknek.  
SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.  
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
VASÁRNAP 15.30 Goldance tánciskola. 
MINDEN MÁSODIK KEDD17.00 Reform életmód-
klub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-
Kuckó e-Magyarország pont.  
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak ingyenes.

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

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.3-
0 Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 
Szülés utáni formába hozó torna.
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17:00 Kreatív drámaműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607

DECEMBER 30. 19.00 Évzáró buli. Zenél a Cats duó.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 
18.00 Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. 
Gyermek-bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet.  
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. 
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés.  
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra  
12–18 éveseknek.  
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a 
nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve 
nyugdíjasklub a templomban.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió hétfőnként új műsor-összeállí-
tással, riportokkal, magazinműsorral, koncert-, sport- és 

közösségi programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével 
ellátott otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
 időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomfigyelőjének kameráit,

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Ha nem látta a hétfői adást, nézze meg az ismétlést: szerda 18.00, 
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 

vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

 XI., Csíki-hegyek utca 13. Telefon: 246-6259  Fax: 246-8412  
ujbudatv@ujbudatv.hu  www.ujbudatv.hu

Újbuda, a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

János-napi boráldás. DECEMBER 28. A Szent 
család: Jézus, Mária és József ünnepe. 11.30 
Jubiláló házasok szentmiséje. DECEMBER 31. 
18.00 Hálaadó év végi szentmise. JANUÁR 1. 
17.00 Zsibongó mise. 
Kiállítás
JANUÁR 18-ÁIG Betlehemi jászol kiállítás a 
Vajdahunyad várban.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
DECEMBER 27., 28. 11.00 Micimackó.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
DECEMBER 30. 19.00 „Roncsosderby” 
Szilveszteri előzetes Psota Irénnel.
DECEMBER 31. 19.00 A Napsugár fiúk. 
Pezsgős szilveszter.
JANUÁR 9. 19.00 A Napsugár fiúk.
JANUÁR 10. 19.00 Őrült nők ketrece.
Gyermekelőadás:
DECEMBER 7. 10.30 Ezüstmackó.
DECEMBER 28. 10.30 Micimackó.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
FEBRUÁR 7-ÉIG Paizs Goebel Jenő „Kilátás egy 
budai ablakból citromokkal” című kiállítása.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Kiállítás – Galéria
JANUÁR 9. 19.00 Véletlen töredékek… 
Fenyves Márk vizuálisművész kiállítása.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4. 
DECEMBERBEN Szöllőssy Enikő szobrászmű-
vész és Kovács-Gombos Gábor festőművész 
adventi tárlata.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
JANUÁR 21-ÉIG Séday Éva festőművész 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap 
15–18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
JANUÁR 6-ÁIG A WWM Művészeti Stúdió 
Adventi utazás c. kiállítása. 
A tárlat megtekinthető hétköznap 9–23, 
hétvégén 10–22 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5. 
JANUÁR 12-ÉIG Homoki Anikó üvegművész 
„Áttetsző, mint egy látomás” című kiállítása. 
A tárlat megtekinthető hivatali időben.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
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.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM

Villányi út 25.

DECEMBER 24. 23.30 Heinrich Schütz: 
Magnificat.

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

HÉTFŐ 16.30 Gyöngyfűzés, ékszerkészítés, 
17.30 Hatha jóga, 17.30 Indiai tánc, haladó.
HÉTFŐ, SZERDA 17.00 Alakformáló torna, 18.30 
Hastánc. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK  
16.00 Nyugdíjastorna, 17.00 Alakformáló tor-
na, 18.00 Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc.
KEDD 10.00 Csikung, 10.15 Kreatív angol, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 17.00 
Ninjatanfolyam, 19.30 Szenior társastánc.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Anyuka aerobik.
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc kicsiknek.
SZERDA 17.30 Szövőtanfolyam, 19.00 Picasso.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Csiri biri torna és muzsika.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Foltvarró haladó, 17.30 Indiai 
tánc kezdő. PÉNTEK 15.00 Alma rajzszakkör, 
17.00 Foltvarró kezdő, 17.30 Nemezelő szak-
kör. SZOMBAT 12.00 Társastánc. 
VASÁRNAP 15.00 Nosztalgiaklub. 
DECEMBER 27. 19.00 Évadzáró táncház. 
DECEMBER 31. Nosztalgiaklub szilveszteri óév-
búcsúztatója.  
JANUÁR 5. 19.00 a Greenfields együttes  
táncháza. JANUÁR 9. 19.00 a Csürrentő együt-
tes táncháza.

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

HÉTFŐ 10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia 
gyermekaerobik. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD 19.30, CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate.
SZERDA 11.00 Ringató, 15.00 Társastánc.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna.
PÉNTEK 10.30 Bukfenc, 16.00 Fashion dance.
DECEMBER 30. 15.00 Diótörő, a Szivárvány 
Táncszínház előadása.
JANUÁR 5. 13.00 Egészségklub. Téli aktualitás: 
Meghűléses betegségek és láz.

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

HÉTFŐ 13.00 Pingpong (60+ program),15.30 
MKM Férfikórus. KEDD 15.00 Kézműves-foglal-
kozás gyerekeknek.  
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.  
KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola, 
15.00 Kelenvölgyi nótakör.
SZERDA 14.00 Sakk (60+ program).
CSÜTÖRTÖK 12.00 Torna (60+ program), 16.15 
Ovitánc. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 18.00 Társastánc. 
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodell klub.
MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör.
JANUÁR 10. Újévi koncert.
JANUÁR 12. 18.15 Kertbarátkör.

SZÍNHÁZAK

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 4. 20.00 Nikola Parov Quartet és 
Herczku Ágnes koncertje. JANUÁR 5., 6. 20.00 
Tünet Együttes (Szabó Réka Társulata): 
Véletlen. JANUÁR 8. 22.00 A K.V. Társulat kor-
társ felolvasóestje. Caryl Churchill: Kék szív  
– A szív csücske, Kék bögre. JANUÁR 9. 19.00 
Szputnyik Hajózási Társaság – Modern Szín-
ház- és Viselkedéskutató Intézet – Labor: Bér-
háztörténetek 0.1. JANUÁR 9., 10., 11. 20.00 
SzólóDuó 2009 „X. nyílt pályázati rendszerrel 
működő nemzetközi táncfesztivál”. JANUÁR 
13., 14. 20.00 Ágens és társulata: Ira – Düh.

A38 ÁLLÓHAJÓ

Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

DECEMBER 26. 21.00 Electric Congress 
– Drum&Bass Live Tour - Brains, Uno Y Medio 
(Másfél Special), dj Marka. 
DECEMBER 27. 22.00 NVC Pres: Butch – Papillon 
Album Release party, Butch (D), Martin Eyerer 
(D), Dr. Zoidberg vs. Tempo!, Subotage vs.Ioda.
DECEMBER 28. 20.00 Knotty Headz lemezbe-
mutató: Irie Maffia, Riddim Colony, Knotty 
Headz, Afro Soul Soundsystem, I-Ration .
DECEMBER 29. 14.00 Borsodi Zenei Fesztiválok 
Tehetségkutató, vendég: Heaven Street Seven.
DECEMBER 30. 21.00 15 éves az Anima Sound 
System – Alien Entertainment (A), Tommy 
Bruthko (Tilos), Anima Sound System koncert 
vendégekkel, Fine Cut Bodies. 
DECEMBER 31. 21.00 Parov Stelar & band (Etage 
Noir/A), A-G Trio (Etage Noir/A), DJ Parov 
Stelar, DJ Just Banks, DJ Infragandhi. 
JANUÁR 1. 5.30–13.00 Partyzone After: HotX, 
Kühl, Collins, Profile 25, Naga, Beta, Stamp, 
Kornél.

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

KEDD 9.30, 10.15, 11.00 Ringató, 16.00  
Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, Salsa rueda 
19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Mesetorna.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, 
SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna. 
SZERDA 19.00 Szenior táncrendklub.
SZERDA, PÉNTEK 18.00 Divattánctanoda.
CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, Karibi táncok 
19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub.
PÉNTEK 19.00 AKH festő- és rajzstúdió, 
Standard és latin társastánc 19.15 kezdő, 
20.15 haladó.

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

HÉTKÖZNAP 10.00 Kriston intimtorna.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00 Gyermekbalett, 17.45 
Gerinctorna, 19.00 Mélyizomtorna, 18.00, 
19.15 Hastánc. 
SZERDA 16.00 Guzsalyas kézművesműhely 
gyerekeknek, 18.00 Fotótanfolyam kezdő. 
SZERDA, PÉNTEK 17.00 Pilates torna. 
CSÜTÖRTÖK 10.00 Egészségmegőrző 
torna, 18.00 Virágkötő-tanfolyam, 18.00 
Fotótanfolyam haladó.
SZOMBAT 15.00 Őszidő Nyugdíjasklub.
KÉTHETE SZERDA 17.00 Reflex fotóklub.
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 14.00 Kreatív 
Játékhálóklub. 
MINDEN ELSŐ KEDD 18.00 Sakk-klub. 
HÉTFŐ-PÉNTEK 14.00–19.00, 
SZOMBAT 8.00–12.00 Ingyenes e-Magyar-
ország pont. DECEMBER 29., 30. 9.00–13.00 
Kezeslábas szünidei programok – környezet-
védelemről gyerekeknek. 

KÖZLEMÉNY

A BÖLCSŐDEI KISGYERMEKEK ELLÁTÁSÁÉRT 
Alapítvány 2006. évi SZJA 1%-ból befolyt 
összege 1 059 324 Ft volt, melyből 
játékeszközöket, felszerelést vásároltunk. 
Köszönjük támogatásukat. Kuratórium.

A karácsony: „Reményt ad em-
bernek, vigaszt koldulónak, annak 
ki bízik még: fényesül a holnap. 
Éjjeli szentmise harangszava vár-
ja azt, aki lelkét szeretetre tárja. A 
szeretetnél nincs nagyobb erő, ez 
minden évben egyszer átélhető. 
Ha ez az igazság, legyen hát vilá-
gosság!” – ezekből is kiolvasható, 
ünnepünk a szeretet ünnepe.
 A karácsony egy gyönyörű 
ünnep, hisz megváltónk, Jézus 
Krisztus születését ünnepeljük…, 
vagyis már, akinek ez eszébe jut, 
mert mostanra már a legtöbben az 
értékes ajándékokat, a finom étele-
ket és a programokat várják. Igen 
ám, de nem kellene megfeledkezni 
Ő róla, ki később értünk halt meg, 
s ki tiszta szívéből szeretett min-
ket, s szeret még most is… Persze 
ez csak annak egyértelmű, aki leg-
alább egy kicsit is hisz Benne. 
 Az üzletek és áruházak ez 
időtájt természetesen igyekez-
nek kihasználni az ajándékozás 
szokását, és reklámdömpinggel 

igyekeznek bevételüket többszö-
rözni – ezzel sokszor konzummá 
torzítva az ünnep valódi lényegét. 
A karácsony a marketingesek cél-
pontjává vált, a hirdetések nem a 
karácsony eredeti üzenetét, ha-
nem az anyagiasságot sulykolják 
az emberekbe. Igazából akárki, 
akárhogyan is ünnepli ezt a na-
pot – boldog két- vagy többgyer-
mekes családként, ünnepi vacso-
rával, kedvességgel, mosollyal, 
vagy utcai hajléktalanként, aki 
ha talál egy gyertyát, és megtudja 
gyújtani és ünnepel csendesen, 
magányosan, de valamennyire 
talán mégis boldogan – minden-
ki egy szintig egyformán boldog.
 Így hát „karácsony fényei 
jöjjetek, szívünket békesség tölt-
se meg: szeretnénk boldognak 
látszani, lehetnénk egymásnak 
társai. Lobogjon csak tovább 
gyertyáinknak lángja: emberi 
melegség, köszönts a világra!”

Szabó Luca  7. b                                     
    Gárdonyi Géza Általános Iskola
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Ezen a napon történt – december 24.

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.

Örömmel és lelkesedéssel készül a kará-
csonyra, amire minden oka meg is van, ön 
ugyanis éppen arról ismert, hogy sokkal 
jobban szeret adni, mint kapni. Idén pedig 
mindenkinek pont azt az ajándékot sike-
rült megvennie, amire vágytak. Igaz, a fa 
alatt az ön számára is lesz kellemes meg-
lepetés. A két ünnep között ráférne egy kis 
pihenés, de mozgékony énjének túl hosszú 
ez az időszak. Szilveszterre nagyobb társa-
sági eseményt tervezzen.

december 21.–január 4.
HOROSZKÓP

Az előző héten alaposan felkészült a kará-
csonyra, így most egy kicsit pihenhetne. 
Ám annyira tele lesz aktivitással, hogy 
legszívesebben a nap minden percét ki-
használná, mintha sajnálná magától a 
szabadidőt. Szerencsére a karácsony han-
gulata ellazítja, és tetterejét vidámság-
gá változtatja. Lehet, hogy most többen 
veszik körül, mint más karácsonyokon, 
így az ünnepek utáni hét végét szíveseb-
ben tölti közvetlen családjával, vagy akár 
egyedül. Szilveszterre sok helyről kap 
meghívást, végül sikerül a lehető legjob-
bat kiválasztania.

Bár ebben az évben nem sok kedve volt 
a karácsonyi készülődéshez, annál több 
örömöt fog okozni maga az ünnep. Nem 
kizárt, hogy idén kissé szokatlan karácso-
nya lesz, amellyel meg is lepheti rokonait, 
de szereti a változatosságot. A 27-i újhold 
egy ötletet hoz valamiféle újszerű, vidám 
kedvteléshez. Ez nemcsak az év utolsó 
napjaiban okoz majd örömöt, hanem 
akár egy tartós hobbi is lehet belőle. A 
szilveszter nem egészen alakul úgy, aho-
gyan szeretné, de egy érdekes ismeretség 
kárpótolni fogja.

Az ön számára a családi élet a legfonto-
sabb a világon. Nem csoda tehát, hogy 
karácsonykor nagyon elemében van, és 
már előre örül annak, hogy szerettei kö-
zött lehet. Az igaz, hogy ebben az évben 
nem a legdrágább ajándékokat vette, vi-
szont olyan szeretettel és figyelemmel 
adja családtagjainak, hogy még nagyobb 
boldogságot szerez vele. A két ünnep kö-
zött különösen sok figyelmet szentel a há-
zimunkának.

Kedves Oroszlán-szülött, ne akarja, hogy 
minden úgy történjen, ahogyan kívánja, 
még akkor sem, ha ezt így látja mindenki 

A karácsony előtti napokban valamivel 
több munkája lesz, mint tervezte, de sze-
rencsére a segítség nem marad el. Nehéz-
kesen fog neki egy feladatnak, ám végül 
alig tudja abbahagyni. Legszívesebben még 
az ünnepek alatt is tevékenykedne, nem 
igazán lesz ünnepi hangulata, de azért nem 
veszi el más örömét. A két ünnep között 
egy kellemes látogató lepi meg, aki ráadásul 
jó híreket hoz. 27-én és 28-án a Bak jegyén 
átvonuló Hold remek érzelmi hangulatot 
teremt a földies jegyek szülöttei számára.

Az ünnep előtti két napban valóságos vá-
sárlási láz lesz úrrá önön. Mindenkinek 
szeretné a legszebbet, a legdrágábbat ven-
ni, és bizony nem kizárt, hogy sok feles-
leges dologra is pénzt költ. Gondolja át, ki 
minek örülne, és higgye el, nem a legdrá-
gább helyen lehet a legszebb ajándékot be-
szerezni. A karácsony egyébként kellemes 
hangulatban telik. A két ünnep között pe-
dig szívesen vesz részt társadalmi esemé-
nyeken, főként akkor, ha ezek elegáns he-
lyek. Szívesen öltözik fel csinosan és élvezi 
az élet szépségeit. 

Ha az előző periódusban nem volt elég 
ideje a családtagjaival foglalkozni, ak-
kor ez a két hét remek időszakot teremt, 
hogy ezt bepótolja. Így a karácsony 

mindenkinek azt nyújtja, amire a legna-
gyobb szüksége van. A két ünnep között 
nem fog tudni annyit pihenni, amennyit 
szeretne, mert egy váratlan határidős 
munkával még idén szeretne végezni. 
Semmiképp ne halassza ezt 2009-re, 
még akkor sem, ha nem igazán van ked-
ve dolgozni.

A jegyén átvonuló Mars – a tetterő és 
aktivitás bolygója – akkora energiával 
ajándékozza meg, hogy szinte magát 
is meglepi. Eleven, vidám lesz, amivel 
környezetét is felvillanyozza. Ráadásul 
december 25–26-án a Hold is a jegyén 
halad át, ami az érzelmi életére gyako-
rol jó hatást. Ha szereti a téli sportokat, 
a két ünnep között hódoljon szenvedé-
lyének. Sőt, a legjobban akkor érezné 
magát, ha a szilvesztert valami távoli 
helyen töltené, ahova esetleg már régen 
vágyott. Ez az utazás kellemes meglepe-
téseket tartogathat.

Egy kis türelmetlenség jellemzi a kará-
csony előtti két napot, de legendás ön-
uralmával sikerül megküzdenie vele. A 
december 27-i újhold azonban épp a je-
gyébe esik, és ez már sokkal vidámabb 
hangulatot hoz. Ez a nap rendkívül ked-
vező lesz mindenféle új kezdethez. Úgy is 
fogalmazhatnék, hogy az ön számára ez 
a szombat lesz az újesztendő első napja, 
amikor sok mindent érdemes újrakezde-
nie, fogadalmakat tennie.

Még mindig a jegyében tartózkodik az 
életörömökért felelős Vénusz, aminek 
jelentését aligha kell magyaráznom. Az 
igaz, hogy eredeti egyénisége nem szereti 
a hagyományokat, de szerettei kedvéért 
az idei karácsonyon mindent úgy csinál, 
ahogyan elvárják. Ez talán szokatlan egy 
Vízöntőtől, de mivel másoknak szerez vele 
örömöt, egyetlen percig sem fogja bánni. 
A két ünnep között azonban már a saját 
terveit követi. 

Az év utolsó napjai egy kissé nosztalgikus 
hangulatba ringatják. Az ünnepekkel járó 
gyakorlatias elfoglaltságokat másokra hagy-
ja, mégis belső békéjével éppen ön lesz az, 
aki széppé és meghitté teszi a családi kará-
csonyt. Egy távoli rokon jelentkezése ugyan 
okoz némi bosszúságot, de ezt olyan diplo-
matikusan fogja kezelni, hogy a feszültség 
derűvé változik. A két ünnep közti napok 
inkább a passzív pihenésnek kedveznek.

Nagy András
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ÚJBUDA

Az Újbuda Terasz étterem szilveszteri menüsora

számára a legkedvezőbbnek. Ez ugyanis 
egy kissé feszültté teheti nemcsak az ön, 
hanem a családja karácsonyát is. Szeren-
csére azonban némi humorral sikerül le-
küzdeni a viták és egyet nem értések forrá-
sát, és legalábbis az ünnepek alatt minden-
ki jól fogja érezni magát.

Az Újbuda Terasz étterem szilveszteri menüsoraAz Újbuda Terasz étterem szilveszteri menüsoraAz Újbuda Terasz étterem szilveszteri menüsora
SAKKSAROK

Világos indul és 2 lépésben mattot ad. Világos indul és 3 lépésben mattot ad.

SAKKSAROK

Polgár László (2004) Benkő Pál (1997)

Újévi lencseleves
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY 
RÉSZÉRE: 10 dkg 
lencse, 10 dkg füs-
tölt kolbász,  1 ek. 
ecet, 1 ek. mustár, 
1 ek. cukor, 1 db 
babérlevél, 1 gerezd 
fokhagyma, 1 db 
gyökér, 2 db sárgarépa 1 
db vöröshagyma, 5 dkg liszt. 
ELKÉSZÍTÉS: A lencsét előző nap be-
áztatjuk. A beáztatott lencsét és a többi 
alapanyagot, a füstölt kolbász és a liszt 
kivételével feltesszük főni 2,5 l víz-
ben. Amikor a lencse már majdnem 
puha, hozzátesszük a füstöltkolbász-
karikákat. 5 perc további főzés után 
a lisztből készített rántással besűrít-
jük a levest. Kóstoljuk, és ízlés szerint 
utánízesítjük.

Malacpörkölt sztrapacs-
kafészekben tálalva
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉ-
SZÉRE: 40 dkg malacla-
pocka, 10 dkg füstölt 
szalonna, 1 kávés 
kanál köménymag, 
2 kávéskanál fűszer-
paprika, 15 dkg lecsó, 
1 ger. fokhagyma, 1 db 
babérlevél, 1 db hagy-
ma. SZTRAPACSKA: 4 db to-
jás, 40 dkg liszt, 40 dkg bur-

gonya, 1 dl olaj, 1 dl tejföl, 10 dkg juhtúró, 
1 dkg só. ELKÉSZÍTÉS: A kiolvasztott szalon-
nában a finomra vágott hagymát és fok-

hagymát megfonnyasztjuk. Lepirít-
juk a malachúst a fűszerpap-

rikával és a köménnyel, 
vízzel fölengedjük, 

majd készre párol-
juk. Sóval, bors-
sal ízesítjük. A 
burgonyát lere-
szeljük, a liszttel, 
tojással, sóval és a 

tejföl felével galus-
katésztát készítünk. 

Forró vízbe szaggatjuk, 
miután megfőtt, juhtúró-

val, tejföllel összekeverjük, csőben 
sütjük. Tálaláskor a tetejét szalonnataréjjal 
díszítjük.  

Mentás-málnás sorbé
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 0,4 l száraz 
pezsgő, 2 dkg mentalevél, 20 dkg mál-
nafagylalt. ELKÉSZÍTÉS: A kész fagylaltot 
a pezsgővel habosra keverjük, majd bele 

tesszük az aprított men-
talevelet. Há-

rom órára fagyasztó-
szekrénybe tesszük, 
majd pezsgőspoha-
rakba tálaljuk, a tete-
jét tejszínhabbal, kok-
télcseresznyével, men-
talevéllel díszítjük.

Újbuda Terasz étterem,
Fehérvári út 168. 
Szakács: Gortva Csaba
Cukrász: Vojtek György
Asztalfoglalás: 877-4890
etterem@ujbudaterasz.hu
www.ujbudaterasz.hu 
My

A38 Hajó étterme
Búsuló Juhász étterem
Café Maya étterem 
Danubius Hotel Flamenco**** 
Bolero étterem
Danubius Hotel Gellért Söröző
„Da Wally” Ristorante – Pizzeria
Dragonyos kisvendéglő
Eleven Gusto étterem
Hemingway étterem
Négy muskétás étterem és söröző
Szent Flórián étterem
Trófea Grill étterem 
Újbuda Terasz étterem

Kedves Olvasóinkat 2008-ban az alábbi 
éttermek ajándékozták meg saját recept-
jeikkel. Az ő nevükben is boldog új eszten-
dőt kívánunk, még több recepttel, még 
finomabb ételekkel.

VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 2006-
ban Bényi Árpád festőművész. Egyik 
utolsó alkotása ez az olajfestmény (A, H, 
I). 13. Összetételekben képpel való kapcso-
latot jelöl. 14. Szlovák helyeslés. 15. Tömeg-
mérték. 17. Regényét Gárdonyi írta meg. 18. 
Rabszolga-felügyelő. 21. KAÉ. 22. Hélium 
vegyjele. 23. Híres német zenészcsalád. 24. 
Ejtés, angolul (DROP). 26. Tóga egynemű 
betűi. 27. Klasszikus fehér. 29. Felnyergelt 
ló. 31. Amely dolgot. 33. Fővárosi sportklub 
névbetűi. 35. Félig retten! 36. Latin elöljá-
rószó. 37. Kupa. 40. Felszökik az ára. 42. 
Török katonai rang. 43. Bényi Árpád ezt 
az akvarellt 2002-ben festette (N, S). 44. 
Juttatá. 45. Kapus. 47. Matematikai művele-
tet végez. 49. Jód és erbium vegyjele. 50. Vas 
megyei település. 52. Bal betűi keverve. 53. 
Színésznő (Ildikó). 55. Folyadékot fogyaszt. 
57. Michael Ende híres regénye (MOMO). 
59. Talmi. 60. Újcsillag, latinul. 62. Ütős 
népi labdajáték. 64. Névelő. 65. Bór, foszfor 
és oxigén vegyjele. 67. 1856-ban ezen a na-
pon született Feszty Árpád festőművész. 
Ezt a művét bécsi tartózkodása alatt fes-
tette. 69. Portéka. 70. Főverőér. 72. Ásatna 
páratlan betűi. 73. Torino német neve. 75. 
Ezen a napon született 1798-ban Adam 
Mickiewicz lengyel költő. 1826-ban írta 
ezt a versciklusát (I, N).
FÜGGŐLEGES: 1. 1997-ben ezen a napon 
hunyt el Mifune Tosiro japán színész. 
Egyik leghíresebb filmjét 1950-ben for-
gatta (R, U, N). 2. Castro, kubai állmafő ke-

resztneve. 3. Faláda egyik fele! 4. Jéke hatá-
rai! 5. Katar fővárosa. 6. Dél-amerikai em-
lős. 7. Roncs közepe! 8. Fürdet. 9. Szökellő. 
10. Rátonyi Róbert. 11. Tibeti háziállat. 12. 
Cremonai hegedűkészítő család. 16. 1927-
ben ezen a napon született Mary Higgins 
Clark amerikai írónő. Ezt a könyvét 
1993-ban fejezte be (A, K). 19. Actínium 
és hidrogén vegyjele. 20. Kevert sár! 23. 
Csökkent, angolul (BATE). 25. Brazil tag-
állam. 28. Szovjet politikus, koncepciós per 
áldozata (Nyikolaj Ivanovics). 30. Állat-
kerti építmény. 32. Ezen a napon született 
1922-ben Ava Gardner amerikai színész-
nő. 1953-ban játszott ebben a filmben. 34. 
Szekrénybe csuk. 36. Folyóbeszéd. 38. Én, 
latinul. 39. Londoni igen! 40. Hármas betű. 
41. Német férfinév. 46. A tea alkaloidja. 48. 
Emese … (monda). 50. Hamisítás. 51. Ja-
pán nemzeti viselet. 54. Európai hegység. 
55. Ritka férfinév. 56. Számnév. 58. Idegen 
Mária. 61. Óír írás. 63. … Gallery, londoni 
képtár. 66. Cyrano ékessége. 68. Gyom. 69. 
Káros. 71. Morzehang. 74. Kutyabelsőség!
BEKÜLDENDŐ: Vízsz. 1., 43., 67., 75., 
függ. 1., 16. és 32. A 23. SZÁM MEGFEJTÉ-
SE: „Égre nyíló ablak, Lucifer, Natasa, 
Mary, Panis Angelicus, Voltam poé-
ta én is, Értem és helyetted, Melinda”. 
A 23.  SZÁM   NYERTESE: Dérczy Péter, 1117 
Budapest, Baranyai u. NYEREMÉNY: SUZUKI 
PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, 
Kondorosi út 5/A. Tel.: 464-7000.

Az Újbuda 60+ közösségfejlesztő prog-
ram keretében sakkrovatot indítunk 
az újságban. Az első alkalommal két 
számfeladvány megfejtését várjuk Ol-
vasóinktól, természetesen nem csak 

a nyugdíjasoktól. Mindkettő magyar 
szerző műve: az első könnyebb, a máso-
dik ravaszabb megoldású. 
 A megfejtéseket 2009. január 4-éig 
várjuk a Gazdagréti Közösségi Ház-
ban (Törökugrató utca 9.), illetve az 
info@gkh.ujbuda.hu e-mailcímen!
 A helyes megfejtést beküldők között 
minden alkalommal könyvjutalmat 
sorsolunk ki, amelyet a Gazdagréti Kö-
zösségi Házban lehet átvenni. A nyertes 
nevét a következő számban közöljük.
 Jó szórakozást kíván a Gazdagréti 
Sakk-klub!
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Csányi Tamás a Ciszterci Szent Imre-
templom karnagya. Lapunknak adott 
interjújában a kórusmuzsika újabb kori 
kezdeteit eleveníti fel, és beavat egyik 
kedves témájába, a történelmi Magyar-
országon alkotott, ma már ismeretlen 
szerzők felfedezésének izgalmaiba is.

– A kórus múltját Bárdos Kornél zenetudós-
tól érdemes kezdeni, aki ciszterci szerzetes-
ként, vagy beszéljünk világosan, eltiltott 
ciszterci szerzetesként a szomszédos – ak-
kor József Attila - gimnáziumban zenetör-
ténetet tanított. A tanítványa lehettem. Ki-
váló énekkart vezetett, de a politikai helyzet 
miatt a templomi szolgálatot tapintatosan 
átadta növendékének, Czifra Jánosnak, aki 
1972-től társaival e falak között folytatta. 
János egyébként szolfézstanár édesanyám-
nál tanult, aki Kornél bácsi kollégája volt a 
zeneiskolában. Tanulmányai, majd a csalá-
di kötelékek is külföldre szólították, és 1979 
táján arra kért, hogy helyettesítsem. Ez így 
maradt azóta is. Az együttes most 44 tagú, 
de mivel minket csupán a lelkesedés hajt, a 
„szülési szabadság” vagy sajátos élethelyze-
tek mindig mozgatják e számot. Bizony az 
is kétségtelen, hogy Haydnt vagy Mozartot 
énekelni nem a legdivatosabb cselekedet a 
mai világban.
 A régmúltról sajnos kevés nyom ma-
radt, de hadd szabadjon azért megemlíte-
nem az egykor itt működő Sugár Rezső és 
Forrai Miklós nevét; utóbbi együtteséből 
alakult – szintén a forró politikai talaj mi-
att – a patinás Budapesti Kórus...

A szentmiséken való közreműködés mellett nagy-
szabású koncertjeik is vannak.

A kórus és a templomi hangversenyek 
saját ösvényen csúsznak, mert az előbbi 
leginkább a szentmisén szolgál. Templomi 
hangverseny, ezt a szókapcsolatot pedig 
nem véletlenül használom, mert remé-
lem, ez nem teljesen ugyanaz, mint egy 

koncert a Zeneakadémián. Mást szeretne 
kínálni, egy kis történeti bevezetővel, lel-
ki útravalóval. Olyan előadókat hívunk, 
akik szeretettel jönnek a templom terébe, 
és van olyan repertoárjuk, amit kifejezet-
ten itt és így érdemes előadni. Külön ese-
mény az október 23-a emlékét megtisztelő 
Requiem, ami már hagyomány; a Móricz 
Zsigmond körtér felszedett kockakövei 
sok mindent őriznek és sok az emlékező 
érintett. Már csak ezért is adóznunk kell 
ezen ünnepen. A sorozat évente általában 
12 alkalom, attól függően, hogy meddig ér 
a takarónk. Ennek része a Szent Imre-ház-
beli pici különkiadás, amit Vers és dalnak 
hívok, a nagyszerű Jancsó Adrienn várbé-
li sorozata után, ahol a magyar irodalom 
évszázadainak hagyatéka kerül az asztal-
ra. Hogy ezt így tehetjük, ebben a kerületi 
Önkormányzat sok év óta segít.

A szentmisék és a hangversenyek mellett újszerű, 
hiánypótló előadássorozatba kezdett.

Szívügyem a történelmi Magyarország 
egyházi zenéje. E folyamat jó néhány év-
vel ezelőtt kezdődött, és Bárdos Kornélra 
mutathatok ismét vissza. Ő egyedüliként 
foglalkozott valamikor ezzel, feltérképezte, 
rendszerezte, ami az ő idejében ismert volt. 
A zeneakadémiai évek alatt lettem fogé-
kony a régi századok előadói gyakorlatára, 
főleg az énekhang területén. És édesanyám 
kedves lényének, erős szakmai hírének 
köszönhetem tán, hogy kicsit világot is 
járhattam, az egykori inasok módjára. Lát-
hattam, hogy egy úgynevezett kis nemzet, 
amennyiben van ilyen, mint a belga, vagy 
akár a hollandok, az osztrákok miképpen 
ápolják saját örökségüket. Olyan szerző-
ket bocsátanak nagyvonalúan közre, akik 
az ő országuk határán kívül ismeretlenek. 
A második vagy harmadik vonalhoz tar-
toznak, bár ezzel a fogalommal érdemes 
vigyázni, hiszen egy ezüst- vagy egy bronz- 
érem vajon mennyivel kevesebb, mint az 

Ápolnunk kell  
örökségünket 

Mozartot énekelni ma nem a legdivatosabb

Csányi Tamás nemcsak orgonál, hanem a régi magyar egyházi zenét is kutatja

visszatért a humora, és a kamaszkor jegyei is 
egyre jobban felfedezhetők nála. A lány rö-
vid távú memóriája még fejlesztésre szorul, 
a régen történt dolgokra viszont tökéletesen 
emlékszik. Szandi óriási utat tett meg: bár a 
bal kezét még nem tudja rendesen mozgat-
ni, ma már tolószék nélkül él, háromlábú 
bottal és kis segítséggel, képes járni is.
 A kedvenc nagymama – aki eddig is 
fáradhatatlanul gondozta őt, minden nap 
bejárt hozzá a kórházba – néhány hete 
már otthon ápolhatja Szandit, aki nagyon 
boldog, hiszen végre a saját szobájában 
lehet. Alexandra még nem képes komoly 
regényeket olvasni, de tinimagazinokat 
szívesen lapozgat, és imádja, ha felolvas-
nak neki. A daloláshoz is egyre nagyobb 
bátorsággal fog hozzá, sőt, úgy énekel an-
gol dalokat, hogy az iskolában nem ango-
lul, hanem németül tanult. 
 A Múzsák Csókja tehetségkutató ve-
télkedőre szép emlékekkel és nagy öröm-
mel gondol vissza az egykori versenyző. 
Nagymamája hitt abban, hogy unokája 
még ebben az állapotban is képes érzé-
kelni a külvilágot – és a verseny felvételeit 
sokszor lejátszotta a kislánynak a kórház-
ban, hogy ezzel is örömet okozzon neki.
 A bátor lány legutóbb arról álmodo-
zott, hogy egyszer találkozzon a „Nagy 
Szandival”. Bárcsak minden vágya így 
teljesülne, ugyanis az énekesnő egyik nap 
valóban becsöngetett hozzá, és két aján-
dékalbummal lepte meg. A lány kint olva-
sott nagymamájával a kertben, és szóhoz 
sem jutott a boldogságtól, mikor meglátta 
„kedvenc csillagát”.
 A két Szandi nagyon jót beszélgetett, 
közösen elénekelték kedvenc dalukat is. 
„Nagy Szandi” nagyon büszke volt rajon-
gójára, mivel szerinte különleges nagylány, 
kitartó és nagyon erős. A találkozás végén 
ezekkel a szavakkal búcsúzott el új barát-
nőjétől: – Szandi te egy nagyon vagány és 
bátor kiscsaj vagy, nem féltelek téged, meg 
fogod te állni a helyed a nagyvilágban.
 Az egész Újbuda Média és a lány ba-
rátai is nagyon szurkolnak Szandinak, és 
reméljük, hogy egyre több álma valóra 
válik majd, egyszer talán az is, hogy szí-
nésznő lehessen.

Zümi

Egy kislány nagy harca a felépülésért
„Nem féltelek téged, meg fogod te állni a helyed a nagyvilágban”

Az énekesnő egyik nap valóban becsöngetett hozzá
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arany? Egy-két századmásodperccel. A mi 
múltunkban is bizonyosan vannak olyan 
zeneszerzők, akik nagyon közel állnak 
ahhoz, amit valóban értéknek fogadunk 
el. Azt szoktam mondani, hogy talán nem 
mindegyikük írt remekműveket, de remek 
műveket bizonyosan sokan. Ez a gazdag 
időszak leginkább a 17. és 18. század, ami-
kor a török sereg már elvonulóban volt Ma-
gyarországról. A kivándorolás alig ismert, 
viszont – főleg német területről – bátran 
jöttek betelepülők. Pécs a legelsők között 
szabadult, az öt-hatszáz helybéli magyar-
hoz 150 év során hét-nyolcezer külhoni 
érkezett, főleg bajor és osztrák területről. 
Ki ismeri  Valentin Deppisch nevét, aki Pé-
csett alkotott? Vagy Gregor J. Wernert, aki 
Haydn elődje volt Kismartonban? Vagy J. 
Nepomuk Fuchs-ét, aki Haydn utódja volt 
Eszterházán? Senki, pedig itt vannak a ma-
gyar évszázadokban, még ha nevük árul-
kodik is származásukról, de itt dolgoztak, 
itt telepedtek le, itt alapítottak családot, és 
gondoskodtak arról, hogy évszázadok ze-
nei hagyatéka igényes és szép legyen. Mun-
káik kottatárakban alszanak, mert sem 

készség, sem pénz nincs felfedezésükre, bár 
e két dolog valószínűleg összefügg. Győr-
ben, a pécsi székesegyházban, Veszprém-
ben, a pesti belvárosi templomban komoly 
hagyaték található, a kézirat megérinthető, 
restaurálható, átírható a mai digitális világ 
igényei szerint és aztán megszólaltatható. 
Ez nagy izgalom, és hálás vagyok kedves 
dalostársaimnak, hogy ebben partne-
rek.  A sorozat 28. adásához érkeztünk és 
ezek között volt 11 újkori bemutató. Egy 
egyházi kórus több lehetséges utat választ-
hat. Természetesen Mozart, Beethoven és 
Bruckner is gyönyörű, de ők már a köz-
kincs részei. Őket sem hagyjuk el, de picit 
visszafelé nézni, ezt valódi szolgálatnak 
tartom, és nagyon örülök, ha ez sikerül né-
ha – nemcsak a klasszikus zenében, hanem 
a szép, régi népénekek örökségében is. Úgy 
méltányos, ha jelzem: vannak az országban 
néhányan, akik tapossák ezt az ösvényt.

A régi kották nem jelzik azt, vajon miként szólha-
tott a mű. Hogy oldja fel a problémát?

Valószínűleg ez eldönthetetlen vita; ha Bach 
vagy Mozart most megjelenne, akkor mo-

dern hegedűhöz vagy a sajátjához nyúlna? 
Nekem szerencsém a régi zenében eltöltött 
múlt. Bizonyos kedvezményekre jogosít 
kedves kollégáim részéről, vagyis olyan 
muzsikusok játszanak nálunk, akik ezt a 
műfajt, a 17-18. század csínját nagyon értik, 
és ráadásul rendelkeznek kópiahangszerek-
kel is. Fél szavakból is megértjük egymást, 
és egyként gondoljuk, hogy az eredetinek  
sajátos íze van. Ha a szerző ezt az adott 
körülmények között, bizonyos ének- és 
hangszeregyüttessel képzelte el, akkor ezt 
mindenképp érdemes így is megszólaltani. 
De elvből nem szabad elvetni az ettől kü-
lönböző hangképet sem. Az én szívemhez 
közelebb áll a régi ízek bekeverése. Ha a do-
bos tortát annak idején való recept szerint 
szeretném elkészíteni, akkor olyan fűsze-
reket illik használnom, amelyek régen tet-
ték azt azzá, mert a mostani anyagból más 
lesz; állományjavított, színezett szelet, ami 
nem azonos egykori önmagával. Ez nem 
biztos, hogy baj, de én az eredetit egyelőre 
finomabbnak találom. A mondás szerint: 
szőlőből is lehet bort csinálni.

(székely)

Ez egy újbudai tehetséges kislány 
története, akit az ÚjbudaTV nézői 2005-
ben ismerhettek meg az első Múzsák 
Csókja tehetségkutató vetélkedő során. 
Szandi egy éve agyvérzést kapott és 
éber kómába zuhant. Kitartásának 
és gondoskodó nagymamájának 
köszönhetően ma már képes beszélni, 
gondolkodni, segítséggel járni is tud, és 
a legfontosabbat, álmait sem hagyta el 
ezen a rögös úton.

Szeifert Alexandra története nem hétköz-
napi, hiszen ilyen tragédia nem 14 éves 
kislányokkal szokott megesni, főleg nem 
ilyen váratlanul.
 Szandit 2005-ben ismerhették meg az 
ÚjbudaTV nézői az első Múzsák Csókja 
tehetségkutató vetélkedő során, a kislány 
ugyanis bejutott a verseny döntőjébe a leg-
jobb hat játékos közé. A tévé munkatársai 
és a nézők számára is hamar kiderült, hogy 
Szandi egy közvetlen, szeretetreméltó igazi 
társasági ember, akiből árad a szeretet. Bár 
az akkor még kislány nagyon ügyes és te-
hetséges volt, 13 évesen talán mégis kicsit 
éretlen, hogy felvegye a küzdelmet a nála 
egy-két évvel idősebbekkel, így a második 
körben elbúcsúzott a versenytől. 

Kertész Zsuzsa, a vetélkedő egyik zsűrije 
igazi „dicséretcsokorral” engedte szakmai 
útjára Alexandrát, akiről mindenki tud-
ta, hogy legnagyobb álma, hogy színész-
nő lehessen. Ezért mindent meg is tett: 
színitanodába járt, szavalóversenyeken 
indult, és sokszor komoly díjakat vihetett 
haza. Sípos Péter állandó zsűritag, az Írigy 
Hónaljmirigy frontembere pedig így fogal-
mazott: – Szandi nagyon tehetséges kislány, 
ha így folytatja 5 év múlva tarolni fog. 

Egyik este azonban a színházból hazame-
net minden előzmény nélkül összeesett, és 
nem tért magához. Kiderült, hogy fejlődé-
si rendellenesség miatt agyvérzést kapott, 
3 napig halálközeli állapotban volt, az or-
vosok már lemondtak róla. Az újraélesz-
tés után Szandi éber kómába esett, nagy-
mamája viszont szentül hitt abban, hogy 
Szandi egyszer meg fog szólalni. Közel fél 
év éber kóma után május 1-jén egyik es-
te valóban meg is történt a csoda, Szandi 
egyszer csak „csókolommal” köszönt a 
szomszéd néninek. 
 Ekkor kezdődött Alexandra nagy küz-
delme a felépülésért, aki a magatehetetlen-
ség állapotából odáig fejlődött, hogy ma 
már képes gondolkodni, szépen beszélni, 

„…vajon a nehéz valóban szörnyű, a köny-
nyű pedig valóban csodálatos?
 A legsúlyosabb teher ránk nehezedik, 
leroskadunk alatta, földhöz lapít bennün-
ket. Csakhogy minden korok szerelmi 
költészetében a nő arra vágyik, hogy férfi-
test súlya nehezedjen rá. …Ezzel szemben 
a teher teljes hiánya azt okozza, hogy az 
ember könnyebbé válik a levegőnél, im-
már csak félig valóságos, s bár mozdulatai 
szabadok, semmi jelentőségük sincs.
 Akkor hát mit válasszunk? A nehezet 
vagy a könnyűt?”
 Ezek a sorok adnak értelmet a sokat 
sejtető, ám annál kevesebbet mondó cím-
nek, melyet Milan 
Kundera adott re-
gényének. És ha már 
lét, akkor szerelem. 
És ha már szerelem, 
akkor szexualitás. 
De vajon miért tar-
tozik össze ez a két 
fogalom a fejünk-
ben? Miért van az, 
hogy ösztöneinkről 
lemondunk egyva-
laki szerelméért, és 
egy életen át mel-
lette maradunk? Ha pedig mégis elcsá-
bulunk, akkor lelkiismeret-furdalást 
és szennyet érzünk. És mi ez a leküzd-
hetetlen vonzalom a szerelmünk iránt? 
Ha a szerelmet a legmegfoghatatlanabb, 
legköltőibb és legmagasztosabb érzésnek 
tartjuk, akkor miért párosulnak hozzá 
az anyagi világhoz kötődő testi ösztönök?
 Miközben az élet, a halál és a szerelem 
kérdéskörét boncolgatja az író, addig észre-
vétlenül elénk festi a ’60-as évek Csehszlová-
kiáját. Először Thomast ismerjük meg, az el-
vált orvost, aki könnyű kalandba keveredik 
Teresával, a pincérnővel. Közben folytatja 
csélcsap életét, és nők hadával bonyolódik 
erotikus kalandba. És a szeretők hosszú so-
rában feltűnik Sabina, a bohó és erkölcstelen 
festőnő, aki könnyelműségével és szerte-
lenségével elvarázsolja a férfit. De mielőtt a 
kapcsolatuk komolyabbra fordulna, tovább-
áll, meghagyva Thomasnak és Teresának 
egymást, és az ezzel járó kétségeiket. Sabina 
megismerkedik a könyvei és álmai világá-
ban élő középosztálybeli tömegemberrel, 

Franzcal, és felnyitja a szemét: az élet nem 
arról szól, hogy álmodsz, hanem arról, 
hogy ezeket megvalósítod. Megmutatja ne-
ki, hogy nincsen lehetetlen, csak merni és 
akarni kell. És mikor  Franz a régi életéből 
kilépve Sabinát választaná a világ ellen… a 
lány megint továbbáll. Mert bár kívülről a 
könnyelműség fátyla takarja, a lelke mélyén 
érzi: valami hiányzik. Valami súlyos, ami a 
földhöz köt, ami rád nehezedik, felül kere-
kedik rajtad. Egy férfi. A férfi…
 A világon az egyik legnagyobb hatású 
énekesnő, a sanzon királynője és Francia-
ország nemzeti büszkesége volt Edith Piaf. 
Ha az ember csak egyszer is hallotta, so-

sem feledheti a kis „párizsi veréb”-nek 
a hangját, aki az utcasarokról a halha-
tatlanságba énekelte magát rövid, há-
nyatott életében. Életét a legszörnyűbb 
drámák és a legfényesebb csillogás 
kísérte. Alkoholista szüleitől nem sok 

jóra számíthatott, a 
nagyanyja nevelte, 
az utcán és egy bor-
délyházban nőtt fel. 
Aztán megtörtént a 
csoda. Felfedezték. 
Az egyik párizsi 
kabaré igazgatója 
nyitotta meg előtte 
a hírnév kapuját. A 
törékeny énekesnő-
nek az egész világ a 
lábai előtt hevert, de 
ő mégis boldogta-
lanságra volt ítélve. 

– Betegesen tékozolta magát – mondta róla 
Maurice Chavalier, sok nagy művésszel és a 
nagyközönséggel együtt pályájának ámuló, 
egyszersmind megrendült tanújaként. Az 
utókor sem tud betelni vele: 2007-ben az 
Oscar-díjat egy gyönyörű, fiatal, de szinte 
ismeretlen francia színésznő kapta – Édith 
Piaf szerepéért. 
 Azok közül, akik az alábbi kérdésre 
helyesen válaszolnak, kisorsolunk egy ér-
tékes könyvcsomagot az Európa Kiadó jó-
voltából.  A tárgyban tüntessék fel: Európa 
Kiadó – megfejtés.
KÉRDÉS: Mikor alakult az Európa Kiadó?
A megfejtéseket a web@ujbuda.hu e-mail 
címre várjuk legkésőbb 2009 január 2.-áig.

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

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

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal. 
359-5033, 06/30/924-8010.

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

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

VÍZ VEZETÉ K-SZE R E LÉS  non-stop! 
Mosógépek bekötése, mosdók, csapok cseréje, 
javítások, felújítások. 06/30/954-9554. 

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS gyorsszolgálat. 
Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, kamerás 
csatornavizsgálat, műszeres csőrepedés keresése 
06/30/914-3588.

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS GEBE. Gáz-, fűtésja-
vítás, duguláselhárítás, mosógép bekötés, vízóra-, 
bojlerszerelés. Tel.: 207-2850, 06/30/942-0064, 
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. 
Fábián István tel.: 06/20/317-0843.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás. Kiszállási díj nélkül! 
246-0927, 06/20/9261533.

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

NONSTOP villanyszerelő gyorsszolgálat, 
villanybojlerszervíz. www.vill-computer.eu. 
Hibabejelentés: 06/30/951-3828.

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

VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat és kar-
bantartást is vállal. 246-9953, 06/30/947-6036.

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, turbós ké-
mények szerelése, víz-, gáz-, központifűtés-szere-
lés ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés. 
Wiesler Tamás 06/20/924-1194.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést vállal kisiparos 
garanciával, azonnalra is. 
202-2505, 06/30/251-3800.

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás minden szakmában, magyar, 
megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlat-
tal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.

LAKÁSOK, üzlethelyiségek teljes körű átalakí-
tását, felújítását vállaljuk. Festés, mázolás, gipsz-
kartonozás, villany-, vízszerelés, asztalosmunkák, 
egyedi bútorok készítése reális áron. Érdeklődni: 
06/20/553-4341.

REDŐNY, reluxa, napellenző, harmonikaajtó, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, függönykarnis javí-
tása, készítése. 356-4840, 06/30/954-4894.

ÉPÜLET-, lakásfelújítás, hőszigetelés, homlok-
zatok, tetők, erkélyek felújítása, szakipari munkák. 
Alpintechnikai szakmunkák, veszélyelhárítás. 
ATRIUM Kft. 06/20/935-7089.

REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló készítése-javítása. 
Tel.: 213-2033, 06/30/964-8876.

JÁRÓLAPOZÁST, csempézést vállalok refe-
renciákkal. Tel.: 06/30/227-9616.

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

FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával, 
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőműves 
munkák, villanyszerelés, burkolatok. 
06/20/990-9309.

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

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

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít, szerel min-
den fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, harmo-
nikaajtót. Napellenző és mobilrovarháló megren-
delésnél 10 nm fölött árkedvezmény. 370-4932.

TETŐSZIGETELÉS referenciákkal, 10–12 ga-
ranciával. Tel.: 06/20/471-1870.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást, hosszú távú garanciával. 
Tel.: 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.

CSEMPÉZÉST, hidegpadló-burkolást, kőmű-
vesmunkát, szobafestést igényesen azonnalra is 
vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERVIZ, háztartási, kereskedelmi, 

LAKÁS, INGATLAN
TULAJDONOSTÓL Dél-Budán eladó ker-

tes családi ikerház mindkét része. Ára egyben:  
47 900 000.-. 06/20/548-5705.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-
kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyisége-
ket (ipari ingatlanokat is). Fehérvári út 57. fszt. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.

XI., SASADI úton hatlakásos, téglaépítésű, 
kertes társasházban 77 nm-es, 2,5 szobás, pad-
lófűtéses, magasföldszinti világos lakás tárolóval, 
teremgarázzsal 28,5 millió forintért azonnal be-
költözhetően eladó. 06/30/977-1467.

BEÉPÍTHETŐ tetőtereket keresünk felújí-
tás ellenében. Referencia: www.diszkoszkft.hu, 
06/20/461-0307.

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

SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve, 
igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati 
kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal, 
felkészült munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana 
eladását, hisz Önnek más a dolga! Nekünk ez a 
dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda, 
XII., Nagyenyed u. 9. 
201-1821, 06/30/202-1892, www.immoteka.hu.

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés megbí-
zástól a szerződéskötésig. 15 éve az ingatlanpiacon.  
315-0031, 06/70/944-0088. 
www.amadex.hu, amadex@axelero.hu. 

BÉRLEMÉNY  
KIADÓ lakásokat, házakat, irodákat, üzlethe-

lyiségeket keresünk a kerületben. Lőrincz Péter 
Ingatlaniroda. 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.lorinczpeter.hu  

XI., BÁRTFAI utcában két 17 nm-es helyiség 
kiadó. Érdeklődni lehet a 06/20/941-6664-es te-
lefonszámon.

GARÁZS
GARÁZS eladó Albertfalván a 7-es autóbusz 

végállomásánál. Irányár: 2 M Ft. Érdeklődni: a 
06/20/931-5710-es számon.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

korrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakor-
lattal. Tel.: 06/30/277-9107.

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

MATEMATIKA, fizika (vizsga) felkészítés több 
évtizedes referenciákkal. 
06/20/934-4456, 250-2003.

MATEKOKTATÁST, érettségire felkészítést vál-
lal matematikus, oktatási tapasztalattal. 
06/30/200-0634.

ANGOL, német, spanyol, olasz, francia 
Gazdagréti Nyelviskolában. 06/20/354-4879.

ÖKÖLVÍVÓEDZÉSEK! Heti öt edzéslehetőség! 
5 000.-Ft/hó. Edzések helye és ideje Gazdagrét 
Törökugrató Utcai Általános Iskola aulája kedd, 
csütörtök, péntek 18–19:30-ig, Műszaki Egyetem 
Központi épületében egyes tornaterem hétfő, 
szerda 19:30–21:00-ig. Érdeklődni a helyszínen, 
06/30/952-7833, Czeizing Ottó szakedzőnél.

KÉMIA-, fizika-, matematikatanítás a körtér-
nél, egyetemistáknak is. 
06/70/647-2243.

vendéglátóipari hűtők javítása írásbeli garanciá-
val. Klímaberendezések eladása, házhoz szállítása 
kedvezményes áron. Beüzemelés, karbantartás. 
Kiszállás, felmérés ingyenes. 06/20/941-2797, 
huto-klima@fw.hu 

MEGOLDÁS Délbuda Gyorsszerviz. Minden tí-
pusú háztartási gép javítása garanciával. Javításnál 
ingyen mikró sugárzásmérés!
285-3488, 06/30/950-1717.

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion, 

Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, 
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.

NONSTOP számítógépszerviz. Számítógép-ja-
vítás, internetbeállítás, oktatás. 
www.vill-computer.eu. Ügyelet: 06/30/524-0572.

COMPUTERKLINIKA! Számítógép-javítás, 
karbantartás, bővítés, vírusirtás. Ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal az ünnepek alatt is! 
Tel.: 06/30/857-2653.

SZÁMÍTÓGÉP JAVÍTÁS, fejlesztés, vírus-
irtás, adatmentés. Linux és Windows telepíté-
se, hálózatbeállítás. Ingyenes kiszállás Budán.  
Tel.: 06/30/629-9590.

SZOLGÁLTATÁS
TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel, 

kerületi székhellyel. 204-0765, 06/30/618-7929.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen. Ingyenes 

dobozok. 06/30/944-3717, www.bauerteher.hu 
TÁRSASHÁZAK teljes körű közös képviseletét 

vállalja vállalkozó. 
Tel.: 295-3802, 06/30/933-4279.

ÉRTESÍTÉS
A Bp. XI. ker. Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából 
elkészült a Bp. XI. ker. Fehérvári út – Zsombor u. – Albert u. – Csurgói út által 
határolt terület kerületi szabályozási terve.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
9.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján értesítem a tisztelt kerületi állam-
polgárokat a terv közzétételéről.
A terv 2008. december 15-étől 2009. január 15-éig megtekinthető a Pol-
gármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján (XI. ker. 
Bocskai út 39–41.) valamint a www.ujbuda.hu honlapon.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 5. II. 209.szoba) kaphatnak.

Molnár Gyula, polgármester

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
(KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.)Korm.rend. 
szerint véleményezésre megküldte a Mű-
egyetem rakparti villamosvonal kiépítése az 
Infopark mentén a Budafoki útig előzetes 
környezeti vizsgálatát. A közzétételi közle-
mény teljes szövege a KDV-KTVF honlapján 
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu, Archív hírek 
2008. december 3.) található. Az ábrák nélkül 
55 oldalas dokumentáció helyben olvasással 
január 2-áig tekinthető meg a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőségen (VII. ker. Nagydiófa 
u. 10–12., hétfő, szerda 9–12 és 12.30–16.00, 
péntek 9–12 óráig), valamint a Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Irodáján (XI. ker. Zsombolyai 
u. 5. II. em. 211. szoba), ahol előzetes időpont 
egyeztetés esetén ügyfélfogadási időn kívül 
is, teljes munkaidőben várjuk az érdeklődőket 
(kapcsolattartó telefon: 37-24-684 vagy 37-
24-633).
A telepítés helyével, a hatástanulmány tar-
talmával vagy hatásvizsgálat lefolytatásával 
kapcsolatos észrevétel írásban tehető a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőségen legkésőbb 
január 2-áig.

dr. Filipsz Andrea, jegyző

RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, köz-
épületek elektromos betörésvédelme, meglévő 
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor 
06/20/227-0056.

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 m3-
es rakterű kistehergépkocsival Budáról. Sziráki. 
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, murva. 06/20/464-6233.

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

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, páncélszekrény, 
zongora nem akadály. Hétvégén is. 
06/30/954-5928.

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, nagy-
takarítását vállalom. 06/30/393-4787, 229-2241.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, ja-
vítás. 209-3247, 06/20/912-4845.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásel-
látás, lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.  
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

FOGSOROK hidak készítése, javítá-
sa soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. 
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! 
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
Fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016. 

RÉGISÉG, KÖNYV 
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol köny-

veket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan 
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.

BIZALOM, biztonság, készpénz! Ezt nyújtja 
Önnek a Wéber Galéria. Több mint 50 év szakmai 
tapasztalattal állunk rendelkezésére. Magas áron 
vásárolunk régi és modern festményeket, vala-
mint porcelánokat, arany-ezüst tárgyakat, sző-
nyegeket, órákat, szobrokat és teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással. 
06/20/478-7581, 06/20/351-3542.

KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol 
régi keleti szőnyegeket sérült állapotban is. 
Porcelán és régi dísztárgyakat. Kiszállás díjtalan!  
Tel.: 06/30/456-3938. 

BECSÜSI diplomával rendelkező diszkrét 
szakember helyszíni készpénzfizetéssel vásárol: 
koloniál, stíl, barokk, empire, biedermeier búto-
rokat, antik és modern festményeket, álló-, fali-, 
dísz-, kar-, zsebórákat, szőnyegeket, ezüstöket, 
teljes hagyatékot kiürítéssel is, zongorát, könyve-
ket, varrógépet, írógépet, szakbecsléssel, díjtalan 
kiszállással. 
259-0786, 06/30/324-4986.

ÁLLÁS
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ termékeket forgalma-

zó országos üzlethálózat budapesti kétszemélyes 
üzleteibe kommunikatív, emberek problémáin se-
gíteni szerető, egészségügyben, kereskedelemben 
jártas munkatársakat keres. Önálló munkavégzés. 
GYSE forgalmazói képesítés előny. Önéletrajz: 
cravero@wellmed.hu 

VEGYES 
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, 

félprofi, elektronikus visszajelzős fitnessz-
lépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28.000 
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is 
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
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Harmincöt éve zenélnek együtt a Muzsikás Együttes tagjai. A zenekar sokoldalúságára jellemző, hogy egyaránt otthonosan mozognak 
népzenei és világzenei fesztiválokon, valamint komolyzenei és alternatív rendezvényeken. Ez az esztendő számukra rendkívül sikeres volt, 
hiszen  megkapták a Womex (World Music Expo), azaz a Világzenei Vásár díját népzene-világzene kategóriában, amely most került első ízben 
Európába. És akkor még nem beszéltünk a Príma Primissima-díjról. Felvételünk december elején a Himfy utcai Szent István-házban készült, 
ahol a koncert végén dalszövegeket osztottak ki és megénekeltették a közönséget.

Az öreg Mezőssy László, aki maga is tokaji bortermelő volt, 
nagyon irigykedett Ferenc József boraira, váltig azt han-
goztatta, hogy a király pincéjében mesterségesen tenyész-
tik a pókokat. Mikor aztán az ódonságnak, vénségnek, 
múlt időnek kellő patinájára tett szert, akkor elindult világ 
körüli útjára, mint valami furcsa öregember, aki nem akar otthon meghalni, ha-
nem utazik a halál elől. Ferenc József bora elment Gödöllőre, Budára, Bécsbe – de 
mégiscsak legszebb utazásai voltak neki karácsony táján, amikor külföldi fejedelmi 
udvarokba ment krisztkindlinek.
Ferenc József, akit nem ok nélkül neveznek Európa legelső gentlemanjének: szá-
mon tartotta azokat, akiknek valamely szívességgel tartozott. A kabinetirodában 
(talán csak a legenda szerint) volt egy borkorcsolyás arculatú titkár, akinek egész 
esztendőben nem volt más teendője, mint azoknak a megállapítása, akinek a Jézus-
ka útján küldemény megy a magyar király borából. Ferenc József feltette a pápasze-
met, amikor az a névsor úgy november tájékán elébe került. Ti. ritkán javítgatott 
a fontos állami iratokon, de ezen a listán mindig talált valamely változtatnivalót 
– többnyire betoldást, hiányzó neveket.

Krúdy Gyula: Ferenc József bora 1924.

Tarisznya

múlt időnek kellő patinájára tett szert, akkor elindult világ 

XI. KERÜLETI KERESZTÉNY EGYESÜLETEK

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET
www.szie.org.hu
 
GURIGA CSOPORT
XI. kerületi mozgás-, illetve látássérült fel-
nőttek és segítőik szabadidős csoportja. 
December 19-én egész nap.
Info: szuhaj.eszter@hdsnet.hu, 209-3963 

HOBBI JÉGTÁNCTANFOLYAM 
December 22-én, 20.30–22.00 óráig.
További információk a Klub szakosztály ak-
tuális programjainál találhatók.

BABA-MAMA KLUB 
December 24-én, szerda délelőtt 9.30-tól 
12.30-ig várjuk az otthon lévő édesanyákat 
gyermekeikkel a Szent István-házban (XI. 
Himfy u. 9.). Info: Szabó Tünde, 226-8907, 
tunde[kukac]gportal.hu

SZENTESTE
Ciszterci Szt. Imre-templom (Villányi u. 25.)
december 24-én, 23.30 órakor
Heinrich Schütz: Magnificat. Közreműködik: 
Darázs Renáta szoprán, Beothy-Kiss László 
tenor, Hajós György orgona, a templom 
kórusa, valamint rézfúvós együttes korabeli 
hangszereken, vezényel Csányi Tamás. 
Támogató: Újbuda Önkormányzata

Illatos balzsam az üvegcsében
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Muzsikáló Muzsikás 

Krisztus korából származó illatos balzsa-
mot tartalmazó üvegcsékre bukkantak 
egy bibliai város feltárása során ferences 
rendi régészek Izraelben.
 Az Izrael északi részén fekvő, egykori 
bibliai Magdalában a Studium Biblicum 
Franciscanum archeológusai végeztek 
ásatásokat. 
 Mint Stefano de Luca atya, a feltárás 
vezetője elmondta, az illatos balzsamos 
fiolákat érintetlenül emelték ki egy sárral 
teli úszómedencéből. Környezetében kora-
beli haj- és arckozmetikumokat is találtak. 
Amennyiben a kémiai elemzés megerősíti, 

ezek ahhoz hasonló illatszerek és krémek 
lehetnek, amellyel az evangélium szerint 
Mária Magdolna dörzsölte be Krisztus lá-
bát – magyarázta.
 – A magdalai balzsamok felfedezé-
se bármilyen szinten nagy jelentőséggel 
bír. Még ha nem Mária Magdolna mosta 
is le Krisztus lábát, akkor is Krisztus ko-
rából való „kozmetikai cikkek” vannak 
a kezünkben – lelkesedett de Luca atya. 
Magdala egykor a Galileai-tenger partján 
húzódott. Az izraeli állam születéséig egy 
palesztin arab falu állt mellette, ma pedig 
Migdal városa foglalja el azt a területet.

Ezer adag karácsonyi halászlé várta 
a családokat egy szombati karitatív 
ebéden. 

A jelképes, száz forintos hallét kínáló étte-
rem a bevételt a Szent Imre Kórház alapít-
ványának ajánlotta fel. Karácsonyi hagyo-
mány, hogy az ünnepi asztalra halászlé is 
kerül. Ezt a tradíciót egy jelképes családi 
ebéd meghirdetésével tette közösségi prog-
rammá a Fehérvári úti étterem. A teraszon 
elfogyasztott száz forintos halászlével arra 
szerették volna felhívni a figyelmet, hogy 
a szeretet ünnepén se feledkezzünk meg 
azokról, akiknek szükségük van a segít-
ségre. Harsányi Zsolt, a szervező Újbuda 
Terasz étterem tulajdonosa elmondta, kol-

légáinak ötlete volt, hogy karácsony köze-
ledtével ezzel az adománygyűjtő ebéddel 
kedveskedjenek a családoknak. Azok, akik 
eljöttek, az étteremtől kaptak finom ebé-
det a jelképes összegért, egyben a levesek 
árával a Szent Imre Kórház alapítványán 
keresztül a beteg gyermekeknek juttattak 
karácsonyi ajándékot. 
 A kezdeményezés hagyományt te-
remtett, így jövőre ismét megszervezik, a 
bevételt természetesen adományként jut-
tatják el valamely segítő szervezethez.  A 
program fővédnöke Molnár Gyula polgár-
mester volt. A karitatív halászlé ebédről a 
médiatámogató Újbuda újságból kaptak 
hírt a kerületiek.

A.

Halászlével adakoztak

A Szent Imre Kórház alapítványán keresztül a beteg gyermekek kapnak karácsonyi ajándékot

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
AZ IGAZI MIKULÁS 
2008. december 20. 10 óra
A Budaörsi Játékszín előadása. Az előadás 
után 12 óráig kézműves-foglalkozás keretében 
karácsonyfadíszt készíthetnek a gyerekek.
DIÓTÖRŐ
2008. december 30. 15 óra
A Szivárvány Táncszínház előadása
A két rendezvény a Gazdagréti Közösségi 
Ház és az Eklektika Klub ajándéka a gyere-
keknek, így a részvétel ingyenes.

MU SZÍNHÁZ
A kortárs tánc legszínvonalasabb alkotá-
sainak és alkotóinak elismerésére alapított 
Lábán Rudolf-díjat a szakmai zsűri a 2007-es 
év teljes hazai kortárs tánc kínálata alapján 
ítélte oda: a Lábán Rudolf-díj 2008 díjazott-
jainak egyike (Frenák Pál mellett) Pataky 
Klári volt. Legújabb koreográfiáját – melyet 
részben az elismeréssel járó pénzjutalom se-
gítségével hozott létre – Basta cosí! címmel 
mutatják be december 20-án 20 órakor.

KARINTHY SZÍNHÁZ
2008. december 30-án, kedd este 7 órakor 
„RONCSOSDERBY” címmel mutatja be a 
Karinthy Színház legújabb produkcióját 
PSOTA IRÉNKÉVEL. Psota Irén egy magányos 
asszony történetét játssza és dalolja el, aki hir-
detések és társkereső gmk. útján keresi élete 
párját, társát, szerelmét, az igazit. Teli vágy-
gyal, szenvedéllyel, humorral, kétségbeesés-
sel és öniróniával. Nemcsak eljátssza, de 
eltáncolja, végigdalolja ezt az estét, vérbeli 
Psota módon. Vidám kupléktól, a fülbemászó 
slágereken át, vad rockszámoktól a megren-
dítő áriáig. A „Roncsosderby” egy páratlan 
„traveszti művész” egyéni mutatványa.

AJÁNLÓ

Száz forint a beteg gyermekeknekKozmetikai cikkek Krisztus korából
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Hideg téli nap volt. A boltok zsúfolásig te-
le voltak a karácsony előtti reggelen. Ám 
volt valaki, aki csak nézte a kirakatot. Egy 
szegény kislány nézte vágyakozva a kis ka-
rácsonyfa alatt ülő játékbabát. Tudta, hogy 
nem kaphatja meg.
 A bíró lánya sétálgatott apjával az úton. 
Észrevette a kislányt a játékbolt előtt. Gon-
dolt egyet, odalépett hozzá és megszólította:
–  Mit nézel annyira? – kérdezte megvetően.
– Azt a babát – válaszolta megilletődve a lány.
– Meg szeretnéd kapni?
– Igen.
– Akkor szólj a szüleidnek, hogy vegyék meg!
– Azt… azt nem lehet. Nincsen pénzünk rá. 
 A bíró lánya hátat fordított, és gúnyos 
mosollyal az arcán odament apjához és jó 
hangosan megkérdezte tőle:
–  Megkaphatom karácsonyra azt a játék 
babát ott a kirakatban? – mutatott rá.
– Hát persze, kislányom! – válaszolta a bíró.
 A szegény lány sírva elszaladt.
Karácsony este volt. Már mindenki az aján-
dékait bontogatta. Bíróéknál nagy öröm 
volt: a nagymama látogatta meg őket.
– Tudjátok-e, hogy a karácsony a szeretet 
ünnepe? – kérdezte. – Ilyenkor mindenki jót 

Karácsonyi jótett

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
szegény nyúlcsalád meg egy gazdag 
nyúlcsalád. A gazdag nyúlcsaládnak 
egy gyermeke volt. Semmi földi jóban 
nem szűkölködtek, hatalmas házban 
éltek és az ünnepek közeledtével a vi-
dék legszebb és leghatalmasabb fenyő-
fáját díszítették fel.
 A szegény nyúlcsaládnak sok gyer-
meke volt. Egy sötét és szűkös üregben 
éltek, sokszor éheztek és fáztak, és az 
ünnepek közeledtével egy száraz faágat 
díszítettek fel növények színes bogyóival. 
 Elérkezett a szenteste. A gazdag 
nyúlcsaládnál a szülők elutaztak, a gyer-
mek egyedül maradt otthon a rengeteg 
ajándékkal, és így szólt: – Nekem nem 
kellenek szülők, csak az ajándék a fontos! 
Ám hamar ráúnt a sok csillogó játékra, és 
legbelül ürességet érzett.
 Eközben a szegény nyúlcsaládnál 
a gyermekek nem kaptak ajándékot, de 
nem is sírtak utána. Így szóltak: – Nem 
kell nekünk ajándék, hiszen együtt van 
a család! Kell ennél nagyobb ajándék? 
Mi így vagyunk boldogok, hiszen a ka-
rácsony a szeretetről szól – és szívüket 
melegség járta át.
 Tanulság: aki örömét a tárgyakban 
keresi, sohasem lelheti meg a valódi bol-
dogságot. A gazdag nyúlcsaládnak kívá-
nom, hogy ezt mihamarabb felismerje, 
mesém olvasóinak pedig kívánok na-
gyon boldog, békés KARÁCSONYT!

Rózsavölgyi Melinda, 6. a
Gárdonyi Géza Általános Iskola

A karácsony 
öröme

Volt egyszer a messzi északon egy kis fe-
nyő. Épp a születésnapját ünnepelte néhány 
szomszéd fenyővel együtt.
 A kis fenyő szomszédai állandóan csú-
folták, mert kisebb volt, mint ők. A többi 
fenyő hiú és goromba volt. Mind arra vágy-
tak, hogy ők legyenek a közeli város kará-
csonyfái minden családban. A kicsi csendes 
volt, bár ő is szeretett volna karácsonyfa 
lenni, majd egy kis kertbe kerülni. Közele-
dett a karácsony, egyre hidegebb lett, és a 
kicsi fenyőfácska egyre inkább fázott. Arra 
gondolt, hogy milyen jól érezné magát egy 
meleg szobában, kedves emberek között, 
akik nem csúfolják. Elérkezett december 
24-e. Erre a napra vártak az erdő fenyőfái.
 – Engem majd a Fő térre visznek! – di-
csekedett a legmagasabb fenyő.
– Én a Dísz térre kerülök, az sokkal na-
gyobb, mint a Fő tér!- hencegett egy másik.
– A polgármester favágói engem visznek el! 
– mondta a kisfenyő hátsó szomszédja.
Hencegett, dicsekedett mindegyik, de a ki-
csi csendben maradt. Eljött a délután, vára-
kozott mindenki, de már csendben. Vártak.
– Kik jönnek? – kérdezte a legkisebb fenyő, 
aki még soha nem látott embert.

– A város férfiai minden évben eljönnek 
fát választani családjuk és a város számára 
– válaszolt egy öreg és bölcs fenyő. Nemso-
kára meg is érkeztek nagy tűzifahordó szá-
nokkal. A férfiak odamentek a fákhoz.
– Nézd ezt a picit! – mondta a városi virágos 
férje a szabónak.
– Épp a gyerekeidnek való – válaszolt a bor-
bély.
– Vigyük haza! – mondta örömmel a virág-
árus férje.
 Gyökerestül vitték haza a kis fát és az 
öreg, kedves társát is magukhoz vették. Ott-
hon nagyon örültek a virágárus gyermekei. 
A kicsi fát egy szép díszes edénybe állítot-
tak, és bevitték a szobába. Feldíszítették 
színes gömbökkel, gyertyákkal és mézes-
kalács figurákkal. A nagyobbikat kiültették 
a kertbe.
 Az ünnep után a kicsi számára is ástak 
egy gödröt az öreg fenyő közelében. A fe-
nyők pedig nagyon boldogok voltak, hogy 
ugyan nem kerültek a Fő térre, de ismét 
együtt lehettek és a ház lakói nap, mint nap 
megcsodálták őket.

Czike Flóra Veronika 4. a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola

A fenyofa álma
tesz a többi emberrel. A lány ezekre a szavak-
ra – ahogy újdonsült játékbabájára pillantott 
– némi lelkiismeret-furdalást érzett. 
 Mindenki nyugovóra tért a házban. 
A bíró lánya azonban nem aludt jól. 
Rémálmot látott: a játékbaba életre kelt, 
elszökött és a szegény lányhoz ment. Haj-
nalban fölébredt. Felöltözött, megfogta 
a babát és kilépett az utcára. A szegény 
kislányt a kirakat előtt találta. Odament 
hozzá, és ezt mondta:
– Én… én nagyon sajnálom, amit tettem…
Ez a tied! – nyújtotta a lány felé a babát. 
– És boldog karácsonyt! – rámosolygott. 
 A lány félénken a baba felé nyújtotta  a 
kezét, majd elvette.
– Köszönöm! Ez életem első ajándéka! 
– majd felbátorodva már ő is mosolyogva 
mondta: – Boldog karácsonyt!
Almási Petra 5. a 
Gárdonyi Géza 
Általános 
Iskola


