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Placid atya

Festményfotó

Beszállókártya

Kerületünk díszpolgára kilencvenedik születésnapján megszenvedett életbölcsességét
osztotta meg olvasóinkkal.

Katona Miklós fotóművész a
szépség igézetéről a szakma
iránti alázatáról mesél a képeivel illusztrált interjúnkban.

Bartók Eszter, az egykori
Megasztár döntős beszédes
című albumát az A38 Hajón
mutatta be.

interjúnk az 5. oldalon

írásunk a 9. oldalon

beszámolónk a 13. oldalon

Kedves olvasók,
Újbuda polgárai!

Révész Marianna

Büszkék vagyunk a Bartók Béla út, és
egyre több középületünk díszkivilágítására. A korán sötétedő decemberben szinte
megemeli a lelkünket. Segít közelhajolni
az ünnephez. Megvilágítja az arcunkat,
átlátunk egymáshoz, észrevesszük a másik
mosolyát, tekintetet váltunk.
Igaz, a fényektől nem is olyan messze
árnyak szomorítanak bennünket képletesen és a valóságban egyaránt: hajléktalanok a zord utcán, és elesettségüket falak
mögé rejtők lakásaikban. Ettől mi, szerencsésebb sorsúak sem fordulhatunk el.
Összeszorul a szívünk, hogy mindez a mi
családunkkal is megtörténhetne, s akkor
ki, hogyan segítene bennünket? Óhatatlan
a kérdés, mit tehetünk, rajtunk mi múlik?
Ha erre őszinte választ tudunk adni magunknak, kézen foghatjuk szeretteinket, és
tiszta szívvel sétálhatunk végig a fényben.
Boldog karácsonyt és szerencsés új esztendőt kívánok Önöknek!
Molnár Gyula polgármester

Megnyílt az
Új Buda Center

Az önkormányzat ünnepi ajándéka az újbudai gyerekeknek

Mi van a Mikulás puttonyában?

Révész Marianna

főépület (a Magyar Kábelművek volt
üzemcsarnoka) alsó szintjén ezen a napon
nyílt meg. Induláskor további két bank,
egy-egy gyógyszertár, bútordiszkont,
könyvesbolt, irodaellátó szaküzlet, perzsaszőnyeg szakbolt, állateledel üzlet, ágyés matracbolt, divatüzlet, valamint kínai
étterem és hagyományos gyorsétterem, a
posta és több kis üzlet kezdi meg műkö-

Molnár Gyula, Motti Peretz és Lakos Imre alpolgármester az ünnepélyes megnyitón

A megnyitón Motti Peretz a fejlesztő Sybil
Holding ügyvezető igazgatója és Molnár
Gyula, a XI. kerület polgármestere mondtak beszédet. Az Új Buda Center előnyét
elsősorban különleges elhelyezkedése
adja, hiszen a dél-budai lakóövezetek és
a belváros között épült, és kitűnően szolgálja mind a Budafoki, mind a Szerémi
úton haladó autósok és a tömegközlekedéssel ingázók igényeit. Az Új Buda Center leginkább az Amerikában honos „strip
mall”, azaz külső megközelítésű bevásárlóközpont mintáját követi, melynek jellegzetessége, hogy az üzletek közvetlenül az
ingyenes, utcaszinten elhelyezkedő parkolóból közelíthetők meg anélkül, hogy a vásárlóknak bonyolult folyosórendszereket
kelljen igénybe venni.
Az Új Buda Center átadása három
lépcsőben történik. Az üzletközpont a

dését. 2007 elején ugyanitt nagyáruház
nyílik, majd 2007. első felében elkészül a
főépület 8000 négyzetméteres második
szintje. Itt Budapest egyik legnagyobb
alapterületű fittness terme készül, melyet
az épület üvegboltozatos tetőszerkezetén
beáramló természetes fény tesz különlegessé. A második emelet szolgáltatásai
között további vendéglátó és szórakoztató
egységeket találunk.
A második ütemben készül el 2300
négyzetméternyi bérbe vehető iroda is.
Az Új Buda Center fejlesztésének harmadik szakaszában a szomszédos telken
egy különálló épület további üzleteknek
és szolgáltatásoknak ad majd otthont.
Ebben az épületben elsősorban divatüzletek és éttermek működnek majd, előre
láthatólag 2008-tól.
(n. l.)

A délelőtti előadáson – miután az élelmesebbek és az ügyesebbek megszerezték
maguknak a legjobb helyeket – fél tíz után
már kellőképpen türelmetlenek voltak az
apróságok, aminek ütemes „kezdődjön!”
skandálással és tapsolással adtak hangot.
Attól kezdve azonban, hogy elkezdődött a
műsor, áhítattal vegyes lelkesedéssel kísérték figyelemmel az eseményeket. A zsonglőrök, akrobaták, tánccsoportok, légtornászok s egyéb cirkuszi mutatványosok
mellett természetesen az „állatos” produkciók és a bohócok aratták a legelsöprőbb sikert. Különösen az állatidomárnő
mutatványa váltott ki osztatlan tetszést,
amikor egy lámával élőképeket mutatott be egy forgószínpadon zeneszó
kíséretében.
Van-e aztán annál mulatságosabb,
mint a jól bevált helyzetkomikum, amikor is egyik bohóc fenéken billenti a másikat, majd lufit rak a székére, amikor leülni
készül? Arról nem is beszélve, amikor egy
óriási plüss dinoszauruszt (?) próbál ido-

ahol a helyesen válaszolók a támogatók
ajándékaival térhettek haza. A műsor
a konferanszié szívélyes szavaival zárult: a jókívánságok tolmácsolása után
reményét fejezte ki, hogy jövőre ismét
együtt ünnepelnek az újbudai gyerekek a
Fővárosi Nagycirkuszban.
Szalay Judit

Révész Marianna

Januártól a Tesco is várja a vásárlókat
December 14-én részlegesen átadták
az egykori kábelgyár átalakított Hengermalom úti nagycsarnokában az Új
Buda Center bevásárló és szabadidő
központot. Egyelőre 15 000 négyzetméteren várja a vásárlókat számos
üzlet és két bank, januártól pedig a
Tesco is. Az épület elkészültekor
26 000 m2-en működik majd.

mítani? De hasonlóan nagy sikert aratott
a kapatos figurát alakító mozdulatművész
egyensúlyozása a lámpaoszlopon, valamint a fergeteges ügyességű bicikliscsoport mutatványa, amelyben gyerekek is
profi alakítást nyújtottak.
A felhőtlen szórakozásba még egy
játékos KRESZ-vetélkedő is belefért,

A hagyományokhoz híven, Újbuda
önkormányzata karácsonyi ajándékaként, a kerületi óvodások és általános
iskolások idén is megtekinthették a
Fővárosi Nagycirkusz ünnepi műsorát. És hogy mindegyikőjük láthassa,
december 12-én egy délelőtti és egy
délutáni előadásra is várták a gyereket.

A műsor elején mozgó fenyőfák és Télapók érkeztek a porondra – ajándékokkal

Nyílt költségvetés-alkotást hirdetett a polgármester

Öböl: a kerület eladta üzletrészét
Újbuda képviselő-testülete december
12-én módosította szociális, valamint
az építmény- és telekadóról szóló
rendeletét, előzetes kötelezettséget
vállalt a parképítéssel és az ezzel öszszefüggő feladatokkal kapcsolatosan,
megalkotta a jövő évi költségvetési
koncepcióját, és értékesítette az Öböl
Kft-ben lévő üzletrészének többségét.
A szociális rendeletet azért kellett módosítani, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülő nyugdíjasok, a legalább
három gyereket nevelő családok, illetve a
gyereküket egyedül nevelők részére a hat-

van százalékos többlettámogatás fedezete
meg legyen. Ez ebben az évben 8, jövőre
19 millió pluszkiadást jelent. Ugyancsak
döntöttek arról is, hogy a karácsonykor
hagyományos 5000 forintos támogatást
a képviselők, egyházak, civil szervezetek
szociális és gyermekjóléti intézmények
javaslatára az eddigi 1500 személy helyett
3200 kaphassa meg. Ez 8,5 millió forint
többletet jelent az eredeti tervhez képest.
A testület az építményadó mértékét
az I. terület esetében 1000 forintról 1040
forintra, a II. terület vonatkozásában pedig 900-ról 1000 forintra emelte évente és
négyzetméterenként.

Előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról is döntöttek a közbeszerzési eljárások átfutási ideje miatt: így a parképítés
biztosan idejében elkezdődik. A vállalás
2007-re 50, 2008-ra 100 millió forint. Hasonlóan a zöldfelületekhez kapcsolódó javítási, karbantartási munkák elvégzésére,
jövőre 40, 2008-ra 70 millió forint értékben vállaltak garanciát.
Elfogadták az önkormányzat 2007. évi
költségvetési koncepcióját. Molnár Gyula
polgármester megállapította, hogy a Magyar Köztársaság állami költségvetése nem
teremt jó feltételeket Újbuda számára.

folytatás a 3. oldalon
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Újbudai buszok és villamosok év végi közlekedési rendje

BKV

Igényekhez igazított menetrend
A BKV Zrt. az év végi ünnepek alatt és
között a várható utazási igényekhez
alakítja menetrendjeit. Az ünnepeket
követően január másodikán még iskolaszüneti, míg harmadikától a teljes
munkanapi menetrend lesz érvényben.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

December 24-én vasárnapi rend szerint
közlekednek a járatok, általában délután
négy óráig. Ezen a napon az utolsó metrók egységesen 15.30-kor indulnak a
végállomásokról. A csatlakozó felszíni
járatok mindenhol megvárják az ezekről
átszálló utasokat. Ezt követően az éjszakai
járatokat lehet igénybe venni, amelyek 23
óra után a máskor is szokásos vasárnapi
menetrendjük szerint, a megállóhelyeken
kiírt időpontokban érkeznek. Eddig az
időpontig néhány vonalakon sűrűbben
közlekednek az éjszakai járatok, kivéve a
906 -ost, amely másnap hajnalig folyamatosan 15 percenként indul.
A kerületünkben a következő éjszakai
járatok közlekednek még:
907-ES : az Örs vezér terétől 16.09-től, Kelenföld, Etele tértől 16.27-től
30 percenként.

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 1418, pénteken 9-13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szerdán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szerdán 8-12, csütörtökön 16-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583

908-AS :

a Móricz Zsigmond körtértől
16.00-tól, Cinkota HÉV-állomástól 16.34től 30 percenként; az Örs vezér terétől a
Móricz Zsigmond körtérig 16.21-kor is
indul egy járat.
940-ES : a Móricz Zsigmond körtértől
17.00-tól, a Budaörsi lakóteleptől 16.30-tól
60 percenként.
941-ES : a Móricz Zsigmond körtértől
16.30-tól, Budatétény, Camponától 17.19től 60 percenként.
960-AS : a Móricz Zsigmond körtértől
16.30-tól, az Óbuda autóbuszgarázstól
16.21-től 30 percenként.
972-ES : a Móricz Zsigmond körtértől
16.30-tól, Törökbálintról 16.55-től 60 percenként.
973-AS: Újpalota, Szentmihályi úttól 16.19től, Nagytétény Chinointól 16.20-tól 30
percenként. Ezeken felül a Baross tértől
Nagytéténybe 16.19-kor és a Móricz Zsigmond körtértől Újpalotára 16.20-kor is
indul egy-egy járat.
Egyes nagyon hosszú útvonalú, a várost átszelő éjszakai járatok esetében úgynevezett csonka menetek is közlekednek,
amelyek rendszerint
egy forgalmasabb csomópont és valamelyik külső
végállomás
között viszik
az utasokat.
Erre azért
van szükség,
hogy az éjszakai üzemidő
kezdetén és
vége felé is
megma-

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénteken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL

(A BM működteti, okmányügyintézést is végeznek)
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.3016, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233
ÚJBUDAI POLGÁRŐR
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám
alatt tevékenykedik. A polgárőrök személyesen vagy a 209-3478-as telefonon
várják a lakossági bejelentéseket.
IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS
TANÁCSADÓ IRODA

Az Újbuda Humán Szolgáltató
Központ Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Irodája az Etele út 28. földszintjén működik. Bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatává vált,
vagy krízishelyzetben lévő gyermekek
és felnőttek számára készenléti telefonszám működik éjszaka és a hétvégi,
illetve ünnepnapokon. A segélyvonal
száma: 06/30/459-5090.

Hírek
AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

Az MSZP választókerületi irodáinak
nyitvatartási rendje. 15. választókerület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat
a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235;
csütörtökön 16-18 óráig. Az MSZP
kerületi irodája és a 16. választókerület
választási irodája: 1119 Mérnök u. 40.
Tel.: 204-2806, 204-2805; hétfőtől csütörtökig 10-17.30, pénteken 10-14 óráig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő
u. 8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön 16-19 óráig.
MSZP JOGSEGÉLY

Az MSZP ingyenes jogi, valamint adótanácsadó szolgálata a megszokott első
szerda helyett csak az év elsó hónapjában január 10-én, szerdán 17 órától
áll az érdeklődők rendelkezésére a
Mérnök utca 40. alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának követ-

radjon az egész útvonalon az egyenletes
járatsűrűség.
December 24-én Újbuda térségében
néhány nappali járat jóval az általános 16
órás üzemzárást követően indul: a Kanizsai utcától a 41-ES villamos Kamaraerdőre 16.35-kor, a 47-ES villamos Budafokra
16.31-kor, a 41-ES villamospótló a Hengermalom úttól 16.31-kor, a 19-ES villamos
Kelenföldről 16.32-kor, amely a Batthyány térről még visszamegy a Csóka utcai
kocsiszínig. Az autóbuszok közül a 40-ES
a Móricz Zsigmond körtértől Budaörsre
16.30-kor, a 141-ES a Mustár utcától Kelenföldre 16.30-kor indul utoljára. Az utolsó
103-AS 16.25-kor indul a Népligetből.
A két ünnep közötti munkanapokon
az iskolai szünetekre meghirdetett menetrendek szerint közlekedteti járatait a BKV.
Még ennél is ritkábban közlekedik néhány
villamos és autóbuszjárat. Ezek közül
Újbuda térségében a 18/A, 47-ES, a 49-ES és
a 61-ES villamosok, a 7-ES, GYORS 7-ES, 8-AS,
GYORS 40-ES, 73-AS, 103-AS, GYORS 139-ES és
GYORS 173-AS autóbuszokra vonatkozik a
járatritkítás.
December 31-én és január 1-jén a vasárnapi menetrend szerint közlekednek
a BKV Zrt. járatai. Szilveszterkor a szokásos üzemzárást követően az éjszakai
autóbuszok többsége kétszeres sűrűséggel
közlekedik. Nem jár a 906-OS autóbusz,
mert helyette egész éjjel 10 percenként
közlekedik a 6-OS villamos. A fogaskerekű szintén egész éjjel jár (60 percenként)
és a kisföldalattit is pótolja autóbusz este
6-tól másnap reggel 5.45-ig 7-15 perces
járatgyakorisággal. Térségünk éjszakai
autóbuszainak szilveszteri menetsűrűsége: 907-ES 15 percenként, 908-AS 30 percenként, 940-ES egész éjjel 30 percenként,
941-ES 60 percenként, 941/A 60 percenként,
de a két viszonylat összehangoltan, a közös útvonalon, a Móricz Zsigmond körtér
és az Őrmezői lakótelep között 30 percenként közlekedik. A 960-AS 30 percenként,
a 973-AS 15 percenként jár.
Kertész István

Lakószövetkezetek és társasházak közös képviselőinek klubja

APEH

Újra kell tanulnunk az adózást
A z adózás volt a központi témája a
közös képviselők decemberi fórumának. Idén is Szederháti Anita, az APEH
Észak-budapesti Igazgatóságának
osztályvezetője tartott előadást a társasházak és lakásszövetkezetek adózási tudnivalóiról, illetve a 2007. január
1-jétől hatályos változásokról.
Utóbbiak tekintetében kiemelte, a személyi jövedelemadóról szóló törvény egyéni vállalkozókra is vonatkozó változása,
hogy életbe lép az ún. „elvárt jövedelem”
kategória, amely a bevétel 2%-ában meghatározza a minimum vállalkozói jövedelemalapot. Ez alól kivételt jelent, ha a
vállalkozó kezdőnek minősül, továbbá, ha
az évesített vállalkozói bevétele nem éri el
az előző évi bevétel 75%-át, valamint ha a
tárgyévben, vagy az előző évben vállalkozási tevékenysége körében elemi kár érte.
Az szja változása, hogy a nyugdíj 2007től adóterhet nem viselő járandóságnak
minősül, ám minden más jövedelemmel
össze kell majd vonni. A kamatra vonatkozóan az osztályvezető asszony elmondta, hogy a 20%-os adót a kifizetőnek kell
levonni és megfizetni. A társasházakat
és lakásszövetkezeteket illetően nem tipikus, de előfordulhat a természetbeni
juttatás, amelyet a kifizető ellenszolgáltatás nélkül nyújt a magánszemélynek.
Ennek adója 2006. szeptember 1-jétől
változott meg 54%-ra.
Az egyszerűsített vállalkozási adóban
kulcsemelkedés történt: a pozitív adóalap
25%-ra növekedett. Jelentős módosulás,
hogy október 1-jétől feltöltési kötelezettsége van az érintett vállalkozóknak, tehát
december 20-ig be kell fizetni az egész
évre fizetendő adó fennmaradó részét.
Az év közben történt adókulcsemelés miatt két módszer közül választhatnak az
eva-s vállalkozók: az egyik szerint külön
állapíthatják meg a január 1. és szeptember 30., valamint az október 1. és december 31. közötti időszakok adóalapját, a
másik módszer arra ad lehetőséget, hogy
az évesített adóalap 15%-a, és az adóalap
negyedrésze után további 10% kerüljön
adóként megállapításra.
Az adózás rendjéről szóló törvény változása, hogy a biztosítottak bejelentését a
foglalkoztatónak már nem közvetlenül

az egészségügyi biztosítási szervekhez,
hanem az első fokú adóhatósághoz kell
megtenni. Fontos tudnivaló, hogy az adóhatóság felfüggesztheti az adószám alkalmazását például abban az esetben, ha egy
hivatalos irat két alkalommal a „címzett
ismeretlen” jelzéssel visszaérkezik a hivatalhoz, valamint ha az adózó a székhelyén
nem fellelhető, illetve ha nem jelentett be
képviselőt, vagy az nem elérhető. Az adószám felfüggesztésének azért van különös
jelentősége, mert amíg nem alkalmazható, addig nem lehet áfa-visszaigénylést, levonást kérni. Az adóhatóság határozatban
közli az adószám alkalmazásának felfüggesztését, s amennyiben kilencven napon
belül erre nem érkezik reakció, akkor az
adószám véglegesen törlésre kerül.
Az egyik legjelentősebb, és a legszélesebb körben érdeklődésre számot tartó
változás az elektronikus úton történő bevallás intézménye, amelyet kötelezően a
foglalkoztatóknak, illetve a kifizetőknek
kell teljesíteni. Az elektronikus úton történő bevallás előfeltétele az okmányirodai
regisztráció, az ezt követő nyolc napon
belül pedig egy erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltése és megküldése
az APEH részére. Lényeges tudnivaló,
hogy a regisztráció nem visszavonható,
tehát aki egyszer megtette, az a továbbiakban csak elektronikus úton teljesítheti bevallási kötelezettségét. Természetesen a munkáltatónak és kifizetőnek
sem minősülők továbbra is beadhatják
a papíralapú bevallásaikat.
Szederháti Anita tájékoztatta a közös
képviselőket és a szövetkezeti vezetőket
arról, hogy 2007. január 1-jétől változások
történnek az APEH szervezeti rendszerében, amely a továbbiakban regionális
igazgatóságokra épül. A budapesti és a
Pest megyei szervezetek összevonva Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságként működnek majd.
Részletes tájékoztatás kaptak a fórumon megjelentek a biztosítási kötelezettségekkel kapcsolatban is. A foglalkoztatók
és az egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási
járuléka 2007-től a jelenlegi 18-ról 21%-ra
nő, az egészségbiztosítási járulék 11-ről
8%-ra csökken. A biztosítottak körében
a csak állami nyugdíj hatálya alá tartozók
8,5%-ot, a magánnyugdíjpénztári tagok az

állam felé 0,5, a magánnyugdíjpénztárba
8% járulékot fizetnek. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas
vállalkozók baleseti járuléka szeptember
1-jétől megszűnt, helyette életbe lépett
az egészségügyi szolgáltatási járulék,
ennek mértéke a jelenlegi 10-ről január 1-jétől 16%-ra változik. Nő a minimum járulékalap összege is az eddigi
125 ezerről 131 ezer forintra, amenynyiben azonban ez biztosan kevesebb
lenne, a foglalkoztató bejelentéssel élve
járulékkedvezményt kaphat.
Az előadáson, illetve az azt követő
konzultáción szóba került még a munkaviszonyt illetően a munkaadói és a
munkavállalói járulék, a szolidaritási adó
– ezt sem a társasházaknak, sem a lakásszövetkezeteknek nem kell megfizetni
–, a beadások és jelentési kötelezettségek
teljesítésének határidői, a könyvvezetés
módjai, az ingatlanértékesítés, valamint a
bérbeadás adózási szabályai. Azok a közös
képviselők és szövetkezeti vezetők, akik
rendszeresen részt vesznek a fórumokon,
már pontosan tudják, de nem árthat ismételten hangsúlyozni: a társasházak személyi jövedelemadó kötelezettségének lényege, hogy a társasház úgy adózik, mintha
magánszemély lenne, abban az esetben
is, ha van nem magánszemély tulajdonostársa! Szintén fontos tudnivaló, hogy
a közös költségről a társasháznak számlát
nem kell kiállítani, a lakásszövetkezeteknek azonban ez a kötelezettsége fennáll.
Az általános forgalmi adó tekintetében
emlékeztetőül: az ingatlan bérbeadása
tárgyi adómentes tevékenység, azonban
az ingatlannyilvántartás szerint a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén áfa alanyiság választható.
Feltétlenül szükséges hangsúlyozni, hogy
kizárólag a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek – garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület – bérbeadása esetén lehet
ezt választani, lakóingatlan esetén nincs
ilyen választási lehetőség!
A következő klubdélután időpontja január 15., ekkor Újbuda polgármestere, Molnár Gyula ad részletes tájékoztatást az érdeklődőknek az idei év
eredményeiről és a jövő év feladatairól,
lehetőségeiről.
Garamszegi Erika

kező foglalkozását január 9-én, kedden 14.30 órakor tartja a Mérnök utca
40-ben. Ennek keretében a résztvevők
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét,
kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket.
A FIDESZ PROGRAMJAI

A Fidesz iroda december 21. és január
2. között zárva lesz.
Állandó programok: Minden kedden
15–17 óráig ingyenes jogi tanácsadást
tart dr. Oláh András Sándor ügyvéd;
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17
óráig munkaügyi tanácsadás; minden
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás; minden hétfőn és szerdán angol
kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10 óráig); Gyere Nagyi Klub minden hónap
első csütörtökén 10 órától.
Budai Klub-Galéria: január 2-ig
Madarassy István ötvös-szobrászművész kiállítása. Január 3-án, szerdán
18 óra nyílik meg a WWM Művészeti
Stúdió és a Kreatív Kuckó kiállítása A
jövő üzenete a múlt értékeivel címmel.
Január 9-én, kedden 18 órakor Petrás
Mária kerámia-szobrászművész tárlata
nyílik meg.
Szolgáltatások: ingyenes Internet,
becsületkasszával működő kávézó,
konzervatív hetilapok, a Demokrata
újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
A programokról bővebb információ
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972es számon kapható. A helyszín: XI.,
Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hétfőcsütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.
MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (XI. Bartók Béla út 61.) minden
hétköznap 15 és 19 óra között várja az
érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi
szervezete minden héten kedden 18 és
20 óra között fogadóórát tart az MDF
kerületi irodájában.
Az IDF helyi szervezete magyar nyelvű térképeket és földrajzi, történelmi
atlaszokat gyűjt, melyeket Kárpátaljai
iskoláknak szán. Adományaikat a
Bartók Béla úti irodába várjuk minden
hétköznap 15 és 19 óra között.
MIÉP HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában
(Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad, és
szintén ingyenes önvédelmi oktatást
tart minden korosztálynak. Jelentkezés
a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon.
Független 60-asoknak páratlan szombatokon 15 órától zenés teadélutánok.
Jelentkezés a 203-4200-ás számon.
JOBBIK-KAPCSOLAT

A Magyar Mérce újság és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488) A párt elektronikus hírlevelére a
http://ujbuda.jobbik.hu kerületi honlapon lehet feliratkozni.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.
KARÁCSONYI KONCERT

A Magyar Szentek Templomában karácsonyi koncertet tartanak december
25-én, hétfőn 11.30-kor. A műsoron:
Canniciari: a-moll mise, Praetorius,
Saint-Saens, Hayes, Demény János,
Farkas Ferenc karácsonyi motettái. Közreműködik a Gyümölcsoltó
Boldogasszony Kápolna énekkara, vezényel Bárdosné Molnár Katalin, orgonál Göblyös Péter.
BUGÁT PÁL TANULMÁNYI VERSENY

A TIT Stúdió (Zsombolyai út 6.) a
2006-2007-es tanévben ismét megrendezi a Bugát Pál Országos Középiskolai
Természetismereti Műveltségi
Vetélkedőt az Oktatási és Kulturális
M i n isz tér iu m t á mogat á sáva l.
Jelentkezési határidő: 2007. január 15.
MISE ÉS ESKÜMEGÚJÍTÁS

December 31-én, a Szent Család ünnepén, 11.30-kor szentmisére és eskümegújítása várják mindazokat a párokat, akik a Szent Imre-templomban kötöttek házasságot, és annak 50., 25. és
10. évfordulóját a jövő évben ünneplik,
továbbá azokat is várják, akik ebben az
évben házasodtak össze. Tizenegy órától a fogadás alatt zenei áhítat lesz.
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Nyílt költségvetés-alkotást hirdetett a polgármester
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Újbudai pedagógusok tanácskozása

PSZK

Vita az Öböl eladásáról A látványos albumok népszerűek
ben, az Öböl XI. Kft.-ben lévő kisebbségi, 19 százalékos kerületi üzletrészt a kft.
eddig 75 százalékos társtulajdonosának
közvetett érdekeltségébe tartozó cégnek.
Az önkormányzat 110 milliós üzletrészt
tartott meg az 5,5 milliárdos beruházásból azért, hogy résztulajdonosként rálátása legyen a cég ügyeire.
A döntést a kormánypárti és az ellenzéki képviselők gyökeresen ellentétesen
ítélték meg. A zárt ülés miatt csak valószínűsíthető, hogy az MSZP, az SZDSZ
és az MDF 21 szavazata döntött a FideszKDNP-MIÉP 17 szavazatával szemben.
Molnár Gyula a 2003 óta keletkezett 552
millió forintos, mintegy 38 százalékos
nyereséggel érvelt, s azzal, hogy az önkormányzatnak nincs ereje a beruházás megtérülését kivárni. Az ellenzék képviselői
közül Kupper András frakcióvezető érvelése szerint a fejlesztést követően sokkal jobb
feltételekkel lehetett volna eladni az üzletrészt, Schneller Domonkos képviselő pedig
azt fontolgatja, hogy a véleménye szerint
milliárdos kár miatt hűtlen kezelés címén
feljelentést tesz az ügyészségen ismeretlen
tettes ellen. Az ülésen Szőke László képviselő bejelentette, hogy ezentúl nem MDFes, hanem független képviselőként dolgozik, mandátuma megtartása mellett.
(halász)

A kerület vonzó környezet a letelepedni vágyóknak

Tizenkilenc új állampolgár
Tizenkilenc új állampolgárral, köztük
egy kisgyermekkel gazdagodott
Újbuda, akiket december 8-án Bács
Márton alpolgármester köszöntött a
Gellért téri házasságkötő teremben.
A Himnusz eléneklését követően, majd
a hagyományos esküszöveg elmondása
után az alpolgármester egy anekdotát mesélt arról, hogy az új lakóhelyre érkezők
pont olyan emberekre lelnek majd, mint
amilyenek ők maguk. Bács Márton reményét fejezte ki, hogy a kerületben minden
újonnan érkező megtalálja majd számításait és boldogságát. Az okiratok egyenkénti átvétele után az ünnepség a Szózat
eléneklésével zárult.
Heveli Miklós – az esküt tett állampolgárok egyike – 1994-ben telepedett le Magyarországon, és már több mint három éve
a kerületben él Újbudán lakó és dolgozó feleségével. Megszerette ezt a városrészt, nem

is akar elköltözni innen. A Szatmárnémetiben született fiatalember 2000 és 2004
között a magyar rögbiválogatott tagja volt,
jelenleg pedig egy MB II-es rögbicsapat, a
Budapesti Medvék edzője, valamint egy
külföldi sportakadémia hallgatója. A karácsonyt feleségével és 16 hónapos kislányával ünnepli majd – immár magyar állampolgárként.
A nagyenyedi származású Nemes
Erzsébet 2003-tól él a XI. kerületben.
Marosvásárhelyen végezte az egyetemet,
majd Nagyváradon dolgozott gyógyszerészként. Mivel összes rokona Magyarországon él, ezért férjével úgy döntöttek, ők is ide költöznek. A kerületben
lakó édesanyja tavaly kapta meg újból
a magyar állampolgárságot. Nemes Erzsébet gyakran jár haza Nagyváradra,
az ünnepeket viszont Újbudán tölti a
családjával és szeretteivel.
F. A.

A Pedagógiai Szolgáltató Központ
hagyományt teremtett a közoktatás
napja tiszteletére szervezett novemberi szakmai konferenciákkal. A
tanácskozást immár nyolcadik alkalommal, ezúttal a hónap utolsó napján
tartották meg a PSZK Erőmű utcai
otthonában a XI. kerület pedagógusai
a magyar közoktatásért címmel.
Az összejövetelen évről évre olyan helyi
intézmények, valamint tanárok mutatkozhatnak be, amelyek, illetve akik kiemelkedő eredményt értek el, jelentős innovációs
tevékenységet folytatnak, és tapasztalataikat szívesen megosztják a kollégákkal –
mondta köszöntőjében Gyurcsó Gyuláné, a
PSZK igazgatója. Győrffyné Molnár Ilona,
a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati
igazgatóságának vezetője megnyitójában
hangsúlyozta, a pedagógusok munkáját
az óvodákban és az iskolákban egyaránt
a jövőben néhány meghatározó kulcsfogalom széles körű alkalmazása kell, hogy
jellemezze: ezek az innováció, az integráció és a meg-megújuló belső késztetés
az igényes munka folyamatosságára. Az
innováció egyfelől a változás, a változtatás
igénye az állandósult gyakorlaton, másfelől alkalmazkodás is a szüntelenül változó
gyakorlathoz. A pedagógusnak elő kell
segíteni e szemlélet kialakulását a tanulók körében is. Ugyancsak fontos, hogy
az integráció fogalmának tág értelmezése
és alkalmazása áthassa a pedagógus nevelő-oktató munkáját. Az igényes munkát
pedig a folyamatos önképzés, a személyiség- és minőségfejlesztésre való törekvés
ösztönözze.
Az óvodai nevelés értékeinek fenntarthatósága címmel tartott előadást a
Tesz-Vesz Óvoda vezető óvónője, Szabó
Endréné. A legfontosabb feladat a gyermekek testi és lelki szükségleteinek a kielégítése, ezen belül az egészséges életmód
kialakítása, az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása és az értelmi fejlesztés.
Eredményeiket ismertetve elmondta:
bevezették a játék szabadságának teret
adó folyamatos napirendet. Biztosítják
a sajátos étrendhez szokott gyermekek
óvodai felvételét, így járnak az intézménybe tej- és lisztérzékenyek. Két éve már az
apróságok is részt vesznek a terítés megszervezésében, az ételféleségek elrendezésében, és aki képes rá, önállóan keni meg
a kenyerét, önt magának innivalót. Ennek
eredményeként kialakul a gyermekekben
a mennyiségre, a minőségre, az ízre vonatkozó ítéletalkotás.

Révész Marianna

folytatás az első oldalról
A normatívák a 3200 önkormányzat átlagára szabottak, így az a folyamat jövőre
is folytatódhat, hogy a költségvetés egyensúlyban tartásához a főösszeghez képest
10 százaléknyi vagyonértékesítésre kényszerül a kerület. Vagy a kiadásokat kell 2
milliárd forinttal csökkenteni, vagy a bevételeket ugyanennyivel növelni. Át kell
tekinteni január-februárban a kötelező
és az önként vállalt feladatok rendszerét.
Ehhez a munkához Molnár Gyula meghirdette a nyílt költségvetés-alkotást a kerület minden érdeklődő, felelősséget érző
polgára számára. Kifejtette, hogy a nehéz
helyzet ellenére hét feladatot kiemelt célként kezel az önkormányzat. Ezek az utak,
parkok, játszóterek, zöldterületek fejlesztése; a közbiztonság, a közrend javítása,
saját közterület-felügyelet felállítása; az
önkormányzat szociális ellátórendszerének átalakítása és fejlesztése; a panelprogram folytatása; az egészségügyi alapellátás
és a járóbeteg-szakellátás biztosítása; az
intézményhálózat állapotának javítása; a
sport támogatása és a kerületi kulturális
élet újjáélesztése.
Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy több mint 1,5 milliárd forintért
eladják a Kopaszi-gát és a Lágymányosiöböl fejlesztésére 2003-ban alapított cég-

A testi és lelki harmónia együtt segíti a fejlődést

Szabó Endréné szólt arról, hogy a gyermekeknek változatos mozgási teret biztosít
az óvoda a szabadban séták, kirándulások
révén, illetve a tornaszobában. Minden
óvodai csoportban bevezették a differenciált pihenést. Azok a gyerekek, akik nem
igénylik az alvást, életkoruknak megfelelően különböző időpontokban felkelhetnek,
és csendes tevékenységet folytathatnak.
Hangsúlyozta, a gyermek szeretetben fejlődik leginkább, vagyis a testi és lelki egészség
harmóniája együttesen segíti a fejlődését. A
zenei és a vizuális nevelés, a játék, a bábozás, a mesedramatizálás pedig biztosítja,
hogy a gyerekek kipróbálják, átéljék és gyakorolják az életben előforduló helyzeteket,
feldogozzák pozitív és negatív élményeiket.
A néphagyományok ápolásában is jelentős
szerepe van az intézményeknek, hiszen
sokkal gazdagabb az az óvodáskorú gyermek, akinek életébe kiscsoportos kortól beleszövik a néphagyományokból táplálkozó
közös élményeket, a népi kismesterségek
tárgyalkotói tevékenységét.
Szalai Ferenc, a Bocskai István Általános Iskola könyvtárostanára Képesség- és
készségfejlesztés a könyvtárban címmel
osztotta meg tapasztalatait az összejövetel
résztvevőivel. Utalt arra, hogy a szakág
nevének helyesírása is sokáig bizonytalan

volt. Napjainkban törvény írja elő: minden iskolában csak megfelelő könyvtárosi
és pedagógusi végzettségű kolléga lehet
az iskolai bibliotéka vezetője. A könyvtár az információgyűjtés egyik központi
helyszíne. Annak érdekében, hogy a benne rejlő lehetőségek maximálisan ki- és
felhasználhatók legyenek, a tanári karral
is meg kell ismertetni az adott könyvtár
állományát. Kitért arra, hogy felgyorsult
tempójú, a képek özönét ránk zúdító világunkban a szakembernek figyelembe kell
venni, hogy a hagyományos kiadványok
között a látványos, albumszerű kötetek a
legnépszerűbbek.
A mozgókép és az irodalom kapcsolatát elemezve beszélt arról, hogy film és a
könyv nem egymást helyettesítő, hanem
egymást kiegészítő eszköz, és ezt tudatosítani kell a tanári munkában is. Szalai
Ferenc a bibliotéka barátságos kialakítását szintén fontosnak tartotta. A történelem- és magyartanári diplomával is
rendelkező pedagógus szerint a kellemes
helyre ugyanis sokan térnek be egy-egy
jóízű beszélgetésre, márpedig a beszélgetés információcsere, s erre a célra legjobb
a könyvtár, amely eredendően az információk tárháza.
Pataki Katalin

Tankönyvbemutató és vásár a TIT Stúdióban

Gazdagréti
Civilek Karácsonya

Számítógép fölé hajló szerzetes
Író-olvasó találkozóval egybekötött
tankönyvbemutatóra és vásárra invitálta a XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ és a TIT Stúdió Egyesület
a kerület pedagógusait és diákjait
december 7-én délután.
Gyurcsó Gyuláné PSZK-igazgató köszöntője után dr. Bács Márton, a kerület oktatásért felelős alpolgármestere nyitotta meg
a rendezvényt, majd dr. Koller Lászlóné,
a Tankönyvkiadók Országos Szövetségének elnöke méltatta az eseményt. A
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola növendékeinek műsorát
követően az egyes kiadók szerzőinek, illetve munkatársainak előadásait hallgathatták meg az érdeklődők szekcióülések
formájában.
Juhász Nagy Ágnes, a TIT Stúdió
Egyesület igazgatója Tudományra hangolva – a tudomány kommunikációja címmel tartott előadást, amelyben

az egyesület múltjáról, jelenéről, célkitűzéseiről és eredményeiről számolt be.
A körteremben Nógrádi Gáborral,
számos népszerű gyerekkönyv szerzőjével
találkozhattak az olvasók. Ezt követően a
Nemzeti Tankönyvkiadó képviseletében
Szántóné Czecze Enikő mutatta be Irodalmi
ikerkönyvek című szöveggyűjtemény-sorozatukat. Az elnevezés onnan ered, hogy
egyik felében a fiúknak, a másikban pedig a
lányoknak válogatott olvasmányok találhatók. Czecze Enikő elmondta, kiadványuk
logója, a számítógép fölé hajoló szerzetes
célkitűzéseiket tükrözi: a szövegek a modern és a klasszikussá vált értékek együttes
megjelenítését.
A tankönyvbemutató az anyanyelvi
nevelés, az informatika, a környezetvédelem, a készségfejlesztés, a nyelv-, illetve
történelemoktatás témaköreit ölelte fel.
A rendezvény időtartama alatt a kiadók
kedvezményesen árusították könyveiket.

A Gazdagréten működő civil szervezetek – a Rét Nyugdíjas Klub, az Alétheia Gyülekezet, a Gazdagrét Kultúrájáért Egyesület, az Eklektika Klub, a Szülők Gazdagréti
Egyesülete – és a városrész közösségi háza közösen
szervezi meg a Gazdagréti Civilek Karácsonya című
programot december 22-én a Törökugrató utca 9-ben.
A karácsonyi műsor: 14.00 Pillangó, ha lehetnék.
Gyerekdalok a hitről, zongorán kísér Trapp Dániel. 15.00
A suszter manói. A Kalamajka Bábszínház előadása.
16.30 Fénye csillagoknál fényesebb. Dalok a Megváltóról. Közreműködik Takács Gábor gitár) Morovik Gabriella
és az Alétheia Gyülekezet. Láthatatlan kéz. Varga Csilla
versei Máté Ágnes és Vörös Antal előadásában. 18.00
A Biblia világa című gyermekrajz-kiállítás megnyitója.
18.30 Karácsonyi koncert a Camerata Barbora előadásában (Bartók Béla, Büki Géza vonósnégyesei, népdalok, karácsonyi dalok).
A rendezvény ideje alatt ajándékok és karácsonyfadíszek készítése a kézműves foglalkozásokon. A díszek
a közösségi ház fenyőfájára kerülnek, amely 18 órára
karácsonyfává változik. A gazdagréti nagyik házi süteményekkel várják a gyerekeket. A belépés díjtalan!

Sz. J.

Az Ügyfélszolgálati és
Okmányiroda év végi
nyitva tartása
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy az Ügyfélszolgálati és Okmányiroda a karácsonyi és újévi ünnepekre
való tekintettel az alábbi időpontokban
tart nyitva:





az MSZP XI. kerületi elnöksége,
parlamenti és önkormányzati képviselői

Dömök Viktória

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

december 22-én (pénteken) 8-14 óráig,
december 27-én (szerdán) 8-16 óráig,
december 28-án (csütörtökön) 8-16 óráig,
december 29-én (pénteken) 8-14 óráig

Ez időtartamban kizárólag a kerületi
lakosság ügyeit intézik. Megértésüket
előre is köszönjük!

Dr. Filipsz Andrea, jegyző
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Sokszor elgondolkodtam azon, vajon mi
lehet a titka? Miként képes csöndesen, a
dorgálás legkisebb jele nélkül fegyelmezni
a méhkashoz hasonlóan nyüzsgő, csivitelő
kicsinyek hadát? Miért, hogy még a legfélénkebb óvodás is hajlandó perceken belül
az ölébe ülni? Talán mert az apróságok biztonságban érzik magukat mellette, mert ha
nem is tudják, de érzik, hogy egyenjogúak
vele, és feltétel nélküli szeretetet kapnak
tőle. Ezért is kerestem meg őt, és a feleségét, Döbrentey Ildikót, aki nemcsak társa,
de alkotótársa is a művésznek, hiszen ő írja
Levente Péter műsorait. Mindebből következik hasonló gondolkodásmódjuk. Érdekelt, miként gondolkodik a karácsonyról,
a szeretetről szóló ünnepről két olyan ember, akikben oly sok szeretet van ebben a
gyakran szeretet nélküli világban.
– Számomra a karácsony a szerető
család ünnepe – jelentette ki Levente Péter,
majd hozzátette: a szeretet szót soha nem
használom jelző nélkül. Számomra ez a
nagyon szép, sokat jelentő főnév jelzője
lehet őszinte, szívből jövő, hűséges, alkalmazkodó, kíváncsi, megbocsátó. Ilyen módon szeretem a családomat – a feleségemet
és alkotótársamat, Döbrentey Ildikót, és
Dorkát, a lányomat. Bevallom, nem tudok
mindenkit szeretni. Erre csak Jézus képes.
Nekem az marad, hogy a körülöttem lévő
embereket odafigyelően szeressem, vagy
sajnáljam. Akivel szóba elegyedem, az-

Kettős interjú Döbrentey Ildikóval és Levente Péterrel a karácsonyról

Egy mondat, ami fölért a Nobel-díjjal
Az idei karácsony mennyiben lesz más, mint az
eddigiek?

legyek megkülönböztetni a jót a rossztól, a
természetest a természetellenestől.

Már csak kettesben ünnepelünk Ildikóval, a feleségemmel, akivel január 21-én
leszünk 39 éves házasok. A lányunk férjhez ment, és a szentestét a vejemmel tölti.
Aztán másnap természetesen találkozunk.
Egyébként minden változatlanul úgy történik, mint ahogy azt már évtizedek óta

Miként zajlik a Levente családban a karácsony?
Ahogy azt még kisfiú koromban az édesapámtól tanultam. Mindig azt mondta
nekem, nem az a lényeg, hogy mit kapunk,
hanem az, mit adunk a környezetünknek
ezen az ünnepen. Mondok erre egy példát.
Gyerekként nagyon sokat veszekedtem a
húgommal. Édesapám arról győzködött,
hogy gondoljam meg, milyen szép ajándék lenne, ha advent idején visszafognám
magam. Nem állítom, hogy tökéletesen sikerült, de az bizonyos, hogy olyankor jóval
kevesebbet ugrattam. A háború után nagy
volt a szegénység. Szegények voltunk mi is,
de ez nyomorrá soha nem aljasult. Karácsony előtt édesapám mindig bement a tanácsba – akkor így hívták az önkormányzatot – és megkérdezte, kik a környéken a
magányos, 80 évesnél idősebb özvegyek,
olyanok, akiknek senkijük sincs. Mert
ezeknek az öregasszonyoknak nem az
egyedüllét a legfájóbb, hanem a magány.

a magyarul értő családok örömére. Így
csak esténként tud bekapcsolódni a nagy
családi együttlétekbe.

Van egyéb állandóság is?
Minden évben elmegyünk az előbb említett 29 éves keresztlányunk ilyenkor rendezendő koncertjére. Ő Down-kóros, és a
Parafónia zenekarban játszik. Ezzel a zenei
élménnyel kezdődik számomra a karácsonyi érzés. Már egész Európát bejárták az
együttessel. Így az ünnepek táján számos
koncertre hívnak bennünket. Így fordult az
elő, hogy az idén későn jött az értesítés a keresztlányunktól, és már megvolt a jegyünk
egy másik hangversenyre. Most helyettünk
a két, fentebb említett keresztfiunk, barátnőikkel mennek Anikó „kereszttestvérük”
koncertjére. Egyébként éppen a napokban
gondolkoztam el azon, hogy sok jót hoz az
embernek az öregedés. A múló évek egyre
több külsőséget vesznek le a vállunkról,
miközben megmarad a jókedv, és mind
több idő jut a meghitt együttlétre. És a hajszolt hétköznapok után a családnak is erre
van elsősorban szüksége.

Az imént hagyományápolást említett. Mi jelent
ez konkrétan?

Öregemberről nem érdeklődött a papa?

Akkor most elérkeztünk a karácsonyhoz…

De igen, ám 80 évesnél idősebb férfit soha
nem talált, mindig csak nőt. Szóval, hogy
folytassam, karácsonyeste elmentünk az
istentiszteletre, s azután fogtuk a már előre elkészített, cserépbe ültetett fenyőágat,
amire gyertyát tettünk, és néhány darab
házi szaloncukorral is földíszítettük (egész
évben gyűjtöttük a csomagoláshoz a sztaniolpapírt), meg egy-egy kiló zsírt, lisztet,
meg cukrot, amit ugyancsak szépen becsomagoltunk, és elindultunk a magányos özvegyasszonyhoz. Én vittem egy kiscsengőt,
a húgom meg a csillagszórót. Persze nem
volt egyszerű bejutni az éppen aktuális
nénihez. Mindig eltelt vagy tíz perc, mire
megértette, hogy nem vinni akarunk, hanem hoztunk. Amikor beengedtek, átadtuk az ajándékot, énekeltünk néhány karácsonyi dalt, és beszélgettünk vele a születő szeretetről. 1948 és 1956 között három
ilyen nénink volt. Újat akkor kerestünk, ha
meghalt az, akihez addig jártunk.

Döbrentey Ildikó

Felnőttként, amikor már saját családja volt, folytatta ezt a hagyományt?

zal igyekszem pillanatok alatt személyes
kapcsolatot teremteni. Ez úgy valósítható
meg, hogy figyelek rá, és nemcsak széthúzott szájjal mosolygok, hanem belülről,
őszintén. A belső mosoly a másik számára
azonnal érzékelhető, mert az a szememen
is látható. A dolog annyira egyértelmű,
hogy még a kutyák is érzékelik. Mindazok,
akiket ilyen jelzős szerkezettel szeretek,
valamennyien igényes emberek. Számomra rendkívül fontos, hogy mindig képes

Természetesen. A feleségemmel, a kislányommal és az anyósommal mindig
megkerestük – amíg voltak – az idős rokonokat. Dorka kilenc éves volt, amikor a
vakok intézetébe kezdtünk járni, az állami
gondozottakhoz, akik bizony nagyon magányosak voltak a karácsonyestéken. Így
az én gyerekem szintén – akárcsak annak
idején jómagam – megtanulta és mindig
tudta, hogy először adni kell – például időt
is –, akkor fölértékelődik, amit kap.

megszoktuk. És hát készülünk, hogy a
magunk eszközeivel szolgáljuk továbbra is
a magyarul értő családokat, akiknek lelki
egészséget, szellemi frissességet és jó testi
karbantartást kívánok!
***
Hiába a 39 együtt töltött év, azért egy aszszony egy kicsit más szemszögből szemléli
az ünnepet. Döbrentey Ildikónak nemcsak
az fontos a karácsonyban, ami a férjének.
De ez természetes, mert az eltérés egyszerűen női mivoltából fakad.
– Nekem a karácsony elsősorban Jézus születését, a család összegyűjtését és a
hagyományok ápolását jelenti – mondta.
– Minden advent első vasárnapján kezdődik. Immár tíz esztendeje Héregen élünk,
egy tornácos falusi házban. Itteni életünk
kezdetén szőlőindákból elkészítettem az
adventi koszorút, ami önmagában inkább
a húsvétot idézi. Erre kerülnek minden évben az arany meg bordó szalagok, és a különféle bogyók, termések a kertből. Ez lóg
a nappaliban a fejünk fölötti fagerendáról.
De kerülnek kis csokrok az ajtóra és a tor-

Az élet úgy hozta, hogy hét keresztgyerekünk van. Mind a heten immár 25 esztendeje minden évben nálunk töltik az
advent utolsó hetét. Ilyenkor beszélgetünk,
együtt készítjük a karácsonyi mézeskalácsot, és ezen idő alatt készítik el a saját
családjuknak szánt meglepetést. Mikor
kicsik voltak, só-liszt gyurmából csinálták
az ajándékokat. Valódi „kereszttestvérek”
lettek, hiszen egy teljes hétig nálunk voltak, megismerték megszerették egymást.
Most nagyobb részük külföldön dolgozik.
Csak egy 29 éves lány meg a két legkisebb
fiú van itthon. Az egyik 17, a másik 21 esztendős. A kicsi még gimnazista, a nagy az
Iparművészeti egyetemre jár és rendkívül
tehetséges. Mindkettőnek van saját zenekara, meg barátnője. Már fölhívtak, hogy
jöhetnek-e. Ők is ragaszkodnak a hagyományokhoz. Egyikük azt mondta nekem,
hogy ezért az adventi hétért irigylik az
osztálytársai. Számomra ez a mondat fölért egy Nobel-díjjal. Sajnos Péter rendszerint kimarad ebből a rendkívül kellemes
együttlétből, mert ilyenkor, mikuláskor és
karácsony környékén dolgozik a legtöbbet

Itt is a hagyományok irányítanak. Minden
évben ugyanazt az ételt főzöm. És ahogy régen, most is megkeressük azt, akinek szüksége van a segítségre. Az egyik falubeli kétgyermekes családnak kiégett a háza. Őket
fogjuk egy kis ajándékkal meglátogatni.

Idén karácsonykor kettesben lesznek?
Kettesben? Ugyan! Mi egy olyan kicsi,
erdei faluban élünk, ahol egyszerűen
nem vagyunk, nem lehetünk kettesben.
A lakosság egyik fele református, a másik
katolikus, ám egészében ökumenikus. Karácsony délután az egész falu részt vesz a
református istentiszteleten. A katolikusok,
meg az egyébként templomba nem járók
is. Megnézzük a gyerekek műsorát, amit
később sugároz a falutévé is, majd részt
veszünk a szeretet-vendégségen. Utána
mindenki ott van a katolikus karácsonyi
misén. Ott is megnézzük a gyerekek műsorát. Ezt követi egy kis poharazgatás némi
pogácsával, meg teasüteménnyel. Közben
a kisgyerekesek hazafutnak, hogy a piciket
lefektessék. Van már este tizenegy is, mire
visszatérünk a házunkba. És akkor egyszer csak hangokat hallunk a tornác felől.
A falu hófehér hajú öregjei jönnek el – ha
éppen nem fáj a lábuk –, és régi karácsonyi
dalokat énekelnek. Gyönyörűen! Miután
hegyen vagyunk, valamennyi kis hó vagy
dér nálunk akkor is van, ha a városban
nincs – így az ünnepi hangulatot csak fölerősíti az ezüstös-fehéren csillogó táj…
Körmendi Zsuzsa

Nagycsaládosok karácsonya

Megnyílt a Temesvári Teniszakadémia
December 11-én ünnepélyes keretek
között nyílt meg a budai Sportmax
Sport- és Szabadidő Központban
a Temesvári Andrea Teniszakadémia (TATA).
Az eseményen díszvendégként az amerikai Martina
Navratilova is megjelent. Az 59szeres Grand Slam-győztes elmondta: nagyon sokra tartja, hogy egykori
páros partnere – akivel épp 20 évvel ezelőtt győzött a párizsi Roland Garroson –,
teniszakadémiát nyitott: „Örülök, hogy itt
lehetek és persze most rögtön az eszembe

nácra is. Ezekben a napokban átgondolom
az életem, és azt, vajon megbántottam-e
valakit. Ha igen, igyekszem elnyerni a bocsánatát. Számomra ez a megtisztulás. Aztán itt van az életből és a munkából adódó
számtalan teendő.

Dömök Viktória

A mai kisgyermekes szülők között
talán egy sem – vagy csak nagyon
kevés – akad, aki nem Levente Péter
kicsinek és nagynak egyaránt sokat
adó, élményt nyújtó előadásain
nőtt volna föl.
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jutott a győzelmünk. Már azt is elárulom, hogyan választottam ki
annak idején Andreát. Egyszer
majdnem megvert, és akkor
azt mondtam, inkább mellette, mint ellene.” Navratilova
a szalagátvágás után a leendő
tanítványokkal teniszezett. Az
akadémián elsősorban a 4–14
éves korosztállyal szeretnék megismertetni és megszerettetni a sportágat.
Az edzéseket – Temesvári Andrea személyes közreműködése mellett – szakképzett,
egyetemet végzett oktatók tartják.

Adventi zenés délutánt tartottak december 15-én a Budafoki úti Budai Klub-Galériában, melyen
többek között fellépett Csavlek Etelka Liszt-díjas énekesnő és unokája, Jankó Attila furulyán játszott,
közreműködött Oravecz György zongoraművész. Az eseményen adták át a Karácsony a családban
címmel meghirdetett gyermekrajz-verseny díjait is. A két első helyezett Karakas Zsófia és Medve
Natália lett, a további díjakon Harasztovics Fanni, Hulzebosz Dorina és Téglási Tekla osztozott.

December 15-én, pénteken 17 órától a Csíkihegyek utcai Általános
Iskolában rendezte meg
Újbuda önkormányzata immár hagyományos
nagycsaládos karácsonyi
ünnepségét. A résztvevő
mintegy 400 család legalább 3 utódot nevel, de
eljöttek 9 csemetés családok is. A gyerekek örültek
a gyümölcsnek, az ajándékoknak, Vincze Lilla műsorának, a Farkaskaland
című bábelőadásnak és a
tombolának, de az igazi
sztárok a rénszarvasnak,
jegesmedvének beöltözött „fogadóemberek”
voltak, akikkel igazi öröm
fényképezkedni.

fotók: Révész Marianna

Révész Marianna

Adventi zenés délután
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Kilencven esztendős Placid atya – „A jókedv az élő hit bizonyítéka”

Páter Szolzsenyicin a pap,
a tanár, a politikai fogoly és a képkeretező


December 23-án lesz kilencven esztendős.
Mivel ünnepli a születésnapját?

Nem ünneplem különösebben; ugyanis ez
a kilencven év nem érdem, csak rászakad
az emberre. Továbbra is vannak feladataim, amelyeket el kell látnom, s ez nem is
olyan egyszerű: az utóbbi időben kissé divatba jöttem, egyre több helyre hívnak előadást tartani, lelkigyakorlatot vezetni…


Vagy azért, hogy kitüntessék. December elején vehette át a Pro Ecclesia-díjat Erdő Péter
bíborostól…

azt érzem, hogy tíz évből nyolc alatt titokban mindennap sikerült miséznem.


A táborban, fogolyként?

hetetlenül sokat jelentett, nagy lelki erőt
adott mindannyiunknak.


Úgy ám! Tudják, hogyan sikerült elérnem? Átgondoltam, mire van szükségem: a mise szövegére, s kenyérre és
borra az átváltoztatáshoz. A szöveg a
fejemben volt, de honnan vegyem a többit? A kenyér, amit kaptunk, élesztőből
és szójalisztből készült, nem tartalmazott búzát, nem volt alkalmas az átvál-

Az aktív éjszakai „szolgálat” után hogyan tudta ellátni a nappali feladatait?

Melyiket hogyan. Tíz év alatt számos
„munkakörben” dolgoztam. Irtottam
erdőt, készítettem papucsot kőrisfából,
ládákat csiszoltam, megfordultam ruhagyárban is, néhány hónapig még festő
is voltam. De a legkülönösebb munkám
alighanem 1953-ban kellett elvégeznem.

nekünk az örömöket kell keresnünk”. Házi bajnokságot rendeztünk magunk között, kinek sikerül egy nap a legtöbb olyan
mozzanatot felfedeznie, aminek örülni
lehet. Ha a megszokottnál több káposzta
jutott a levesbe, az például bőven elég volt
egynek. Az egyik társunk egyszer tizenhat ilyen apróságot szedett össze, így ő lett
a bajnok. Érem átadása helyett elénekeltük
neki a kedvenc nótáját… A harmadik szabály: „Ott helyben meg kell mutatni, kik
vagyunk, mennyit érünk”.

dugták a sötétzárkába, és végigtapogatta a
gerendából álló falakat, az illesztések közti
résbe is benyúlva. Az egyik ilyen résben
lapult a Biblia. Hogy került oda? Rejtély.
S hogy hogyan sikerült a péklegénynek
az állandó motozások dacára magával
hoznia? Szintén az. Csodaként éltük meg
a történteket: akkor már évek óta nem
láttunk magyar betűt, szomjas lélekkel vetettük bele magunkat az olvasásba. Ívekre
vágtuk a kötetet, szétosztottuk magunk
között, s a túlélés négy szabályát alátámasztó idézeteket kerestünk a szövegben.
Az Úr azt akarta, hogy túléljük!

Ó, hát szeretik elkényeztetni az öregembert! Egyébként nem ez az első elismerésem, van már köztársasági érdemérmem,
Magyar Örökség-díjam is, de ez magas
egyházi kitüntetés. Itt van, nézzék meg!
Egyik oldalán Szent István királyunk látható, Gizellával, a másikon Szűz Mária, a
magyarok nagyasszonya. Miután megkaptam, átmentünk a pápai nunciatúrára, ott még díszebédet is adtak a tiszteletemre. Elhoztam a menükártyát, tessék:
zöldséges halkocsonya, saláta, füstölt fürjtojás; aztán galambleves májgaluskával,
csészében. Utána ropogós libasült következett, tört burgonyával, párolt káposztával, végül sült gesztenye és parfé. Minden
nagyon finom volt, csak azt nem tudták,
hogy a lágerben bőven túlteljesítettem a
halnormát: tíz év alatt majdnem minden
nap halat nyomtak a kenyerünkre; és egyszer ettem „galamblevest” is.




Nézze, hit nélkül könnyű pökhendi fráternek, nagyúrnak lenni, főleg manapság, de
higgye el, a szovjet börtönökben egy napig
sem lehetett volna kibírni hit nélkül!


Hát nem némi kenyér és káposztaleves volt a
napi ellátmány, ahogy eddig tudtuk?

Dömök Viktória

De igen, csakhogy egyszer két madár keveredett a táborba, és az őrök pánikba estek,
mert postagalambnak nézték őket. A rabok üzenni akarnak, vagy mi? Elkezdték
hajkurászni a galambokat, s miután nagy
nehezen levadászták őket, mindkettőt
szőröstül-bőröstül bevágták a káposztalevesbe. Semmit sem találtam belőlük a csajkámban, se húst, se csontot, se tollat, ami
nem is csoda, hiszen ezernégyszáz emberre
főztek akkor, az a két madár még arra sem
volt elég, hogy megízesítse az ételt. Hát, ez
volt az én galamblevesem története.


Életvidámság és humor. Sokaknak ez a két jellemző jut eszébe Önről, amikor meghallják a
nevét. Mennyiben tudatos a részéről, hogy minden körülmények között megőrzi jó kedélyét?

Az apai ágon svéd, anyai ágon német felmenőkkel bíró Olofsson Károly 1916 decemberében született. A budapesti bencés
gimnáziumban érettségizett, majd 1933-ban – elsősorban tanárai példájára – belépett a bencés rendbe. Hét év alatt elvégezte a
teológiát, mellé magyar-történelem szakos tanári diplomát, s bölcsész végzettséget szerzett. 1939-ben szentelték pappá, s társai
a Placid szerzetesi nevet választották számára. Ezt követően tábori lelkészként dolgozott, s Pannonhalmán tanított egészen 1946
tavaszáig. Ekkor a szovjet katonai bíróság mondvacsinált és alaptalan vádak – antibolsevista propaganda, terrorcselekmény, öszszeesküvés – alapján tízévi, a gulágon letöltendő szabadságvesztésre ítélte, s a Szovjetunióba szállították. 1955 novemberében
tért vissza Magyarországra, de mert Pannonhalmára nem kapott lakhatási engedélyt, s nem működhetett sem papként, sem
tanárként, segédmunkás lett a pesterzsébeti ládagyárban. Később az egészségügyben helyezkedett el: kórházi mosodavezető
lett, s 1977-ben ment nyugdíjba. 1975-től napjainkig kisegítő lelkészi szolgálatot lát el a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián. Egyházi körökben – a gulágot megjárt orosz író nevére rímelve – „Páter Szolzsenyicinként” emlegetik. Újbuda díszpolgára.

Mások megkeseredtek, belerokkantak vagy
belehaltak abba, hogy tíz évet töltöttek a
gulágon. Ön pedig olyan könnyedséggel beszél erről az évtizedről, mintha csupa derűs
élményben lett volna része, holott ez nyilvánvalóan nem igaz.

Nem bizony. Körülbelül harminchétezer
magyar politikai foglyot hurcoltak el a
Szovjetunió lágereibe, s közülük csaknem
huszonhétezren ott pusztultak, s ez megdöbbentően magas arány. Ha tehát derűsen emlegetem a lágerben töltött éveket,
nem azért teszem, hogy a borzalmakat
kisebbítsem, hanem azért, hogy a túlélés
csodáját hangsúlyozzam. A magam részéről azon voltam, hogy tartsam a lelket
a kétségbeesett fogolytársaimban. Úgy
éreztem, ez az én nagy feladatom, ezért
helyezett engem oda a Jóisten. De tény,
tíz év alatt mindannyian rengeteget szenvedtünk, s hogy sikerült túlélnünk, nem
jelenti azt, hogy hősök lennénk. Nem voltunk hősök, csak szerettük volna túlélni,
és hazajutni. Hogy sikerült, azért egyedül
a Jóistennek tartozunk köszönettel.
Persze voltak más tényezők is. Apám
mindig szigorúan fogott, a bencéseknél
önmegtartóztatásra, lemondásra neveltek,
s a cserkészeknél is szert tehettem némi
állóképességre. Mindez segített fizikailag
elviselni a helyzetet, de persze nem akadályozott meg abban, hogy néhány hét alatt
negyvenkét kilóra ne fogyjak. Ami a belső
tényezőt illeti: hihetetlenül sokat jelentett
a tudat, hogy felszentelt pap vagyok, s az is
maradtam mindvégig, bármilyen ruhába
is bújtattak – a törzstiszteket ugyanakkor
erősen megviselte, hogy levagdosták róluk
a váll-lapjaikat. De a legnagyobb kincsnek

toztatásra. Egyszer csak meghallottam,
hogy egy fogolytársam nem hajlandó
elfogadni a kenyérfejadagot. Rögtön felkerestem, és félrevontam: öngyilkos akar
lenni? Ne tegye! De megtudtam tőle,
hogy hithű zsidó, és azért nem fogadja el
az ellátmányt, mert nem ehet kovászos
kenyeret. Helyette a moszkvai izraelita
hitközség küldött neki maceszt. Az már
tartalmazott búzát, úgyhogy megbeszéltem a rabtársammal, számomra is kérjen
egy adagot. Kétkilónyit kaptam! Gondolták volna, hogy egy magyarországi bencés tanár a gulágon a moszkvai izraelita
hitközség adományával misézhet? Ez a
Jóisten csodája volt!


De a bor még mindig hiányzott, ha jól értem.

Elég nehezen lehetett volna szerezni, mert
a lágerben, ugye, csak vodkát ittak az őrök.
Ez a dilemma egy másik fogolytársam, egy
olasz jezsuita segítségével oldódott meg,
aki a fekete-tengeri olasz matrózok lelki
atyja volt, mielőtt elítélték volna. Tőle tudtam meg, hogy XII. Piusz pápa rendelete
értelmében rendkívüli körülmények között a miséhez nem szükséges bor, a szőlő leve is elég! Kaukázusi fogolytársaim a
csomagjaikban rendszeresen kaptak szőlőt, tőlük kértem néhány szemet, s azokat
használtam. Lefekvés előtt ittam néhány
pohár vizet, így tudtam, hogy éjszaka kettő és három között fel fogok ébredni, mert
ki kell mennem. Tudni kell, hogy takarodó után nem lehetett felöltözve kimenni
a barakkból, nehogy az őrök azt higgyék,
szökni akarunk. Így pucéran feküdtem
a priccsemen, hason, úgy miséztem. Hi-

Egyszer német zsákmányvonat érkezett a
táborba, 1945-től 1953-ig keringett a Szovjetunióban, míg végül eljutott hozzánk.
Kiderült, hogy vécéülőkék alkotják a rakományát – manapság már műanyagból készülnek az ilyen holmik, akkor még fából
voltak, csiszolt, lakkozott fából –, s hívat
a parancsnok, egy fiatal főhadnagy, hogy
láttam-e már ilyet? Mondtam, láttam. Akkor készítsen belőlük keretet ezekhez – és
előhúz a fiókjából egy Lenin és egy Sztálin
portrét! Egyáltalán nem tudták, mire való
az ülőke, de honnan is tudhatták volna,
hiszen Szibériában csak a guggolós vécét
ismerték! Nagyokat nyeltem, de elkészítettem a kereteket, s a portrék ki is kerültek
a parancsnoki iroda falára. „Végre a saját
helyükre kerültek a nagyurak!”, mondták
a fogolytársaim, mikor meglátták őket. De
utána egy jótét lélek elmagyarázta a parancsnoknak, hogy ha egy távolabbról jött
felettese meglátja a vécédeszkával díszített
képeket, könnyen mellénk kerülhet. Erre
gyorsan eltüntette őket a falról.


A komorabb helyzetekben mihez tartották
magukat? Mihez igazodtak a táborokban töltött több ezer hétköznap alatt?

E célra kidolgoztunk, s nap mint nap alkalmaztunk négy szabályt, melyeket csak
úgy neveztünk: a túlélés négy pontja.
Röviden elmondom ezeket, mert mai
viszonyok között is használhatóak. Az első pont így szólt: „A szenvedést nem szabad dramatizálni!”. Azaz nem engedtünk
senkit panaszkodni, mert a siránkozás
nem old meg semmit. A második pont.
„Mivel a szenvedés magától is ránk talál,



A géppisztolyokkal szemben, kerítések és
őrtornyok között, a napi munkától legyengülten? Mennyi esélyük volt?

Ne valami erőszakos megmozdulásra gondoljon! Mondok egy példát: nem
sokkal azelőtt, hogy hazaengedtek volna
minket, aláíratták velünk a repatriálási
papírjainkat. Akkor éppen egy bútorgyárban dolgoztunk, s mikor a gyár igazgatója
megtudta, mi történt, sűrű káromkodásba
kezdett: ha mindenki hazamegy, ki fogja
teljesíteni a tervet? És ha nincs, aki teljesítse, hogyan fog így prémiumot kapni?
Kihúztam magam, odaléptem eléje: „Legyen egészen nyugodt, meg fogja kapni a
pénzét. Mi, rab magyarok vállaljuk, hogy
ledolgozzuk a hátralévő hat napot”. Csak
nézett ránk elkerekedett szemmel. Talán a
Szovjetunió fennállása óta nem éltek olyat,
hogy valaki önként menjen dolgozni! Hát
így értettem, hogy meg kell mutatni, mire
vagyunk képesek.


A negyedik pontra ezek után tippelni sem merek.

Abból indultunk ki, hogy akinek van mibe kapaszkodnia, annak sokkal könnyebb.
Mi, hívő emberek, Istenbe kapaszkodtunk
a táborban, és többször is tapasztaltuk,
hogy az Úrnak gondja van ránk. 1952 végén vagy 1953 elején például felkeresett
egy péklegény, aki nemrég érkezett az
egyik új transzporttal. Egy fedőlap nélküli
könyvet nyújtott át nekem, s legnagyobb
megdöbbenésemre a Szent István Társulat
által 1930-ban kiadott újszövetségi Szentírás volt az! A legény elmesélte, hogy még
az előző lágerben találta. Három napra be-

Az Úrról szól a következő, gyakran idézett
mondása is: „A Jóistennek van humora!”
Pontosan milyen körülmények között hangzott el Öntől ez a megállapítás?

A kilencvenes évek eleje óta mi, volt politikai foglyok, rendszeresen összegyűlünk a
Városligeti fasorban, annak idején ugyanis ott állt a szovjet parancsnokság, ahol
elítélésünk előtt fogva tartottak és kihallgattak minket. Ma iskola működik a helyén, s emléktábla függ a falán. Évről évre
megkoszorúzzuk ezt az emléktáblát, s az
egyik ilyen alkalom után odalépett hozzám egy fiatalember, és ötperces interjút
kért tőlem a tévé számára. A túlélés négy
pontjáról beszéltem, s miután befejeztük
a beszélgetést, s azt hittem, leállították a
kamerát, hozzátettem: „Jegyezzék meg,
hogy a Jóistennek van humora! A Szovjetunió tíz évig mindent megtett, hogy
tönkretegyen; én még ma is itt vagyok, de
hol a Szovjetunió?” Este a híradóban csak
ez a két mondat hangzott el tőlem, s másnap az újság is idézte. Mit tehettem volna?
Tényleg azt hittem, hogy már nem veszik!


Dióhéjban: Olofsson Károly – Placid atya

Az evangélium, vagyis a jó hír gyermekének
tartom magam, miért ne lehetnék vidám?
Hiszen épp ez az örömhír lényege: nincs
olyan megpróbáltatás, amelyet ne lehetne a
hit segítségével elviselni. A hívő embernek
ezért mindig örülnie kell, jó kedélyével másoknak is segítséget nyújt, vagy példát mutat! A jókedv az élő hit bizonyítéka!


Végig Istenről beszélt. A hívő ember, különösen egy lelkipásztor számára természetes a
létezése. Ugyanakkor akadnak, akik nem hisznek benne. Számukra mit tud mondani?

A Szovjetunióban szerzett élményeitől elszakadva, s a közelgő ünnep felé fordulva: gyakran
hallani, hogy a karácsony a szeretet és a család
ünnepe. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a szeretet
egyre fogyatkozik a világban, s a család, mint
intézmény, mind súlyosabb próbatételek elé
kerül. Ilyen körülmények közepette hogyan lehet méltóképpen megünnepelni a karácsonyt?

Kétségtelen, hogy előtérbe kerültek a külsőségek, s mára lélektelenné vált az ünnep.
Holott épp az volna a lényeg, hogy lelke legyen! Hiszen Jézus születése óriási fordulatot jelentett. Ősszüleink ugyanis nem fogadták el a teremtő és a teremtmény közti
egységet, és az ősbűn miatt elvesztették az
Édent, így az örök élet perspektíváját. Életük csak születéstől a halálig tartott, Jézus
születése után – kereszthalálával – azonban helyreállt az Isten és ember közti
kapcsolat, és a megváltással mód nyílott
rá, hogy az ember elnyerje az üdvösséget.
Ennek lehetősége teremtődött meg az első karácsonykor, mivel Jézus szeretetből
emberi alakot öltött. Világra jövetele ezért
akkora ünnep a keresztények számára.
Ezért kell másként nézniük a karácsonyra,
mint hogy mit lehet megvenni a vásárokon, ezért kell Krisztus törvényei szerint
élniük, hogy méltóak legyenek az Úr ajándékára, az örök életre!


Nemsokára itt az újesztendő. Ha kívánhatna,
mit kívánna 2007-re?

Hazugságokból, pökhendiségből volt
már elég, ezért azt kívánom, hogy jövőre
mindenhová több jusson igazságból és
szeretetből. És hogy a fiatalok jobban érdeklődjenek saját nemzetük történelme,
hagyománya, gyökerei iránt! Egyiküket
sem szeretném megbántani, de nemrégiben osztályfőnöki órán vettem részt a
tizenegyedik osztályos középiskolások
körében. A nyilasokról beszéltem nekik,
és azt hitték, valamilyen sportegyesületről
van szó! De már az sem érdekli őket, hogy
a saját szüleik mit mesélnek nekik 1956ról! Ijesztőnek érzem ezt a közönyt.


S önmaga számára mit kíván?

Ameddig tudom, teljesítem az Úristen
akaratát, ahogyan eddig is tettem. Az Úrra bízom a döntést, a magam számára tehát nincs mit kívánnom.
Regényi Huba
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„Ott az igazi Mikulás”

Az ünnep fényesíti a lelket
nyugváshoz, a belső lelki béke, a lelki utak
elindításához mindenképpen jó egy erdeihegyi kirándulás a családdal és barátokkal.
Idén hatvannál is többen leszünk.
K. D.: Csilla kérdezte, mi legyen a karácsonyi ebéd, vacsora? Mondtam, le kéne egyszerűsíteni. Ne csináljon sokfélét, mindenki szája íze szerint valót. Egyetlen ételt
főzzön, amit mindannyian szeretünk, és
azt együtt költsük el az ünnepi asztalnál.
K. J.: Tegyél a panírba diót... De tudod,
hogy lehet ezt fokozni? Közösen készítsétek el az ebédet, a gyerekekkel.
K. D.: Ez elment vadászni, ez hazavitte....
K. J.: Jó mese volt az! Mind az ötnek jusson
valami.
K. D.: Harmincöt-negyven éve már annak,
de emlékszem, télen, fenn a Bükkben, a
szikrázó hóban, mentem veled az erdőre fenyőért, kiválasztottuk a legszebbet, kivágtad, rákötöztük a szánkómra és hazahúztuk. Három méteres volt, amekkora befért
a szobába. Egyszer még fel is gyulladt...
K. J.: Akkor még gyertyával adtuk a kará-

Nehéz veled találkozni,
időpontot egyeztetni. Hiába lettél nyugdíjas, most több a dolgod, mint amikor
még erdész voltál. Legutóbb Mikulásként
jártad az óvodákat.
KERTÉSZ JÓZSEF: Ez nem csak játék. Valójában Szent Miklós püspököt személyesítettem meg, mert a nimbusza eltűnt, átváltozott Télapóvá. Mindig azt mondtam, a
Télapó most Moszkvában van, és a tajga
környékén várja az
orosz gyerekeket.
Aztán rájöttem, már
a harmincas években elkezdődött a
zavar, összemosódása Mikulásnak,
télapónak és a kis
Jézusnak. A Mikulás-ünnepnek nincs
köze karácsonyhoz,
csak annyi, az adventi várakozás időszakában van.
K.D. Mit mondasz a
gyerekeknek? Én vagyok a Mikulás?
K.J. Főleg, ha szent
Miklós süvege, palástja van rajtam, teljesen odáig vannak.
A gyerekek már tudják, és éneklik nekem: „Miklós püspök egykor régen,
Segített a szegény
népen, Őt dícsérje
koldus, árva, Emlékezzünk jóságára...”
Ha meg nem tudják,
megtanítom nekik.
Szeptember óta növesztem nagyra a
szakállam, és minden gyereknek engedem, hogy megrángassa. Rájönnek,
nem lehet lehúzni,
nem vattából van. A
szentendrei óvodások felkapaszkodtak
a kerítésre, onnan Kertész József szeptember óta növeszti a szakállát
néztek, amíg elvonulok, ott az igazi Mikulás, kiabálták.
csony fényét. Én már nem rakok gyertyát,
K. D.: Tegnap Budapesten autóztam, tülecsak az asztalra. Nem állítunk karácsonykedés, taposás van, jön karácsony, az em- fát, gledicsiaágat díszítünk, rászúrhatunk
berek megbolondulnak. Aztán van egy kis piros almát, mézeskalácsot, diót. Az ősi
szünet, és itt a szilveszter, 6 tonna virsli, 8 népi karácsonyt elevenítjük meg, hajdan
rekesz pezsgő, nehogy baj legyen. Régeb- valami zegzugos ágakra, legfeljebb egy
ben is volt ez az iszonyatos őrjöngés?
borókaágra raktak valamit.
K. J.: Jól dolgoznak a reklámszakemberek.
K. D.: Nem tudom, de én jobban szeretem
Évről évre romlik a helyzet, az emberek a fát. Sajnálom, hogy 24-én ott marad az
hiába kerülnek rosszabb anyagi helyzetbe, utcán a sok eladatlan fenyő. Kár értük.
ugyanúgy költekeznek. Valaminek a hiá- K. J.: Ha nem sajnáljuk a levágott gabonát,
nyát érzik, és úgy gondolják, karácsony- ne sajnáljuk a kivágott karácsonyfát sem.
kor mindent pótolhatnak.
Nem erdőt vágunk ki, telepeken neveK. D.: Nincs idő megállni, az egész év felődik, ennek ez a feladata. Ha beérett, leszült rohanás. A kiélhetetlen vágyakból vágom, mint a gabonát. Az biztos, hogy
ered: megvenni a rengeteg ajándékot. Pót- nagyon sok megmarad, ez a kereskedelem
cselekvés, mint a mértéktelen evés-ivás. hibája. Mint erdész, azt mondom, helye
Ez lenne az ünnep?
van a karácsonyfának az otthonokban,
K. J.: Maczkó Máriától hallottam egy gonmert egy-két hétre bekerül a lakásokba
dolatot… Azt mondta, ünnepelni kell. Az egy darabka természet. Úgyis olyan keünnep fényesíti a lelket, mert ha az ember veset vagyunk a természetben. Álságos
csak hétköznapokban él, a lélek elszürkül, dolognak tartom, hogy kitalálták a viszeltompul. Most, hogy ez étki tobzódások- szaváltható, földlabdás fenyőt. Ezeknek a
ban és ajándékozási szokásokban nyilvánul fáknak kicsi az esélyük az életben marameg, valóban pótcselekvés. És egy másik dásra, kiszáradnak.
gondolat Petrás Máriától, aki keramikus és K. D.: Miért lettél erdész?
csángó népdalénekes: ő, mikor kicsi gyerek K. J.: Szüleimmel Angyalföldön laktunk,
volt, vasárnapról vasárnapra éltek, hétfőtől vasárnaponként elmentünk kirándulkezdve már a vasárnapra készültek, pánt- ni. A Nagykörútra, Margitszigetre, vagy
likáját, szoknyáját, ingét ezért szépítgette. ha nem, a Normafához. A budai hegyek
Ez egyfajta hétről hétre való ünneplést je- jó részét bejártuk, voltak törzshelyeink,
lentett. Nemcsak a Biblia, hanem az ember papa leült és elkezdett festeni, mi meg
életritmusa is megköveteli, legalább a hete- fára másztunk. A Moszkva téren hoszdik napon állapodj meg, pihenj meg. Lá- szú kígyózó sor várt, csőkorlátok között
tod, mi ezért csináljuk az adventi kirándu- tekeregtünk fél órát, míg feljutottunk a
lásokat, hogy legyen egy szombat legalább, következő villamosra. És aztán nyomás
amikor nem a boltokat gazdagítjuk – és ki a szabadba. Akkor nagyon sokan kimagunkat szegényítjük –, hanem önma- rándultak.
gunkat gazdagítjuk és a természetet járjuk. K. D.: Akkor még szerencsére nem volt teA megálláshoz, az elcsendesedéshez, meg- levízió.
KERTÉSZ DÁNIEL:

Most azon vitatkoznak a családban,
melyik csatornát nézzék. Otthon vannak,
és nem szólnak egymáshoz. Legfeljebb
ennyit: mi a kaja? A XXI. század akkor
élhető, ha újra lesz ideje a családnak arra, hogy együtt legyenek. Régebben te is
elmentél a gyerekeiddel kirándulni, ma
már nem.
K. D.: Nehéz őket kimozdítani, 14-17 évesek, külön társaságuk van, ez az élet rendje. Te is kiszakadtál a családból, amikor 14
évesen a Bükkben voltál erdészgyakornok. Kéthavonta utaztál haza, Budapestre.
Azután Sopronban tanultál, az erdészeti
technikumban. Mindig távol az otthontól.
Miért ragaszkodtál a Bükk-fennsíkhoz?
K. J.: Ez volt gyerekkorom vágya. Mindenképpen a Szilvásváradi Erdészethez akartam kerülni.
K. D.: Amióta az eszemet tudom, verset
mondasz. Ötéves voltam, a Betlehemi királyokat tanítgattad nekem. Közel áll hozzánk József Attila.
K. J.: 1957 karácsonyára, 13 éves gyerekként édesapámtól
kaptam egy József
Attila-kötet. Minden ajándék eltűnt
azóta, de ez a kötet
a mai napig megvan.
K. D.: Mit ért meg
József Attilából
egy 13 éves gyerek?
Nem korai?
K. J.: A mama című versét már
korábban mondtam, valami nőnapon, a Szabolcs
utcai papírnyomó
gyár baboskendős
munkásasszonyainak. Elkezdtem
forgatni a könyvet, volt egy kis
azonosság, én akkor úgy éreztem:
prole t á r g ye re k
vagyok. A technikumban volt irodalmi színpad, sőt,
a városi irodalmi
színpadra jártam,
ott Pilinszkyt csináltunk, a Sötét
menyországot, azt
hiszem 64-ben. És
amikor már Egerben dolgoztam,
az ottani irodalmi
színpaddal jártam
a megyét.
K. D.: Soha nem jutott eszedbe, hogy
előadóművész legyél?
K. J.: Még soproni
diákként városi
szavalóversenygyőztes voltam,
elzavartak a Ki mit tud?-ra, a Hazám című verset mondtam, Oszter Sándor pedig
Illyés Gyula Bartók-ját... Készítettek velem
akkor egy interjút, a Kisalföld újságnak,
Akik vesztesként is nyertek címmel... és
akkor azt nyilatkoztam: erdész leszek,
jó erdész.
K. D.: Mi lett volna, ha nem indul Oszter?
K. J.: Erdész akartam lenni.
K. D.: December végén ünnepeljük a fényt,
hosszabbodnak nappalok, ősi, vallás
előtti idők kultuszából nőtt bele a vallásokba, és a keresztény kultuszba is. Ezért
döbbenetes látnom karácsonyt hirdető, csípőriszáló, daloló Télapó-bábukat
úton-útfélen.
K. J.: Karácsony Jézus születésnek évfordulója, ebből nőtt ki minden, a karácsonyfával, az ajándékokkal, a Télapóval, és lett
a vásárlás ünnepe. Ha ez kétezer éven át
fönnmaradt, akkor a Télapó-figura el fog
tűnni, mint ahogy más is eltűnt. Hiszem,
hogy el fog múlni. Az embereknek a lelke
nem bepaszírozható. Aki vásárol, az készen kap mindent, nem kell gondolkodni, kimossák az agyát. Ezért harcolj te is,
hogy ne így legyen.
K. D.: Optimista vagy. Ahány év rombolás történt, legalább kétannyi idő kell
mindennek a helyrehozatalához.
K. J.: De helyrehozható, én ebben hiszek.
Szüksége van az embernek ünnepre, és
az ünnepek között a legnagyobbra, a karácsonyra. Ezért ültünk le beszélgetni. Ne
szakadjon el apa a fiától, beférjen a kunyhóba. A szarvassá változott fiaknak ne
nőjjön akkora agancsuk, hogy ne férjenek
már be. Az lenne jó, ha a tiszta forrás mindig innen indulna, a szülői háztól.
K. J.:

Kertész Dániel

Rohanunk, alig van időnk egymásra.
Családom van, ezer teendőm, nyűgöm, görcsöm. Néha találkozunk,
beszélünk semmiségekről. Régen volt,
mikor együtt éltünk. Elszakadtunk
egymástól. Megöregedtél, és én sem
vagyok már gyerek... félek, lazulnak
a szálak, amik összfűznek. Félek,
mert múlik az idő, te elmész, anyám
után, én meg itt maradok, végképp
egyedül... Az idő örök, a pillanat múló.
Nekünk, halandóknak, csak pillanataink vannak. Már látom, kevés, mi
adatott. Ülj ide, beszélgessünk. Apa a
fiával.

Kertész József – Kertész Dániel
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Szakítsunk időt az együttlétre, amíg lehet

Karácsony közeledtével
Karácsony közeledtével, az adventi
gyertyák reményt és melegséget
sugárzó fényében egyre-másra élednek bennem emlékek, élesednek újra
már halványuló képek.
Emlékek. Emlékek, szépek és fájdalmasak, de mindig a múló idő jótékonyan
felejtő vagy megszépítő varázslatában.
Sokféle emlékkép, hiszen mindnyájunk
életében a szép karácsonyok mellett voltak kevésbé boldogak is.
Karácsony közeledtével eszembe ötlenek az önfeledt gyermekkori örömök.
Karácsony közeledtével felvillan, amikor alig tizenéves lányként még nagyon is
természetesnek találtam a szépen feldíszített fenyőfa alatt a nekem szánt ajándékok
sorát. A díszes papírok nem sokáig rejtették előlem a titkukat, az új műkorcsolyát,
a téli sportoláshoz akkor divatos nadrágot,
a piros, norvégmintás pulóvert, a könyveket és a további hőn áhított kincseket.
Az évek múlásával aztán karácsony
közeledtével már én igyekszem kifundálni, milyen ajándékokkal kedveskedhetnék szeretteimnek.
Karácsony közeledtével gondolatatban is szorosabban öleljük át a nekünk oly
kedves személyeket.
Karácsony közeledtével most már évről évre szembesülnöm kell azzal, hogy a
gyorsan elillanó idővel eltávoznak mellőlem, akiket szerettem, akik szerettek.
Karácsony közeledtével egyre inkább
velem vannak a fátyolszerű emlékködbe

burkolózó arcok, a megismételhetetlen
gesztusok, a halk vagy erélyes hangok.
Karácsony közeledtével eszembe jut
az a néhány évvel ezelőtti este is, amikor
a Budapestet beburkoló havazás miatt lelassult a nagyvárosi közlekedés. Araszolva
kapaszkodtak fel a szelíd budai dombvidékekre az autóbuszok. Méterről méterre,
megküzdve a nagy mennyiségű frissen
esett hóval, megtette útját a minket szállító jármű is a végállomásig.
Onnan aztán a pihe-puha, csillogó porhóban, idilli csendben, az utcánkban egyedül lépkedve folytattam az utam hazáig.
Gyönyörködtem a fákat, az örökzöldeket,
az épületeket felöltöztető csillámló fehérségben. Élveztem a nesztelen világot. A
csendet csak lépéseim zöreje törte meg.
Lassan közeledtem a házunkhoz, s
egyszer csak zongora hangjait hallottam
kiszűrődni a szomszédos épületből. Az
ott lakó család kislánya gyakorolt hangszerén. Lassítottam a lépteimen. Rövid
ideig szinte megbűvölten hallgattam a játékát a havas utcán.
Tiszta és békés volt minden. Derű és
nyugalom költözött a szívembe.
Karácsony közeledtével arra is gondolok, milyen jó lenne megsokszorozni a
tiszta, derűs és békés pillanatokat.
Karácsony közeledtével egyre fokozódó lelkifurdalás is gyötör. Lelkifurdalás,
hogy a szeretet ünnepének alkalma mellett minél több időm legyen szeretteimmel
az együttlétre. Amíg lehet.
(pataki)

Hosszú két perc a buszmegállóban

Vipera a jászol alatt
Karácsony előtti terepszemlére készültem: kinek mit vegyek, mennyiért, miért pont ezt? Ilyen és ehhez hasonló kérdések motoszkáltak bennem még akkor
is, mikor – a feladatot letudva – a buszmegálló felé ballagtam. Közben feltűnt,
hogy az üvegketrecben mozdulatlan tömeg hever a földön. Talán egy hajléktalan. Amint közelebb értem, megláttam:
egy fiatal, tizenhat-tizenhét éves forma
srác az. Kabátja alaposan felcsúszott rajta, kilátszott a csupasz hasa; de a srácot
nem zavarta: szélesen vigyorgott.
A korábban elfogyasztott szeszmennyiséggel küzd, konstatáltam, s
míg a csata véget nem ér, a mosoly az
egyetlen, amire képes. De tévedtem.
Hátam mögött léptek koppantak: ketten
közeledtek a túloldalról – ugyanolyan
korúak, mint a srác, nyilván a haverjai
–, kezükben egy-egy pillepalackkal.
A hűsölő fiatalember tehát inkább az
utánpótlás érkezését üdvözölte.
A jövevények feltámogatták haverjukat, és kezébe nyomták az egyik palackot. A cimborák mozgását elnézve az
a benyomásom támadt, hogy nem kávé,
s talán nem is kóla lötyög a műanyag
flaskákban, ezért elfordultam, nehogy
azt higgyék, azért bámulom őket, mert
kérek a piájukból.
Akkurátusan tanulmányozni kezdtem az oszlopra erősített menetrendet,
újra és újra leolvasva, hogy két perc múlva jön a következő busz. Mivel az adat az
ismételt ellenőrzések után sem változott,
be kellett látnom, tennivalóim elfogytak, így visszafordultam a megálló felé.
Az egyik újonnan érkezett srác – koponyája sima, akár egy biliárdgolyó, felsőtestén fekete bomberdzseki, alul katonai
gyakorlónadrág, szára fekete bakancsba
tömködve – az aszfalton térdelt, aztán
valamit előhúzott a bakancsából, felegyenesedett, s elindult felém.
A kezében tartott holmi egészen
olyannak tűnt, mintha egy összecsukott vipera lenne. Aztán meglendítette a
karját, és kiderült, hogy a kütyü pontosan az, aminek látszott: egy vipera, immár szétnyitva, harcra készen. És a srác
még mindig felém tartott vele.
Elszaladni már késő volt, így csak
álltam, és újra megvizsgáltam a menetrendet. Másfél perc múlva érkezik a
busz. De a srác előbb odaért:
– Figyelj, zavarna, ha benyomnám?
– A megálló üvegtáblája felé bökött,
majd rám nézett. Barátságos volt. Vagyis majdnem.
Ezzel meglepett, de azért azt mondtam: – Zavarna.
Elkerekedett a szeme: – De miért?
Tényleg, miért is? Nekem végül is
nem okoznak kárt vele, s így talán bennem sem esik kár. De akárhogy tűnőd-

tem, csupa olyasmi jutott eszembe, amiket anyám mondogatott mindig. Hogy a
rongálás csúnya dolog. Meg hogy ne tégy
tönkre olyasmit, kisfiam, amit utána nem
tudsz megjavítani. Tényleg csak ilyenek;
semmi egyéb. Talán a srác tehetett róla.
Ennyire udvarias volt, s erről nekem is az
illem jutott eszembe. Meg az anyám. Őt
persze jobbnak láttam nem említeni, hátha a jövevények is emlegetni kezdik. Ezért
ékesszóló válaszra ragadtattam magam:
– Mert. Nem kéne.
– De én be akarom törni!
– De engem zavar.
– És akkor mi van?.
A tárgyalás tehát holtpontra jutott,
de ekkor újabb fél kapcsolódott bele a
vitába, újabb álláspontot képviselve:
– Adjunk a szájának?
A srác, aki az imént a földön feküdt,
még tud beszélni. És a jelek szerint mozogni is, merthogy most felém tartott,
széles mozdulatokkal hadonászva.
– Kuss! – felelt helyettem a viperás, és a társával együtt visszahurcolta
a harmadikat a megállóhoz, aki újra
összeroskadt, és öklendezni kezdett.
Közben megnéztem az órámat. Még
negyven másodperc, feltéve, ha a busz
pontos lesz. A francba!
A viperás közben visszatalált.
– Most én zavarlak téged – közölte.
– Miért ne nyomjam be?
Úgy látszik, annyira szívére vette
az ügyet, hogy meg akarja beszélni. De
nem jutott eszembe újabb érv, viszont
észrevettem, hogy közeleg a busz.
– Felszállok – közöltem.
– Én meg betöröm! – közölte.
Felszálltam, s ahogy kinéztem, láttam,
hogy úgy emeli a teleszkópos fémrudat,
mintha csak búcsút intene vele.
– Ezek nem normálisak – mondtam
a sofőrnek. – Van náluk egy vipera, és be
akarják törni az üveget a megállóban.
– Biztos be vannak lőve – felelte a
sofőr, becsukta az ajtókat, és gázt adott.
Azon kezdtem filózni, mit felelhettem volna a srácnak, mielőtt otthagyom. Ha azt mondom, csak nyugodtan, szívfájdalom nélkül betör legalább
egy üvegtáblát. De lehet, hogy belejön,
és mindegyiket betöri. Ha azt mondom
neki, ne, szintén így tesz, már csak azért
is. Aztán felötlött bennem: honnan lehet egy tizenhét éves srácnál vipera? De
a busz sebesen rohant előre; s aki választ
adhatott volna, az immár jópár megállónyi távolságban volt mögöttünk az
éjszakában.
Másnap újra arra jártam. A megálló
épségben volt, s minden a megszokottnak tűnt, a sarkában éktelenkedő hányástócsát is beleértve.
Boldog karácsonyt mindenkinek!
Regényi Huba
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A panellakás, a Sport-szelet és a Firebird

legnagyobb része száraz volt, és jól be volt
szórva porcukorral. Fontos tulajdonsága
volt még, hogy körben le lehetett fejteni.
Először a külső tekervényeket kellett elcsócsálni, hogy a puha és nagyon kakaós
közepe maradjon a végére, utolsó falatnak.
Babapiskótát csak szülői erőltetésre
fogyasztottam, a borzalmas íze és még
borzalmasabb állaga miatt, annál jobban
kívántam a Macskanyelvet, de azt csak
ünnepre lehetett kapni, mert drágának
minősült. Kompromisszumos megoldást
jelentett a franciadrazsé és a Dunakavics
(ezek mérsékelten voltak drágák).
Ha van édesség, van sósság is, ebben
bizonyos vagyok, és a legjobb sósság a
kukac volt. A kukacot méretes nejlonban
árulták, valami puffasztott izé volt, amit
kevés nyállal hosszú kígyóvá lehetett öszszeragasztgatni, és a felnőttek ennek mind
nagyon örültek… Karácsony táján mindez hatványozódva fordult elő, és szüleim
végtelen türelemmel kértek meg napjában
tizedkettedszer is, hogy inkább adnak bármilyen csokit, csak ne tegyem tönkre a fát
– a felzabált szaloncukrok után fennmaradó, lifegő sztaniolok jelenlétét viszonylag
nehezen viselték.
Néha kaptam a rokonoktól babát is.
Különböző hajakkal készült egyenbabákat
adogattak a kezembe, főleg karácsonykor,
mert az általános ünnepi hangulatban ez
valahogy olyan édes dolognak tűnt. Nekik.
Ezekkel a babákkal aztán sohasem nem
játszottam, mert sokkal jobban érdekeltek
a kisautók, és a barátnőim között volt, aki
kapott Ausztriából valódi Barbie babát, de
az meg mégannyira sem tetszett, ahogy az
itthon kapható hasonmásai sem, amiknek
pedig vicces módon általában sötétbarna
hajuk volt. Viszont volt távirányítós autóm, amit a szüleim gyűlöltek, mert soha
nem tudták kiszámítani, hogy a következő pillanatban hol köt ki az alattomos
járgány, és persze megszámlálhatatlan sok
Matchboxom is volt, a Firebirdöt szerettem a legjobban. Több autóm volt, mint az
unokatesómnak, pedig ő fiú, és négy évvel
és három hónappal idősebb nálam. „Lucia, lány létedre…” – elég sok mondat kezdődött így akkoriban. Most meg: „Felnőtt
létedre…” Hát igen. Tegnap is, a plázában
láttam egy játékboltot, és a kirakata… Az
a kirakat tele volt kisautókkal. Még nem
mertem megmondani a családnak, hogy
vettem egy Firebirdöt.
Sürgősen szülnöm kell egy fiút.

Majd a gyereknek is elmesélem…

anyag. Szintén a modernitás jegyében.
Sárgásbarna csempemintás volt a linóleum a padlón, és zöld kockás a viaszosvászon, ami terítőként szolgált a – naná!
– összecsukható ebédlőasztalon. A szobában természetesen tapéta feszült a falra.
Mi megúsztuk a legrosszabbat, nem a sárga rózsásat kaptuk, és nem is rózsaszínt,
hanem világoszöld izékkel díszítettet, de
soha nem jöttem rá, mit ábrázolt. Abba
ugyanis nem voltam hajlandó beletörődni, hogy egy tapéta, ráadásul a miénk, ne
ábrázoljon semmit. Leginkább szamovárnak tűntek azok a zöld valamik, de egzotikus virágok is lehettek. Ha egy bizonyos
dolog nem túl szögletes, az mindig tűnhet
egzotikus virágnak…
Végül is megvolt mindenünk,
ami nagyon kellett, nem éheztünk, vagy ilyesmi, és nem is
nyomorogtunk. Az egyetlen, ami
hiányzott, arról se a kor tehet igazán: a tenger. Sokáig nem is
tudtam, hogy néz ki a tenger,
csak egy földrajzi fogalom
volt, nagy világoskék pacák
a világtérképeken. Hogy nekem tenger KELL, arra akkor
jöttem rá, amikor volt az a sorozat a tévében, amiben egy csapat
gyerek mindenfélét megcselekszik
a tengerparton, volt benne egy Julia
nevű nő is, húljának ejtették, gondolom,
spanyol lehetett. A sorozat címére emlékszem: Tengerparti nyár. Ez elég jellemző,
mert szinte minden jelenet lent játszódott
a parton. Ezeket nézve rá kellett döbbennem, mekkora hiányossága a helynek,
ahol élünk, hogy nincs tenger. A tengertelenségemet akkor valami megváltoztathatatlan sorstragédiának könyveltem el,
és napi szinten nem is foglalkoztam vele,
de látens módon később mindig jelen volt
a gondolat, hogy nekem el kell jutnom a
tengerhez. Gyerekként viszont tökéletesen tehetetlen voltam tengerügyben, mert
a környékén, ugye, tényleg nem volt egy
darab sem, a Földet csak nem sikerült átformálni pusztán gondolati ráhatással, a
család meg túl csóró volt ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön a tengerparti nyaralás
lehetősége. Mondjuk, eleve csak bizonyos

Elfelejtettük, mi ez az ünnep?
Karácsonyhoz közeledve sokan gondoljuk át, minek is örülnénk idén a fa alatt.
Eszünkbe jutnak tavalyi, be nem teljesült
vágyaink, valóra nem váltott álmodozásaink. Talán már ez nem is annyira keserű,
mint amikor a csomagolópapírok között
először döbben rá az ember, hogy valami
mégis hiányzik. Nem arra gondolunk,
amikor egy kisgyermek nem azt a játékautót vagy babát kapja meg, amiért egész
évben rángatta az anyukája szoknyáját
– ez valami sokkal mélyebb hiány. Elfelejtettük, mi a karácsony.
Egész évben mérgezzük magunkat, és
a sok keserűséget a szaloncukrok változatossága sem édesítheti meg. Mi, magyarok
nemcsak a C-vitamin, a Rubik-kocka feltalálásában vagyunk világelsők, hanem az
egy főre jutó keserű pirulák lenyelésében
is. A legszebb nemzeti ünnepeinken esünk
egymás torkának; s erre az idei év nagyon
jó példa. Márpedig ennyi gyűlölet mellett
nehezen lehet megérteni a szenteste valódi
üzenetét. Minden lehetőségünk
adott egy igazán szép ünnephez, de egyre furcsább fogalmaink vannak a szépről. Tízféle
fenyő, ugyanennyi műfenyő, százféle világító, esetenként villogó
fénycső, lámpa, hárfázó, zenélő csillagocskák, angyalkák, minden,
csak a fa ága le ne szakadjon
a gyönyörűségtől. Aztán a
szemet kápráztató díszítés láttán
mégsem
érezzük a
várt boldogságot.
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Mert a híresztelésekkel ellentétben ez nem
a karácsonyfa ünnepe.
A bevásárlóközpontok október óta
karácsonyi dekorációban díszelegnek, és
mi egymást lekönyökölve tódulunk az
akciós áruk felé, abban a hitben, hogy szeretteink az ilyen „megharcolt” ajándékot
még jobban fogják értékelni. A karácsony
azonban nem az ilyen ajándékok ünnepe.
Sokan már az ünnepek előtt szabadságot vesznek ki, hogy mindenre maradjon idő. Bejglisütés, vásárlás, a megfelelő
fenyőfa beszerzése, az esti menü összeállítása. Az összezárt családtagok pedig nehezen viselik el egymást, felszakadnak a
régi sebek, vagy újat hasítunk egymás lelkében. Van, akire idén is az üres lakás vár,
és egy kis feldíszített fenyőág, hiszen egy
embernek minek egy egész karácsonyfa…
Rohanunk fel-alá, és a lelkünk felöltöztetésére már nem is marad időnk. Így hát leporoljuk a tavaly elrakott karácsonyi mosolyt, majd összegyűlhet a fa alatt a boldog
család. Ilyen lenne a „szeretet ünnepe”?
Teljes nyugalommal állíthatjuk, hogy
nem. Mert a fákon égő csillagszórók és
gyertyák arra a világosságra emlékeztethetnének, amely december 24-én este
egy piszkos jászolban ránk ragyogott.
Reménység született, amelyet minden ember ajándékba kapott, de ez
nem olyan karácsonyi leértékelt, kikönyökölt áru, nem három napig tart
– egy év után is örülhet neki az ember.
Szeretettel kapta, de nem önmagára irányuló szeretettel,
ahogy gyakran mi adunk.
Nem a fölöslegesből kaptuk,
hanem megkaptuk az egyetlent. Ha valóban megértenénk az igazi szeretet
ajándékát, egészen másként adhatnánk mi is.
Mert aki nem szerezni
akar, hanem ajándékba
elfogadni, az kapja
a legtöbbet, amiből
aztán szívesen ad
tovább. Ez nem
lehetetlen, a remény mindnyájunknak megszületett.
Kovács-Karlóca

partok jöhettek volna szóba, Bulgária vagy
a jugók, mert a Nyugat, az valami tőlünk
független, elérhetetlen, messzi dolog volt,
inkább absztrakt fogalom, mint konkrét
létező. De mondom, elég csóringerek voltunk, szóval a nyaralás a Balatonban merült ki. Nekem aztán mondhatták, hogy
„Lucika, nézd, a magyar tenger”, én nem
hittem nekik. Már láttam a tévében, hogy
a tenger, az valami egészen más.
Néha azért máshova is eljutottunk,
nem csak Révfülöpre. Hatéves voltam,
amikor először jártam Budapesten.
Anyám hozott
el, csak
úgy, vi-

lágot látni. A világlátáshoz hozzátartozott a hamburgerfogyasztás is a
City Grillben, mert más gyorsétteremlánc
még nem volt. Hagyományos utcai árus
volt nálunk is, de azért az sejteni lehetett,
hogy amiben káposzta van, meg csalamádé, az nem az igazi. Szóval hatévesen ettem
meg egy City Grillben életem legrosszabb
hamburgerét.
Vidéken, ahol éltünk, akkoriban még
nagy divat volt bizonyos napokon búcsút
tartani. Emlékszem a láncos körhintára, a
dodgemre, a halászatra. És a céllövöldére,
ami csak a nagyoknak volt szabad… Nyereményül végül mindig mindenki a kis
fehér műanyag csontvázat vagy a vámpírfogat választotta, nekem is megvolt mind
a kettő, de a protkót anyám elég hamar

kidobta, azt hiszem, még aznap, stikában,
amikor fürödni küldött. Utána elég sokáig kellett vigasztalnia, és a vigasztalás eszközéül minden szülő utolsó mentsvárát
választotta. Az édességeket, vagy bármit,
ami hasonlított rájuk.
A Mese sajt a csokoládé és a Mackó
sajt perverz elegyeként jelent meg a Csemegék hűtőpolcain. Állaga, mérete és csomagolása megfelelt a kenhető kockasajtok
követelményeinek, színe és íze azonban
töményen csokoládés volt. A magyar élelmiszeripar ezen remekét inkább csak magában szerettem elmajszolni, mert kenyérre kenve tényleg egészen borzasztó volt.
Azt hiszem, 12 éves kor felett egyáltalán
semmilyen formában nem fogyasztotta senki.
Sport-szeletet ma is lehet kapni,
de akkor még kevesebb volt az alternatíva (esetleg: Sport-szeletet sem lehetett kapni). Ha jól meggondolom,
a diós Lottó-szelet, a barackmagos
Szamba és a rettenetes, narancsos
Bohóc csak mind a Sport-szelet
ízesített mutációi. A hagyományos
Sport-szelet a ma elterjedttel ellentétben kifejezetten szögletes volt,
mint egy csehszlovák építőkocka,
és kemény, mint a macskakő, ha
megfejelted, amikor a kétsoros
felcsatolható görkorival próbálkoztál. A hagyományos Sport-szelet alufóliába volt csomagolva, és arra volt még
kívülről rácsederintve a zöld papír. Az íze
is más volt, valahogy erőteljesebb... Egyébként meg: ki a jó fenének jutott eszébe egy
csokit Sportnak elnevezni?
A Túró Rudi nevét sose értettem: ki
az a Rudolf, és mit keres a kajámban? A
csokitól és a kakaótól is veszélyesen függő
vagyok (az az édesség, amiben nincs ilyesmi, csak valami másodrendű kísérlet), ez
is valami gyerekkori defektus lehet, ami
a kenyér (kemény a héja – még nem volt
szeletelve csomagolt graham), a zsemle
(nem kemény, de sokkal több a héja) és a
kifli (pláne) helyett fogyasztott irdatlan
mennyiségű kakaóscsiga elmajszolásának
pszichés következménye lehet. A nyolcvanas években sütött kakaóscsiga elterülő
formájú volt, laposan, mint egy frizbi, a

Rózsa Melinda

A karácsonyikaktusz
A Brazíliából származó karácsonyi
kaktusz – a húsvétikaktusz rokona
– azon kevés szobanövényeink egyike,
melyek télen is virágoznak, de csak
akkor, ha megfelelő körülmények
között tartjuk. A hibás kezelést is elviseli, de ilyenkor a virágzása rendszerint elmarad.
A növényt nyáron – ha csak lehet – tegyük ki a szabadba, lehetőleg félárnyékos
helyre, és ritkán, lágy vízzel locsoljuk. Két
locsolás között a földjét hagyjuk kiszáradni, és ne engedjük, hogy vízben álljon a
cserép. Július végéig kéthetente öntözzük
meg kaktusz tápoldattal is. Augusztusban
mérsékeljük a víz- és tápadagját. Szeptembertől vigyük vissza a szobába, tartsuk
melegen (18-22 Celsius fok), de továbbra is
csak mérsékelten öntözzük, viszont kezdjük meg a rendszeres párásítását a bimbók
megjelenéséig, és hetente egyszer kapjon
tápoldatot. Virágzás alatt bőségesen öntözzük és tápoldatozzuk, de ilyenkor sem
szabad a cserépnek vízben állnia. A bimbók nem egyszerre nyílnak ki. Minél hűvösebb egy helyiség, annál tovább virágzik a növény; nagyon meleg szobában ez
az idő kb. két hét. Fontos tudnivaló, hogy

Révész Marianna

Panelban laktunk, ami a nyolcvanas
években nagyon modern dolog volt, és
büszkék voltunk rá, hogy két lift is van a
házunkban. Kicsit sajnáltam is azokat az
osztálytársaimat, akik családi házban élnek, és gyalog kell felmenniük az emeletre
(minden családi házban a gyerekeké volt
az emeleti szoba, gondolom, a szülőket is
zavarta ez a lift-dolog). És persze az ő szüleik sose engedték volna meg nekik, hogy
a díszes réznévtábla alá kis papírt ragaszszanak, amire színes filctollakkal cirkalmasan kiírják a saját nevüket. Nálunk ez
belefért, a műanyagból nyomott ragasztós
csík alá én is felkerülhettem. „Vadas Lucia,
csével kell mondani” – állt az ajtónkon.
A másik óriási előnye volt a tízemeletesnek a szemétledobó, aminek hiánya
miatt szintén sajnáltam a kertesháziakat,
mert nekik, ha ki kellett vinni a szemetet,
nem volt benne semmi élvezet. Bezzeg nekem! Behajítani az egész cuccot egy nagy
csőbe, végighallgatni a zötyögést egyre
messzebbről, és a végén a nagy zutty!
A lakótelep akkoriban kezdett terjeszkedni, amikor odaköltöztünk, vagyis
1984-ben. Ezért a környék állandóan poros, diribdarabos építési terület volt, és
meglepetten néztem, hogyan építik daruval az egyenházakat, szobafalnyi szürke
betonlapokból. Olyan volt, mint az építőkocka, csak nagyban. Direkt nem mondtam, hogy Lego, mert olyanom nemigen
volt, IGAZI Legóval csak a gazdag gyerekek bírtak. Én a fakockát különben is
jobban szerettem, sokkal jobb hangja volt
bontáskor.
Szóval a házak egyre-másra nőttek ki a
földből, és mindig lehetett találgatni, hogy
ez vajon milyen színű lesz. A miénk rozsdavörös volt, de már állt mellette citromés narancssárga, valamint zöld is. Később
húztak fel pár rózsaszínűt is. Méreten aluli
lakásunk berendezését még a korábbi évtizedben (l. még szülők összeismerkedése,
saját életkezdés, családalapítás) beszerzett,
lakkozott világosbarna szekrénysor uralta
a hozzá tartozó dohányzóasztallal, pedig
senki sem dohányzott. A konyhában, új
panellakás lévén, virított a fejlett technológia: elektromos tűzhely és szagelszívó! A
szagelszívó egy rettenetesen hangos, ronda és terebélyes kütyü volt a csodatűzhely
felett, és a szagok elszívására szolgált. Erre
a konyha csekély méretéből, és nem létező
szellőzéséből fakadóan nagy szükség volt.
A konyha és az étkezésre használt
előszoba képét meghatározta még a mű-
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ne változtassuk a helyét, és ne forgassuk
a cserepét, ha mégis el kell mozdítani, jelöljük meg a cserépen, hogy merre állt. A
helyváltoztatás és a fényviszonyok drasztikus módosulása bimbóhullást idéz elő. A
virágzás után a növény elveszti fényét, ez a
nyugalmi időszak elejét jelzi.
A kaktuszt minden évben ültessük 2-3
cm-rel nagyobb cserépbe, tőzeges földkeverékbe úgy, hogy közben a gyökeret lehetőleg ne sértsük meg. Ilyenkor szabadítsuk
meg a satnyább hajtásoktól is. Házilag
könnyen szaporítható: a virágzását követő tavasszal, amikor a ledobott virágok
helyén új levélkezdemények jelennek meg,
válasszunk le kettő vagy több ízközös leveleket, azokat dugjuk homokos-tőzeges
keverékbe, és rendszeres párásítás mellett tartsuk védett, világos helyen, például
szobaablakban. Meggyökeresedése után
ültessük tőzeges földkeverékbe, és kezdjük
meg a mérsékelt tápoldatozását.
A karácsonyikaktusznak a fehér gyapjas molyon kívül nem ismert kártevője,
annak megjelenése túl száraz környezetre
utal. Vegyszer nélkül, kézzel is megtisztíthatjuk a molytól a növényt, utána permetezzük gyakrabban a leveleket.
N. N.

Ihlet rohanás közben

Néhány mély, elfojtott ásítás. Szemtől
szemben a hétfővel. A busz már legalább tíz percet késik. Nahát, Etelka
néni. Mondja, nem unja még, hogy
mindig találkozik velem? Képzelje,
most egy szürkehályog-műtétem volt.
Még mindig milyen jól tartja magát.
Talán öt fok van. Kovács Emese megint
nem akar óvodába menni, pedig milyen eleven kislány. Jó reggelt, igen, a
szokásosat kérem. Az operaénekes marokkói sikere az első oldalon. Nocsak,
különleges kiállítás a Várban. Mikor
húzzák már ki végre azokat a tuti nyerő számokat? Csak bejönnek egyszer
a születésnapok. Hátha találkozom

Prekóékkal. Remélem, még nem hallották a lapátos viccet. Már megint mekkora
a sor. Elnézést. Na, ez a kávé nagyon hiányzott. Lássuk csak. Tavaly ékszert vettem Neki? Idén valami eredeti ajándékot
adok. Talán a Móriczon az árusoknál?
Tessék. Egy százast azért bármikor adok.
Köszönöm, Magának is boldog ünnepeket! Vajon mit reklámoz ez a plakát? Hű, a
mobilom, be kellene kapcsolni, hátha keres. Nem is tudtam, hogy nyílt itt egy zenebolt. Nézzük csak. Itt még kapható ez az
album? Istenem, hogy ez mennyire tetszik
neki! Megvan, ezzel meglepem! De még
hiányzik valami. Mi lenne, ha írnék Neki
egy verset? Arcod… Nem. Hangod. Han-

god…játszik…hangulatom…messze
nyúló húrjain… Szia! De régen láttalak! Hogy vagy? Igen? Rendben, akkor
nem tartalak fel. Áldott karácsonyt
neked is! Akkor folytassuk. Dallamra,
lágy dallamra…dobban szívem! Még
mindig milyen sűrű a köd. Pedig nem
is említették a tévében. Majd délutánra
remélhetőleg… Szétfoszlanak…gondjaim! Szemed meleg….szelíd…fénynyel…árasztja el lelkemet… Hú, ez
nem semmi, hátha tetszeni fog Neki.
Hogyan tovább? Ott… Ó, de kedves
decemberi mosoly! Igazi ihlet…és milyen ragadós!

Szamos Márton
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16.0-

0–18.00 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története. Időszaki kiállítás: az albertfalvai római tábor emlékei
fényképeken. DECEMBER 20-IG Tisztelet az
1956-os forradalomnak (rajzok, fotók).
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola,
XI., Bikszádi u. 11-15.
DECEMBER 20-IG Benda Iván fotóművész

Jeruzsálem című kiállítása. Megtekinthető
hétköznap 10.00-18.00 óráig.
ARTUS GALÉRIA

XI. Sztregova u. 7.
DECEMBER 31-IG Őszi tárlat. Csató József,

Király Gábor, Fischer Balázs, Mohácsi András,
Nádor Tibor, Nagy Géza kiállítása. Naponta
10.00-18.00 óra között látogatható.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
JANUÁR 19-IG Szurcsik József kiállítása.

Megtekinthető munkanapokon 14.0018.00 óráig és a rendezvények ideje alatt. A
galéria karácsony és újév között zárva tart.
BUDAI KLUBGALÉRIA

XI., Budafoki út 9-11.
JANUÁRIG 2-IG Madarassy István ötvös-

szobrászművész kiállítása.
JANUÁR 3-8-IG A jövő üzenete a múlt értékeivel címmel a WWM Művészeti Stúdió és
a Kreatív Kuckó kiállítása.
JANUÁR 9. 18.00 Petrás Mária kerámia-szobrászművész kiállításának megnyitója. Nyitva
FEBRUÁR 11-IG. A kiállítások megtekinthetők
hétfőtől csütörtökig 10.00–18.00, pénteken
10.00-17.00 óráig. A galéria december 21.
és január 2. között zárva tart.
BME OMIKK AULÁJA

SZÍNHÁZAK
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
DECEMBER 21., JANUÁR 6. 19.00 Mary

Chase: Barátom, Harvey!
DECEMBER 22. 19.00 Lope de Vega : A
furfangos menyasszony.
DECEMBER 26., JANUÁR 7. 19.00 Görgey
Gábor: Huzatos ház.
JANUÁR 10. 10.00 és 14.30 Andersen:
A hókirálynő. Mesejáték. A Holle
Anyó Színház vendégjátéka, 19.30
Pódiumszínház. Zenés beszélgetés St.
Martinnal. Beszélgetőpartner Bánkúti
Gábor rádiós újságíró.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
DECEMBER 20. bemutató, 21., 22. 19.00

szerelem@könyv.hu.
DECEMBER 26. 19.00 Őrült nők ketrece.
DECEMBER 29., 30. 19.00 A New York-i
páparablás.
DECEMBER 31. 19.00 Őrült nász, utána
pezsgős óévbúcsúztató.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
DECEMBER 20. bemutató, 21. 20.00 Létra.

Pont Műhely.
JANUÁR 4. 18.00 Átjáróház–Átlászóság.
Kreatív összművészeti kísérlet az MKE
Látványtervező Tanszék szervezésében.
JANUÁR 5., 6. 20.00 0,1mg. Maszk
Egyesület, Szeged. Urbán András Társulata.
JANUÁR 8., 9. 20.00 Szeánsz. Tünet
Együttes (Szabó Réka Társulata).
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
DECEMBER 20. 19.00 Szíkölök. Honvéd

Kamaraszínház.

DECEMBER 21., 22. 20.00 Dzsungel. A Picaro

M. P. M munkabemutatója.
Az előtéri Puttó galériában Katkó Tamás
fotókiállítása.
SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
JANUÁR 9. 20.00 Emberhelyzet. Kókai Társulat.

XI., Budafoki út 4-6.
JANUÁR 31-IG Bolyai János és Zemplén

Géza emlékkiállítás az Országos Műszaki
Múzeummal közös szervezésben.
BMK GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
DECEMBER 29-IG Vizuális Művészeti Hónap:

festmény- és szoborkiállítás.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
JANUÁR 2-IG Vincze Angéla festő kiállítása.
JANUÁR 3-31-IG Anderka Györgyi fotói. A

Fényrajz Galéria fotókiállítása.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
DECEMBER 19-TŐL Lumákó szuma

(Álomvilág) címmel Kunhegyesi Ferenc,
Kun Pál, Túró Zoltán, Radó László, Csík
Laura képzőművészek kiállítása.
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

XI., Cirmos u. 8.
DECEMBER 20-IG Clara Peackok ékszer- és

Domján Károly ásványgyűjtő kiállítása.
Féldrágakőből készült egyedi nyakláncok,
karkötők kiállítása és vására.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR

XI., Kaposvár utca 13-15.
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

10.00-16.00 óráig. Csoportokat is szívesen
látnak előzetes bejelentkezés alapján.
RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató u. 9.
DECEMBER 20-IG Gajdov Géza és Farkas Rita

grafikai kiállítása.
DECEMBER 22. 18.00 A Biblia világa
című gyermekrajz-kiállítás megnyitója.
Megtekinthető: JANUÁR 17-IG hétköznap
10.00-20.00 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.

Adventi kiállítás.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JANUÁR 5-IG Balogh János grafikus

Rézvonalak című kiállítása. Megtekinthető
hétköznap 14.00-19.00 óráig.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
JANUÁR 3-IG Tószegi Judit és Morvay Kinga

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
DECEMBER 20. 20.00 Fellegini KlezmerGipsy
Band, Chalaban. DECEMBER 22. 21.00 Amorf
Ördögök. DECEMBER 23. 22.00 Ablak-A-Dubra
Special. DECEMBER 27. 21.00 Emil.RuleZ!
DECEMBER 28. 21.00 Superbutt, Bridge To
Solace, S-Core (F), Watch My Dying. DECEMBER
31. Tilos Rádió parti. JANUÁR 1. 21.00 Tilos

rádió parti.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjas Klub,

a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért Polgári
Egyesület, 19.00 AKH Gesualdo Kamarakórus
próba. KÉTHETENTE HÉTFŐ 17.00 Az AKH
Opera- és Dalstúdió próbája. KEDD 10.30 Angol
Társalgási Klub és PiCinke Játszóház, 14.00 A
Keresztény Társaskör Döngicsélő Klubja, 16.00
Torna reumatikus panaszokra, 19.00 Salsa Suli.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánc-tanoda 6
éves kortól. SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok
Köre. SZERDA, PÉNTEK 18.00 AKH Mesetorna.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Hobbi Társastánc Iskola.
DECEMBER 20. 13.00 Cukorbetegek Klubja.
DECEMBER 31. 20.00 Albertfalvi szilveszteri buli.
Élőzene, táncbemutató, tombola, családias
hangulat. Helyfoglalás és vacsorarendelés a
06/20/939-1108-as telefonszámon. JANUÁR
10. 10.00 CSCSPE Ruhavásár. Kiállítás:
DECEMBER 21-IG H. Micsik Angéla foto-realista
festménykiállítása.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Gerinctorna. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 18.30 Fővárosi Énekkar. KEDD VAGY
SZERDA (heti egy alkalom) 18.00 Kerámia tanfolyam felnőtteknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.30
Gerinctorna, 19.00 Callanetics torna. SZERDA
17.00 Reflex fotóklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK

16.30 Művészeti foglalkozás gyerekeknek.
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. JANUÁR
5. 17.00 Előadások: A szocializmustól a bolsevizmusig, 18.30 A szocialista realizmus.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 361-1151
DECEMBER 20. 16.30 Erdő Péter–Sweitzer

József–Vizi E. Szilveszter: Hit, erkölcs, tudomány
című kötetének dedikálása a Szent Margit
Gimnázium dísztermében (XI., Villányi út 5-7.)
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

mézeskalács- és nemezkiállítása.

XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY

DECEMBER 20. 20.00 Gömbszörp. A jövő

XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15.00–18.00 óráig. Csoportokat is
szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

zenéje. Lemezbemutató koncert és táncház. DECEMBER 21. 20.00 Syntax koncert.
DECEMBER 22. 20.00 Chameleon Big Band
karácsonyi swingkoncert. DECEMBER 27. 20.00
Kassák karácsony! Fellépnek: Szabados György
és zenésztársai, a Dresch Quartet, a Grencsó
Kollektíva, a Tiszavirág, a Makám és az Ifjú

Muzsikás. DECEMBER 29. 20.00 Pezsgő! Balkán
bál. DECEMBER 31. 19.00 Fonó szilveszter, fellép a Magyarpalatkai banda. JANUÁR 8. 18.30
Budai tangó, tánctanítás Budai Lászlóval.
JANUÁR 10. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Téka együttes koncert és táncház.
Kiállítás: DECEMBER 31-IG Horváth Dániel
festőművész tárlata.

Halász Judit Mikulás-napi koncertje
December 18. – Január 10.
DECEMBER 18.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

műsora

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

19.10 Hit és élet (katolikus percek)
19.15 Égető kérdések (református 5 perc)
19.20 Otthonunk melege

HÉTFŐ 11.00 Várandós klub, 13.30 Dúr-moll

zeneovi kezdő, 14.00 Dalszínház 11+1
Nótakincs tv-klub, Hangoló zeneovi 16.30 3-4
éveseknek, 17.30 5-6 éveseknek, 17.30 Hatha
jóga, 18.00 Magnós klub, 18.00 Fitt dance
sport 14-18 éves korig, 19.00 A Greenfields
együttes ír táncháza. HÉTFŐ, SZERDA 15.00 Fitt
Dance Sport 6-14 éveseknek, 16.00 Nyugdíjas
torna, 17.00 Cross-training, New Kids Dance
Company Hip-Hop: 17.00 Junior korosztály
(9–14 éves korig), 18.00 Felnőtt korosztály
(15 év felett), 19.00 Hastánc. HÉTFŐ 18.00,
PÉNTEK 16.00 Gerinctorna. HÉTFŐ, PÉNTEK
17.00 Szálhúzásos és horgolási technikák.
KEDD 16.30 Csengő-Bongó hangszerbemutató foglalkozássorozat, 16.30 Etka jóga,
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 18.00 Balett
és jazztánc haladó, 18.30 Kezdő ír sztepptánc klub, 19.30 Szenior társastánc klub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti
játszóháza, 14.30 Fitt Dance Sport 6-14 éveseknek, 15.30 Nyugdíjas torna. KEDD 16.30,
CSÜTÖRTÖK 17.00 Alakformáló torna. KEDD,
PÉNTEK 14.00 Terhestorna. SZERDA 9.30, 10.15
és 11.00 Csiri-biri torna, 15.30 Baba-mama
torna, 10.00 Yan Xin Csikung, 19.00 Picasso
festőszakkör felnőtteknek. SZERDA, PÉNTEK
20.00 Capoeira. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet
klub, 16.45 Játékos torna 3-4 éveseknek,
17.00 Gyógytorna, 17.30 Játékos torna 5-7
éveseknek, 18.00 Középhaladó ír sztepptánc
klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos
foglalkozás, 15.00 Alma rajzszakkör, 17.00 Fitt
dance sport. SZOMBAT 9.00 Hangoló zeneovi,
családi foglalkozások, 10.00 Dúr-moll zeneovi,
haladó, 12.00 Társastánc klub 6-13 éveseknek,
14.00 XI./11. Lágymányosi bélyeggyűjtő kör,
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 15.00
Önvédelmi foglalkozás, 16.00 Társastánc klub
14-18 éveseknek. VASÁRNAP 8.00 Budapest
Hobby Klub, 15.00 Nosztalgia klub. DECEMBER
19. 10.30 Halász Judit Mikulás-napi koncertje.
DECEMBER 21. 20.00 A Muzsikás együttes
karácsonyi koncertje, vendég Berecz András
mesemondó. DECEMBER 22.19.00 A T’Rakija és
a Falkafolk együttes közös balkáni táncháza.
DECEMBER 23. 15.00 Békesség földön az embernek. Dalszínház 11+1 nótakincs tv klub.
DECEMBER 26. 19.00 A nyerő páros. Ünnepi évbúcsúztató, Koós- Bajor kabaré. DECEMBER 27.
15.00 Illés karácsony, Illés cluboschok köre.
DECEMBER 29. 14.30 Tájak, korok múzeumok
klub, 16.00 Csepp Szilveszteri buli. A Monó Manó
zenekar szilveszteri koncertje, 18.00 Gyermektáncház a Sültü együttessel, 19.00 Évzáró
koncert és táncház. JANUÁR 7. 10.00 Keresztény
játszóház: Ferkó és a jó szokás. Zoknibohóc.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 19.30 Iai jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aerobic, 19.00 Kempo karate. KEDD, PÉNTEK 16.00 Sakk és Kártya Szakkör.
SZERDA 19.30 Hagyományőrző íjászklub.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 15.30 Fashion dance, 18.00
Taoista tai chi. DECEMBER 22. 14.00-21.00

Gazdagréti Civilek Karácsonya. Karácsonyi
műsor, bábelőadás, kézműves foglalkozás,
közös karácsonyfa-díszítés, süteménykóstolás,
vonós hangverseny. DECEMBER 29. 11.00
Kézműves foglalkozás. Újévi ajándékok készítése. JANUÁR 8. 15.00 A Rét Nyugdíjas Klub
összejövetele. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–
19.00-IG Gazdagréti Közösségi Számítógépes
Központ és eMagyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00

Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzs klub. KEDD 10.00,
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 11.00 Ixion Autósiskola, 18.00
Aikido. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás club.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG
Újbudanet lakossági internet-használat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ, SZERDA 10.00 Hastánc, 16.00

Balettiskola 5-8 éveseknek, 17.00 Balettiskola
9-13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00
Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK
9.00 Tartásjavító torna. HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00
Sport és Jóga. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka
Színpad - Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 16.00
Hip-Hop, 17.15 Törpördög Tánc-Tanoda kezdő,
18.00 haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD
19.00 Callanetics. SZERDA, PÉNTEK 19.00
Pingpong Klub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
PÉNTEK 17.00 Női torna. SZOMBAT 9.00
Commedia 2000 Diákszínpad. MINDEN

 HÉTFŐ

18.00 Újbuda Magazin
18.40 Közkívánatra: a V-Tech együttes

(szolgáltató műsor)

DECEMBER 20.

 SZERDA

19.50 a 9STV műsora
Dömök Viktória

KIÁLLÍTÁSOK

ÚJBUDA 2006. DECEMBER 20.

Nagysikerű koncertet adott december 7-én Halász Judit a Fővárosi Művelődési
Házban. A művésznő minden év végén fellép itt ünnepi műsorával, és minden
alkalommal telt ház fogadja. Idén a Hívd a nagymamát című lemezén szereplő
dalokkal és Mikulás-énekekkel kedveskedett a gyerekeknek, akik a színpad
előtti dobogót hamar birtokba vették, és önfeledten ugrabugráltak, énekeltek,
táncoltak a számok alatt.
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 szuper ha-

ladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc előkészítő,
16.30 kezdő. MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus
szentmise. DECEMBER 20. 17.00 Szépkorúak
karácsonya. Km.: a Tarka Színpad társulata,
valamint a Commedia 2000 Gyerekszínpad.
DECEMBER 21. 16.30 Őrmezei Kézműves Klub:
virágkötészet. Az emeleti galériában: DECEMBER
20-IG Őrmezei képző és iparművészek karácsonyi
kiállítása. Megtekinthető hétköznap 10.00-18.00
óráig. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG NetKuckó eMagyarország pont. Minden megkezdett
óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombász Kör. MINDEN
HÓ 2. KEDD 18.00 Magyar Tengerimalac Klub.
MINDEN SZERDA 18.00 Ásvány Szakkör.
MINDEN HÓ PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00
Csapody Vera Növénybarát Kör. MINDEN HÓ 3.
PÉNTEK 17.00 Magyar Vadászgörény Klub.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Törpenyúl
Klub. DECEMBER 20. 18.00 Ásványbarát Kör:
BUÉK délután. DECEMBER 21. 17.00 Csapody

Vera Kör évzáró. Öveges József emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019.
KLUBPROGRAMOK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés
alapján laborgyakorlat. KEDD 17.30 Az Ifjúsági
tagozat foglalkozásai. CSÜTÖRTÖK 18.00 A
Baráti kör találkozója. DECEMBER 28. 18.00

Klubnap. Évzáró.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
XI., Gyékényes u. 45–47.
DECEMBER 20. 13.00 Dr. Grandtner Gábor

háziorvos előadása: Hasznos tudnivalók az
étkezési szokások, a gyógyszerszedés és inzulinos kezelés gyakorlati összefüggéseiről. Az
ünnepi asztal örömei, veszélyei.
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 Klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 20.15-

től Evangelizációs szakosztály: felnőtt hittan.
CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig Gyermeknéptánc.
EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
BUDDHISTA MISSZIÓ
XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 15.00 Közös meditáció. SZOMBAT
13.00 Nyilvános könyvtár. KÖZPONT XI.,

Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/922-2679.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előkészítő
gyakorlatok (közös meditáció).
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyermek
istentisztelet. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Babamama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00

Bibliaóra a nyugdíjas házban (Gazdagréti tér 4.),
illetve nyugdíjasklub a templomban. Hittanórák a

Csíkihegyek és a Törökugrató utcai iskolákban.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00

Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi
istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00
Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

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

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ Presbiter- és férfi bibliaóra.
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00 Felnőtt konfirmációs
felkészítés. SZERDA 10.00 Asszonyóra. MINDEN HÓ
2. SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. CSÜTÖRTÖK
18.00 Hétközi bibliaóra. MINDEN HÓ 3. SZERDA
18.00 Szülői Kör. MINDEN 2. PÉNTEK 17.00 Szenior
Kör. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele pár-

huzamosan gyermekeknek bibliai foglalkozás.
DECEMBER 23. 16.00 Gyerekek karácsonyi előadása. DECEMBER 24. 10.00 Karácsony szentestei
istentisztelet. DECEMBER 25., 26. 10.00 Ünnepi
úrvacsorás istentisztelet. DECEMBER 31. 15.00
Évzáró hálaadó istentisztelet. JANUÁR 1. 10.00
Évkezdő úrvacsorás istentisztelet. JANUÁR 7.
17.30 Megújított istentisztelet.
Hittanórák a Bethlen Gábor, a Keveháza utcai
és a Teleki Blanka általános iskolákban.
FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra,
bibliaórák az imaház alagsorában. Hittanórák
az Érdi úti Általános Iskolában.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

DECEMBER 25.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Közkívánatra: a Desperado műsora
Hit és élet (katolikus percek)
Életközelben (evangélikus 5 perc)
Kór-Kép: László Kórház
(kórháztörténeti sorozat)

18.00
18.40
19.10
19.15
19.20

DECEMBER 27.

 SZERDA

19.50 Egyenlítő. Vendégek: Kiss Endre

filozófus és Hirschler Richárd újságíró

20.40 a 9STV műsora

JANUÁR 1.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Közkívánatra: Szűcs Judith műsora
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (református 5 perc)

18.00
18.40
19.10
19.15

JANUÁR 3.

 SZERDA

19.20 a 9STV műsora

JANUÁR 8.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Hit és élet (katolikus percek)
Életközelben (evangélikus 5 perc)
Kór-Kép: Margit Kórház
(kórháztörténeti sorozat)

18.00
18.40
18.45
18.50

JANUÁR 10.

 SZERDA

19.20 a 9STV műsora

A HÉTFŐI ADÁSOK ISMÉTLÉSEI:
szerda 18.00; csütörtök 9.00; péntek 18.00,
22.30; szombat 9.00, 14.00, 23.00; vasárnap 9.00, 13.00, 23.00; hétfő 4.00; kedd
18.00, 22.30.
ÚJBUDA TV XI., Csíkihegyek utca 13.
Telefon: 246-6259 Fax: 246-8412
ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

Szent István első vértanú ünnepe. Vasárnapi
miserend. DECEMBER 27. 6.30 Szent János-napi
boráldás. Köznapi miserend. DECEMBER 28. 14.00
Aprószentek napján engesztelő menet Szent
Margit sírjához. DECEMBER 29. 18.00 Szentmise
a plébánia betegeiért. DECEMBER 31. A Szent
Család ünnepe 11.30 Kerek évfordulót ünneplő
családok közös szentmiséje, eskümegújítása,
18.00 Hálaadó év végi szentmise. JANUÁR 1.
17.00 Zsibongó mise. JANUÁR 7. Vízkereszt.
Vasárnapi miserend. 19.00 Bárdos: Missa tertia. A
templom DECEMBER 25., 26., 30., 31-ÉN ÉS JANUÁR
1-JÉN délután is nyitva lesz, hogy a Betlehemet
megtekinthessék.
TÚRAAJÁNLATOK

BUDAI ARBORÉTUM

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

XI., Villányi út 35-43. Tel.: 372-6270

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

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 óráig külön engedély nélkül, hétvégén szervezett
csoportokban, előzetes bejelentkezés után.

magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.
DECEMBER 27. 18.30 Őrmezei Szülői- és Házas
Kör. JANUÁR 3. 18.00 Református est.

Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör
(Szent István Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében,
17.30 Vesperás a Szent Gellért oltárnál. MINDEN
HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub (SZIH). MINDEN
HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a Jézus Szíve nagy
kilenced elvégzésére. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30
Szentolvasó imádkozása. MINDEN 2. SZERDA
19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN
VASÁRNAP 9.00 Családi mise. DECEMBER 23.
6.00 Utolsó rorate-mise. DECEMBER 24. 11.30
Karácsonyi motetták (km.: Szt. Alberik kórus), Az
Úr születésének vigíliája, 15.00 Pásztorjátékok,
16.00 Pásztor-mise (vigília-mise), 23.30 A
történelmi Magyarország egyházi zenéje
XVIII., Deppisch: Magnificat (km.: Ének- és
Kamarazenekar, Bucsi Annamária szólista),
24:00 Éjféli mise. DECEMBER 25. Karácsony
napja. Vasárnapi miserend. DECEMBER 26.

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel
lehet belépni. Csoportok részére szakvezetés
igényelhető a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságnál: 325-5722, 391-4610, fax: 2001168 számon, e-mail-ben a budaitk@gmail.hu,
dinpi@dinpi.hu, vagy www.dinpi.hu
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:

7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben az időben és helyszínen van a találkozó). A hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni.
A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére tart)
7.15-kor a Batthyány téri HÉV-végállomáson,
egyébként 7.15-kor az Árpád híd pesti hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál. DECEMBER
23. Budai-hegység. Hűvösvölgy – Gercsei
templom – Virágos-nyereg – Kálvária-hegy –
Rózsika-forrás – Solymár. Táv: 16 km. DECEMBER
26. Budai-hegység. Nagykovácsi – Nagy-Kopasz
– Fekete-hegyek – Dezső vh. – Erzsébet-puszta
– Hosszúhajtás-hegy – Budakeszi. Táv: 18 km.
JANUÁR 1. Budai-hegység. Találkozás kivételesen
9.30-kor a 63-as busz Adyligeti megállójában.
JANUÁR 6. Pilis. Pilisszentkereszt. Találkozás:
7.15-kor az Árpád híd pesti hídfőjénél a Volán
pályaudvaron, a dobogókői járatnál. JANUÁR 7.
Budai-hegység. Találkozás 7.20-kor a Moszkva
téri metrókijáratnál.
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Katona Miklós fotóművész a szépség igézetéről, a szakma iránti alázatáról és a női testről

Festményfotók természetes fényben
Katona Miklós fotóművész, operatőr tehetségére a Magyar Televízió
Operatőr kerestetik vetélkedőjén
figyeltek fel. 1963–87 között az
MTV operatőreként több mint
négyezer-kétszáz riportot készített.
Széles körben modell- és aktfotósként vált ismertté, s lett a műfajnak
egyértelműen egyik legkiválóbb
hazai művelője, akinek azonban
a nemzetközi megmérettetésben
– például a Penthouse folyóirat
pályázatán – is vannak jelentős
sikerei. A kilencvenes évek eleje óta
lakik Újbudán, a Móricz Zsigmond
körtér közelében pedig van egy
kicsinyke műterme, ahol remekbeszabott alkotásai születnek.
Bár a színésznők, táncosnők, szépségkirálynők széles tábora úgy ismeri Katona
Miklóst, mint modell- és aktfotóst, munkássága annál sokkal színesebb. Készít
portrékat, óriásplakátokat, CD-borítókat, az utóbbi időben pedig a festészetet

gét bizonyítják. A rendelkezésre álló rövid
idő alatt képes mély kapcsolatot teremteni
alanyával, és ennek köszönhetően a portréi
mindig az esendő emberről szólnak. Aktfotóival az érzékiség határterületein járja,
ám a jó ízlés mezsgyéjét sosem lépi át. Soha
nem versenyzett képeivel, ahogy mondta,
csak publikálta őket, és gyűjtött be értük
számtalan művészeti díjat. Fotóin a színek
expresszivitása lenyűgöző. Varázslatosan
fotózott New Yorkban, Indiában, Görögországban éppúgy, mint amikor egy törött
üvegpohárral készített csendéletet.
Ebben az esztendőben szívet és szemet
gyönyörködtető kiállítása nyílt Győrött, a
Városi Művészeti Múzeum Váczy Pétergyűjteményében, ahol portréi mellett festményeit, illetve Győrről készült, különleges
hangulatú fotóit is kiállította. A művészre
és munkásságára individuális komplexitás
jellemző. Műveiben benne van az operatőr,
a fotográfus és a laza felületek, kompozíciók létrehozására képes festő is.
Aprócska műtermének fantasztikus a
hangulata: olyan, mint egy színházi pódium és kelléktár keveréke, sok-sok fotóval.
Az egyik falon óriási, matt vászon feszül,
körülötte különböző méretű
lámpák, soksok fogas, tele
ruhákkal, kalapokkal, boákkal. A falakról
ismert színésznők, szépségkirálynők, baletttáncosok fotója
tekint ránk:
a g yönyör ű
Medveczky Ilona, a csodálatos hangú Rost
Andrea, egyik
legnag yobb
drámai színésznőnk, Udvaros
Dorottya, vagy
a szépségkirálynő Kukta Judit.
Mindegyik felvételnek külön
története van,
de az albumokban ott vannak
a köszönő sorok is.

Volt annak
valami különleges oka, hogy az
idei kiállítását,
amely tulajdonképpen eddigi pályájának
összegzése is, épp Győrben rendezte meg?


Csendélet

is kipróbálta. Mint operatőr emlékezetes
filmriportokat – vagy ahogy neves operatőr kollégája, Szabados Tamás nevezte:
„Oscar-díjas snitteket” – készített, miközben a fényképezőgép mindig ott lógott a
nyakában. Mint fotográfus mindig nagy
affinitással fordult a világ jelenségei felé.
Egzotikus tájakon készített természetfotói
vagy az Indiában megörökített öreg koldusa arról tanúskodnak, hogy távoli földrészek jelenségeit egyedülálló empátiával
képes megörökíteni. Ismert személyiségekről, művészekről, közéleti emberekről
(pl. Kondor Katalin, Kabos László, Szegvári Károly, Tóvári Tóth István) készített
portréi a fotográfus remek empátiakészsé-

Hogyne! Győrből indultam, ott kezdődött el
minden olyan történés velem kapcsolatban,
ami aztán meghatározta egész életemet.


Igaz, hogy első munkái egy öntödei vállalat
faliújságján jelentek meg?

Három műszakban dolgoztam, hóban,
sárban, kerékpárral tettem meg Gönyűről
Győrbe az utat. Ez akkoriban hozzátartozott a hatvanas évek „romantikájához”.
Én pedig élveztem, mert fogékony voltam
minden újra. Atyai barátommal, Ditrói Zoltánnal képes, szöveges hírmondót készítet-

mint amilyeneket az ötvenes-hatvanas
években készítettek Bajor Giziről, Mészáros
Ágiról, Ruttkai Éváról, Gábor Miklósról?

Mert nem világítják be a jelenetet a fotózáshoz! Pedig a fénynek fontos szerepe van a
fényképen. Ahhoz, hogy valódi fotó szülessen, kell a megfelelő fény. Az is fontos, hogy
a fotográfus elcsípje azt a különleges pillanatot, amely az előadás lényege. A mai fotók kevéssé érzékeltetik a szereplők közötti
drámai szituációkat, például a fény hiánya
miatt is. Aztán sokszor a fotós – megfelelő
ismeretek hiányában – nem is igazán érti,
hogy mi történik a színpadon. Előfordul,
hogy nem is ismeri a drámát…




Mi kell ahhoz, hogy jól tudjon együtt dolgozni olyan nagy művésznőkkel, akik bizony nem a türelmükről híresek?

Lehet egy női test vagy arc bármennyire
tökéletes, ha tulajdonosa képtelen együtt
dolgozni a fotográfussal, ha nincs meg
benne az akarat a közös alkotásra, akkor
a szép külső keveset ér.


Indiai koldus

tünk az öntöde faliújságjára. Erre figyeltek
fel az „illetékes elvtársak”, no meg a korabeli megyei újság, a Kisalföld. A közelmúltban örökre eltávozott Meződi Ö. István,
mindenki Öcsi bácsija, a kiváló fotóművész
hívott a győri fotóklubba. Akkoriban ott
igencsak jeles társaság készítette a jobbnál
jobb fotókat. Köztük én is sorra nyertem „a
hónap fotója” jeligés pályázatokat.


Nagyon hamar beletanult a szakmába…

Jó tanítómestereim voltak, akik mindig
azzal biztattak, hogy a tehetségnek szorgalommal kell párosulnia. Három év múltán bevettek az exkluzív klubba, a Magyar
Fotóművészek Szövetségébe, majd a Magyar Alkotóművészek Szövetségébe.


Hogyan került a Magyar Televízióhoz?

Akkoriban pályázattal, vetélkedőkkel
keresték a fiatal tehetségeket. Bejutottam
a huszonnégy legjobba, majd tizenkettőbe, végül nyolcunkat alkalmazták. Én a
Matúz Józsefné vezette Híradóban megkaptam Észak-Dunántúlt.


Rögtön vidéki tudósítóvá avanzsált?

Úgy is mondhatnám. Kezdetben a jó öreg
Arriflexszel készített tudósításokat kazettán, vonattal küldtem Pestre, hogy az esti
Híradóban láthassák a nézők a győri vagy
a soproni eseményeket.



Volt egy legendássá vált munkája is, amely
aztán az Önök kérték örökzöldjévé is
vált…

Ez a búzáját hullató teherautóról szóló
filmglossza volt, amely a feledhetetlen,
fanyar humorú Varga József kommentálásában az egész korszak jelképé vált,
és tényleg visszatérő műsorszáma volt az
Önök kérték-nek.


Valójában melyik műfaj áll önhöz a legközelebb?

Kimondottan portréfotográfusnak tartom
magam. Ránézek egy arcra, és tudom, hogyan kell fotografálni, mi az előnyös és mi
a hátrányos a személyiség számára abban
a pillanatban.


Mondana példát is?

Az utóbbi években belső késztetést érzett,
hogy az állóképeket olyan képformába
öntse, amely immár festmény. Igen érdekes, lendületes, expresszív hangulatú festményeket alkot.

A képépítés legújabb módszere nálam
nagyon is belülről motivált. A festékrétegekbe beépülnek tárgyak, virágok és
egyéb anyagok. Egy különös kollázst alkotok általában tiszta, eleven, meleg színekkel. E képek tehát nem filmanyagon
keletkeznek, ám mégis visszakerülnek
oda, és a filmanyagon véglegesülnek.
A festményeimről természetes fényben
diákat készítek, majd ezek nagyításaiból
születik meg a festményfotó. Ezzel az
újabb alkotói folyamattal ragadom meg
azt a pillanatot, amikor a mű festékei,
pigmentjei legszebb árnyalatukat, frissességüket adják.


Úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a fajta
módszer átléptetés az egyik művészeti ágból a másikba?

A saját nagy orromról ötszáz
felvételt készítettem, majd
sorra kiértékeltem azokat.
Azóta tudom,
hogy egy nagy
orrú emberről
hog yan kell
szuperportrét
csinálni. Kell
hozzá gyakorlat és nagyon jó
megvilágítás.


Tehát nem
igaz az, ami
manapság a
digitális fotósok között
dívik, hogy
nem kell a
világítás,
mert akkor
„művi” lesz a
felvétel?

Senkit, főleg
a digitális fotósokat nem
akarom megbántani. De
hát azért fotográfusnak lenni
mégiscsak egy Portré – Női arc
szakma! Évtizedeken át komoly alapozással tanították,
hogy hogyan kell fényképezni, előhívni,
nagyítani. És még akkor sem lett mindenkiből jó fotós. Most viszont vásárol valaki
egy digitális gépet, és azt hiszi, mert már
tud kattintgatni, akkor ő már fotóművész!

New York – Torony

Hogyan találja meg a modelljeit?

A valódi művész sohasem futószalagon
gyártja képeit. Korábban modelliskolákban, versenyeken kutattam a természetes
szépségek után, akiket aztán hamarosan
a szépségipar is megtalált. Szinte minden
felfedezettem sikeres pályát futott be. Egy
idő után egymásnak mutogatták a felvételeimet, és már ők hívtak. Medveczky Ilona elhatározta, hogy készíttet magáról egy
fotóalbumot, s engem kért fel. Nagyon hálás volt a felvételekért, mert bár akkor már
régen befejezte táncos pályáját, a képeken
egy csodálatos alakú nő jelent meg.

Visszatérve a világításra: a mai színházi
próbafotók például miért nem olyanok,

Az alkalmazott módszerek szintetizálása jelentős innovatív értékkel bír. Nem
diktálom a látvány értelmezését, szabadságot adok a nézőnek, a befogadónak. A
képek címeivel adok ugyan egy képzettársítási támpontot, de aztán ki-ki a maga fantáziájával és képzelőerejével fogadja be a műveket.
Deák Attila

FÓRUM
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Hasznos programok gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak

Állatorvosi konferencia Újbudán

A Szabad Iskolákért Alapítvány nyitóestje Fogyni akar? Tartson kutyát!
ramokat. A gyermekek színházi előadásokon és művészeti foglalkozásokon vehetnek részt. A Művészetek útján nevű
program például nem egyszerű „színjátszás”, hanem mozgással, bábokkal, a vizuális művészetek és a drámapedagógia
eszközei segítségével közvetlenül az élményeken keresztül vezeti be a gyerekeket a
művészetek sokféleségébe.
Gádor Anna, az Iskolaválasztási Centrum munkatársa – amelynek tevékenységét az est moderátora, Mandák Csaba
ügyvezető sikertörténetnek nevezte – a tanácsadás menetét ismertette, s egyben felhívta a figyelmet az alternatív iskolákról
szóló tájékoztató füzetre, amely a szülők

Révész Marianna

Nagy Petra hangulatteremtő bábelőadását
követően Czike Bernadett szakmai vezető
emlékeztetett rá, hogy az Alternatív Pedagógusképző Műhely 1991-ben alakult,
s trénereik 12 iskolával azóta is együttműködnek a pedagógusok képzésében.
Alapító nyilatkozatuk szerint: „Célunk
olyan befogadó hely megteremtése és működtetése, ahol az odalátogatók szakértelmet, segítőkészséget
és együttműködést
tapasztalnak. Szeretnénk hozzájárulni
ahhoz, hogy a magyar iskola – alap-,
közép-és felsőfokon
egyaránt – olyan hely
legyen, ahol a benne
lévő egyének belső
szabadsága kibontakozik, önbecsülésük megerősödik, és
fejleszthetik azokat
a készségeiket, amelyek segítenek a másokkal való együttműködésben.”
E célok elérése
érdekében az alapítvány a gyerekeknek, a szülőknek és
a pedagógusoknak
egyaránt kínál prog- Fischer Eszter a mozaikcsalád-kurzust ismerteti

Szalay Judit

Kiraboltak egy pénzváltót

Ökoiskolák szakmai értekezlete

Az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Iskolából, a Bocskai István Általános Iskolából, a
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumból, valamint a Teleki Blanka Általános
Iskolából érkezett pedagógusok tanácskozásának az ökoiskola címet idén nyáron
elnyert Őrmezei Általános Iskola adott
otthont. Az eszmecserén jelen voltak a Pitypang és a Napsugár Óvoda képviselői is.
Az ökoiskola hálózat nemzetközi projektként húsz éve indult útjára. Országonként azonos elvek, módszerek alapján épül
fel. A pályázati program Magyarországon
2000 márciusa óta működik az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
támogatásával, az Országos Közoktatási
Intézet koordinálásával.
Dr. Havas Péter, a XI. kerület környezeti és egészségnevelési koncepciójának
kidolgozója hangsúlyozta: Budapest legnagyobb és legnépesebb kerületében létkérdés
a természeti és az épített környezet megóvása. Ennek érdekében a kerület távlatos
fejlesztési koncepciót fogadott el, a fenntarthatóság elveinek stratégiáját, melynek
célja a gazdasági, az oktatási, a környezeti
és az egészségügyi területek munkájának
összehangolása. Az ökoiskolák tudásbázist
jelentenek, ezért fontos, hogy hálózatban
dolgozzanak, megosszák egymással a he-

lyi innovációk eredményeit, közkinccsé
tegyék a fenntarthatóság pedagógiája tanintézményi tapasztalatait.
Varga Attila, az országos ökoiskola hálózat koordinátora modellértékűnek minősítette a helyi kezdeményezést. Karlovits
Márta, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium főosztályvezetője, az őrmezei iskola volt tanára felhívta fel figyelmet arra, hogy jó program az ökoiskolák
rendszere, de csak egy a palettán, mert
vannak az oktatás-nevelés más területein
és szintjein hasonló tartalmú törekvések,
és munkálkodnak civil szervezetek is. A
fenntartó képviseletében Hajdu Istvánné,
az oktatási és kulturális osztály munkatársa jelezte, az újbudai önkormányzat a
lehetőségekhez mérten a jövőben is támogatni kívánja ökoiskolai intézményeit.
A társult iskolák bemutatkozásakor
elhangzott: a környezeti és az egészséges életmódra nevelés pluszt jelent a
gyermekeknek és a szülőknek egyaránt.
Minden iskola pályázat nyerteseként
került be a hálózati körbe, önálló vállalásokkal, amelyek másoknak is érdekesek és hasznosíthatók lehetnek. A házigazda iskola – amely ebben a tanévben
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját
– programként például azt vállalta,
hogy a tanintézmény összes tanulójának
részvételével szervez kirándulásokat az
egyik magyarországi nemzeti parkba,
ahol életkor szerint foglalkozásokat a
gyerekeknek. Így a tanulók a helyszínen
ismerkedhetnek meg a parkok természeti értékeivel és kultúrtörténetével. Az
ökoiskolai programra való felkészülés
jegyében tavaly a Balaton-felvidéken a
Teodóra-tanösvényt barangolták be az
Őrmezei Általános Iskola tanulói.
P. K.

A XI. kerületi Fehérvári úton található
pénzváltóba szombat este, nem sokkal
fél hat előtt lépett be egy ismeretlen férfi.
Fegyverrel fenyegette meg a pénztárost,
valamint az ott lévő ügyfelet, és a bevételt
követelte. Miután az alkalmazott eleget
tett a követelésnek, a tettes gyalogszerrel
elmenekült a Fehérvári út irányába. A
bűncselekmény során lövés nem dördült
el, személyi sérülés így nem történt; az
anyagi kár mértéke egyelőre nem ismert.

Védtelen erkélyajtó
Az Éva utca egyik lakásához egy iroda is
tartozik. A lakás részben aludt december
6-án a tulajdonosa, amikor éjjel egy óra
körül furcsa zajra lett figyelmes. A férfi
átment az irodába, ahol összetalálkozott
egy 190 centiméter magas, sötét ruhát
viselő idegennel. Rászólt az illetőre, mire
ő kimenekült a lakásból, beugrott a ház
előtt várakozó, sötét színű autóba, majd
elhajtott. A betörő elvitt két LCD monitort és egy laptopot. Később a rendőrök
az egyik monitort megtalálták a kertben,
azt menekülés közben hagyta el a tettes,
aki az erkélyajtót felfeszítve jutott be a lakásba. A kár körülbelül egymillió forint.

Besurranók fehér Astrával
Négy besurranó tolvaj járja a kerületi
utcákat egy fehér Opel Astra típusú gépkocsival, közben kifigyelik, hol ígérkezik
gazdag zsákmány. A Péterhegyi lejtőn
többször is látták őket, terepszemlét tartottak. December 7-én aztán egyikük
benyitott az egyik házba, de megszólalt a
riasztó a lakásban tartózkodóknak szánt
jelzéssel. A felső szintről hamarosan le is
nézett a ház tulajdonosnője, és meglátott egy fiatalembert, akinek csak anynyi ideje maradt, hogy az előszobában
lekapjon a falról egy kulcscsomót – a lakás, és a kertben álló autó kulcsaival – és
elmenekült. Az illető 20-25 év közötti,
gördeszkás nadrágot, fehér színű felsőt
viselt, amelynek az ujjai könyöktől lefelé
feketék. A rendőrség kéri, aki bármit tud
a gyanús Astráról, a fiatal férfiról, illetve
három társáról, értesítse a kerületi kapitányságot a 381-4300-as telefonszámon.

amíg bemennek egy másik boltba vásárolni, mert a bűnözők pillanatok alatt feltörik
a kocsit. Ha karácsonykor vagy szilveszterkor elutaznak, illetve vendégségbe mennek,
szervezzék meg a lakásuk védelmét, például kérjék meg szomszédjaikat, nézzék meg
időnként, minden rendben van-e. Bevált
megoldás, ha távollétük alatt égve hagyják
a lámpát, vagy szól a rádió. Ezt a trükköt
ugyan a betörők is ismerik, mégsem kockáztatnak meg ilyen esetekben támadást.
A szakemberek emlékeztetnek arra is,
hogy a szilveszteri petárda-durrogtatás és éjféli tűzijáték idején a gazdik megnyugtassák
a kutyáikat. A legjobb, ha valamilyen nyugodt helyre, például a pincébe zárják őket.

Üldözés a hegyen
Egy fiatal fiút és egy lányt akart kirabolni
egy hattagú társaság a Gellért-hegyen december 9-én délután, az esetről a szemtanúk értesítették a rendőrséget. A fiatalok,
miután nem tudtak másfelé menekülni,
a kápolnától 100 méterre kimásztak a
sziklára, és a szélébe kapaszkodtak. Viszszamászni azonban már nem tudtak, a
kiérkező rendőrök így találtak rájuk. A
veszélyes helyzetből végül a helyszínre hívott tűzoltók menekítették ki a fiatalokat.
A pár a Sziklakápolnánál beszélgetett
egy padon, amikor megjelent egy négytagú társaság. Előbb cigarettát kértek, majd
azt kérdezték, hány óra, hátha előveszik
a mobiltelefonjukat. A fiatalok érezték,
hogy baj lesz, ezért megpróbáltak elszaladni. A négy idegen dühösen kiabálva
követte őket, ráadásul észrevették, hogy
az ellenkező irányból még ketten igyekeznek elállni az útjukat. A banda a körbevett
fiataloktól telefonokat és karórákat akarta

elvenni. Más lehetőség híján ekkor menekült a pár a szikla felé. A hat támadónak nem volt annyi bátorsága, hogy oda
is utánuk menjen, kereket oldottak. A
fiatalok kettőről tudtak személyleírást
adni. Egyikük 25 éves, 170 centiméter
magas, vékony testalkatú, borostás arcú,
az eset idején fekete bőrkabátot viselt.
Másikuk 20 körüli lehet, 175 centiméter magas, vékony testalkatú, sima arcú,
vajszínű kapucnis felső volt rajta.

Kést rántott a rabló
Profi módon raboltak ki egy üzletet december 11-én a Törökbálinti úton. Este
hét óra felé betoppant egy 170-180 centiméter magas, 30 év körüli férfi, aki zöld
sínadrágot, sötétkék kapucnis felsőt és
kötött fekete sapkát viselt. Amint belépett, a sapkát mélyen a szemébe húzta,
kést rántott, majd az eladótól a bevételt
követelte. A pult mögött álló asszony
átadott a támadónak a kasszából 50-60
ezer forintot, s néhány doboz cigarettát.
A férfi ekkor kimenekült az üzletből, és
ismeretlen irányba távozott.

A kötelességtudó anya
December 11-én késő délután a Fehérvári
úton egy fiú a piros jelzés ellenére váratlanul a 14-es busz elé lépett. A vezető teljes erejéből rálépett a fékre, így még meg
tudott állni, a vészfékezéstől azonban a
busz utasai közül egy fiatal hölgy fejjel
a szélvédőnek csapódott. A mentősök
megvizsgálták, de nem engedte magát
kórházba szállítani. Mint mondta, mennie kell a gyerekéért az óvodába.
S. F.

Postarablás Újbudán

Tanácsok az ünnepekre
A rendőrség felhívja a kerületi lakosok
figyelmét, legyenek óvatosak és körültekintőek az ünnepek előtt és alatt. Fokozottan vigyázzanak értékeikre a karácsonyi bevásárlás hajrájában. Ügyeljenek
a pénztárcájukra, különösen a zsúfolt
boltokban, áruházakban és a tömegközlekedési eszközökön. A karácsonyi
ajándékokat ne hagyják az autójukban,

Révész Marianna

minden diák megcsillanthatta valamiben tehetségét. A teljesség igénye nélkül
sorolva: hallottunk karácsonyi dalokat
angolul és németül, részesei lehettünk
egy XXI. századra adaptált Hófehérke és
a hét törpe előadásnak, volt latin- és hiphop táncbemutató, furulyán felcsendült
Vivaldi Négy évszak című művének Tél
tétele, valamint magyar népdalok, illetve iráni dallamok szólaltak meg zongorán. Az iskola kurátora Rudyard Kipling
megzenésített versét énekelte a zenetanár
zongorakíséretével, és felcsendült Dido
egyik legújabb slágere is. A műsorszámok sorát egy remek paródia zárta, mely
– az illendőség határain belül – szellemesen figurázta ki a tanári kart.
(n. n.)

Létkérdés a természeti környezet megóvása
A budapesti ökoiskolák közül a legtöbb, szám szerint nyolc Újbudán
működik, ebből ötnek az önkormányzat a gazdája. Fenntartói kezdeményezésre – ami találkozott az intézmények igényével a kapcsolatfelvételre
– december 4-én megtartották az
önkormányzati ökioskolák hagyományteremtő szándékkal szervezett
első szakmai értekezletét.

delem lehetőségeit és csapdáit vette számba. Érdekes és aggasztó adatokat tudhattunk meg tőle erről az egyre gyakoribb
egészségügyi problémáról, többek között
azt, hogy míg négy gyerekekből egy túlsúlyos, a felnőtt lakosság körében ez az
Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. ren- arány még rosszabb, három felnőttből egy
dezvényén ezúttal is nagyszámú érdek- elhízott. Hangsúlyozta, hogy a fogyókúra
lődő jelent meg. Az
során a súlycsökkeállatorvosok asszisznésnek fokozatosnak
tenseiket is magukkell lennie, az eredkal hozhatták, akik
mény fenntartásában
a különteremben
pedig nagy segítmegtartott első állatségünkre lehet egy
orvos-asszisztens tokutya tartása, mert
vábbképzésen vettek
az állat igényli a mozrészt.
gást, és ezáltal erre
A konferenciösztönzi a gazdáját is.
át dr. Móré Attila, a
Dr. Diószegi Zolszékesfehérvári köztán egyetemi adpontú rendező cég
junktus a fiatal és
ügyvezető igazgatója
középkorú kutyák
nyitotta meg, aki kéartrózisainak okaisőbb üzleti témájú
ról és terápiás leheelőadást is tartott.
tőségeiről beszélt,
Köszöntő szavai után
kiemelve a megelőkövetkeztek a neves
zés fontosságát. Dr.
dietetikai szakembeBerkényi Tamás a
rek referátumai. Dr. Dr. Berkényi Tamás állatorvos
legújabb tápokat
Fekete Sándor, a Szent
mutatta be, amelyeIstván Egyetem Állatorvostudományi ket a különböző betegségekre hajlamos
Karának tanára az emésztőrendszer és kutyák számára fejlesztettek ki.
az immunológia összefüggéseiről beszélt.
Immár hagyománynak számít, hogy
Dr. Balogh Nándor a bőrtünetekkel járó a kft. minden évben kiadja egy-egy állatbetegségek táplálkozástani összefüggé- orvos könyvét. Idén dr. Kovács Jenő Az
seit, diagnosztikai irányait és módszereit állat és orvosa a hadseregben című kötetét
elemezte, és szót ejtett a kutyáknál előfor- mutatták be, melyet a jelenlévő állatorvosduló örökletes bőrproblémákról is. A ká- ok karácsonyi ajándékként meg is kaptak.
vészünet után az egyetlen nem állatorvos A színvonalas és tartalmas konferenciát
előadó, dr. Lelovics Zsuzsanna dietetikus, tombola és vacsora zárta.
humánkineziológus az elhízás elleni küzDr. Révész Andrea
Az ország minden részéből érkeztek
állatorvosok arra a dietetikai konferenciára, melyet december 2-án a Rubin
Hotelben tartottak meg, idén immár
harmadik alkalommal.

RENDŐRSÉGI HÍREK

A Britannica karácsonyi műsora
A Britannica Angolnyelvű Nemzetközi
Gimnázium – a hagyományaihoz híven
– idén is megrendezte karácsonyi műsorát a Brit Nagykövetségen. Ezeken a
családias hangulatú rendezvényeken a
hozzátartozók lemérhetik, hogy a gyermekük angoltudása hogyan fejlődött az
iskolában, miként válnak egyre magabiztosabbá, és természetesen azt is láthatják, hogy sokféle kulturális hátterük
ellenére egy nagyon vidám, összetartó
kis közösség egyenragú, boldog tagjai.
A teljes egészében a diákok és tanáraik kreativitásán és lelkesedésén alapuló este ismét nagy sikert aratott a szülők
és barátok körében. A műsorszámokat
idén is sikerült úgy összeválogatni, hogy

leggyakoribb kérdéseire adott válaszokat
tartalmazza, s amely immáron az önkormányzati iskolák listájával is bővült.
A szülőknek szóló programok Simó
Judit gyermekpszichiáter és Mózes Eszter
pszichológus nevéhez fűződnek, akik az
autista gyerekek szüleinek tartanak Magyarországon egyedülálló és hiánypótló
kurzusokat. Fischer Eszter az úgyszintén
úttörőnek számító „mozaikcsalád-kurzust” ismertette, amely az azonos problémákkal küszködőknek teremt fórumot a
tapasztalatcserére.
A pedagógusok számára készített programok közül Czike Bernadett a kooperatív
képzés lényegét vázolta, amely a segítést, az
együttműködést és a
toleranciát helyezi előtérbe korunk versenyszellemével szemben,
majd Mandák Csaba
mutatta be a módszertani műhely tanároknak szóló eszközrendszerét.
Végül két könyvismertetőt hallhattunk. Kereszty Zsuzsa
Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban című
könyvét ajánlotta a
figyelmünkbe, Fehér
Márta pedig Czike
Bernadett: A pedagógusszerep változása
című, a megnyitóra
megjelent összegző
munkáját méltatta.

Révész Marianna

Barátságos, meghitt, családias hangulatban zajlott a Szabad Iskolákért
Alapítvány nyitóestje december 8-án.
A 15. születésnapját ünneplő műhely
e napon vehette birtokba új, Budafoki
úti központját.

Kirabolták a Gellért szálló mellett lévő Kemenes utcai postát december 15-én délután négy óra után
pár perccel. Az álarcot viselő elkövető egy fegyvernek látszó tárggyal fenyegette meg az alkalmazottakat, majd a pénz átvétele után gyalogosan távozott a helyszínről. Lapzártánkkor még nem
lehetett tudni, mennyi pénzt vitt magával az elkövető. Képünkön a Posta alkalmazottai dolgoznak.
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Az elefántot felfalták, míg az oroszlán küzdött

Virágok és termések karácsony környékén

Titkok és csodák az idén
140 éves fővárosi állatkertből

A Budai Arborétum kincsei

Már a reformkorban felmerült, hogy Bécs
és Párizs után Pesten is létesítsenek állatkertet, de a szabadságharc és az azt követő
évek nem kedveztek a tervnek. Az álom
végül 1866-ban valósult meg. A közönség

„No azért nem kell mindent elhinni”

akkor 150 állatfaj hatszáz egyedét láthatta,
míg ma 509 faj 3506 egyede él a Fővárosi
Állat- és Növénykertben. Tegyük gyorsan
hozzá: a megnyitást követő évben, 1867ben 104 495 látogató kereste fel a kertet,
míg ez a szám tavaly már meghaladta az 1
millió 118 ezret.
Hosszú út vezetett idáig, lévén, hogy
a pesti állatkert – épp úgy, mint Lúdas
Matyi – háromszor startolt. Az első kertet üzemeltető Állat- és Növényhonosító
Társaság 1907-ben csődbe jutott, vagyonát a főváros vásárolta meg, amely elhatározta: a régi területen újat alakít ki. A
munkálatok 1909-ben kezdődtek. Ekkor
építették fel az Elefántházat, a Kis- és a
Nagysziklát, a Madárházat, a Majomházat és a Pálmaházat. A teljesen megújult
kert 1912. május 20-án nyitotta meg kapuit. A II. világháború aztán itt is iszonyú
pusztítást végzett. A front Budapest ezen
pontján majd egy hétig hullámzott, hol
az oroszoké volt a Liget, hol a miénk. Az
állatokkal senki sem törődött. Egy grá-

nát kiszakította az oroszlánház ajtaját, s a
végletekig kiéhezett nemes vad kiszökött
a Ligetbe. Nem tudni, hogy mit csinált, de
tény, hogy az orosz előretörés megakadt.
Amit aztán meghagytak a gyilkos golyók,
azt a kiéhezett pesti emberek pusztították
el. Szó szerint felfalták az állatkert lakóit.
Az ostrom végére a 2 500 egyedet számláló állományból csak 15 pók maradt életben. Ők valahogy nem kellettek... Aztán
a kert harmadszor is megnyílt, mégpedig
1945. május elsején.
Kezdetben amúgy a legnagyobb sztár
az elefánt volt. Az állatkerti legendárium
szerint az egyik vidéki látogató – elámulván a hatalmas állat méretein – az elefántok felé bökött a fejével, és halkan csak
ennyit mondott: „no, azért nem kell mindent elhinni”. Amúgy Ali, az első elefánt
1875. augusztus 15-én érkezett Budapestre. Ahogy teltek-múltak az évek, nemcsak
hatalmas állattá
fejlődött, hanem – amint a
korabeli lapok
írták – „erejének is öntudatára jutott”,
olyanny ira,
hogy veszedelmes látványossággá vált. A
ker t vezetői
1882-ben úgy
döntöttek, levágják a szépen
kinőtt agyarait.
A beavat kozás korántsem
volt egyszerű
dolog, hiszen
akkoriban még
nem léteztek a
maihoz hasonló altatópuskák. Alit az állatkert munkatársaiból, valamint az Állatgyógyintézet
katonai hallgatóiból verbuvált huszonöt
fős csapat tudta csak leláncolni, majd az
orvos lefűrészelte az agyarakat. A műtét
nem sikerült, Ali elpusztult.
A következő elefánt Sziám volt, kit
Ferenc József király 1900-ban adományozott a kertnek. Fél évszázaddal később, a
főváros 1945-ös ostroma közben szegény
Sziámot is felfalta Budapest éhes népe.
Az előző századforduló másik nagy kedvence Jónás, a víziló volt, ki 1893. márciusában érkezett Budapestre. Mikor az
Elefántház 1912-ben elkészült, Jónásnak
új lakhelyre kellett költözni. Nagy nehezen becsalták egy hatalmas ládába, amit
Bébi, az ázsiai elefánt tolt át az új helyre.
Bébi egyébként akkoriban az állatkert
„élő targoncája” volt. Amúgy a vízilovak
1912-től kezdve mind a mai napig a Széchenyi fürdő köztudottan gyógyhatású
termálvizében lubickolnak.
Jezsó Ákos

Az év madara a mezei veréb
A Magyar Madártani Egyesület a
2007. év madarának a mezei verebet
választotta. A sokak számára talán
meglepő döntés oka: a hatalmas
területen elterjedt faj állománya Nyugat-Európában drasztikusan csökkent
az utóbbi években a mezőgazdasági
területek elsivárosodása, vegyszerezése, és a gépkocsik száguldozása miatt.
Bár hazánkban e faj eltűnése még nem fenyeget, de élőhelyének szűkülésére a Kárpát-medencében
is számítani kell
a mezőgazdasági
termelés következtében. Ez pedig az
egykor elpusztíthatatlannak tűnő
verébá l lomá ny
sorsára itt is végzetes lesz.
A Kopa szigát újjászületett.
Az új épületeken
még dolgoznak, de
a gátat már zöld
gyepszőnyeg borítja, hűségesen követve a domborzatot,
felkúszva a meghagyott idősebb fák törzséhez. A tavaly kihelyezett, csaknem száz
mesterséges fészekodúból álló telep túlélte
az árvizet. A parti odúk most biztonságos
magasságban a Duna vize felett várják a
lakókat, egyelőre csak éjszakázásra. Meszsze még a fészekrakás ideje. A harminc-

nyolcas odú már megtetszett egy harkálynak, jókora szilánkokat hasított ki a puha
fenyődeszkából, hogy bekukkanthasson.
Most azonban egy mezei veréb ül a lyukban. Jól érzi ott magát, és verébszokás szerint hosszan időz még akkor is, mikor a fa
alá megyek. A mindkét nemre jellemző
csokoládébarna fejtető és a fekete fülfolt
különbözteti meg a hasonló házi verébtől.
A házi rokonnál nem divat az unisex, náluk a hímek szürke sapkát hordanak, de a
fülfolt egyik nemen sem látható.
A mezei veréb
elsősorban mezőgazdasági területeken él nagyobb
számban. Budapesten a házi veréb
gyakoribb, de azért
a mezei rokon is benyomul a belvárosig, és ha ritkábban
is, de látható. Ősszel
és télen elsősorban
gyommagvakkal
táplálkozik, de fiókáit rovarokkal
eteti. Egy 1969-es
megfigyelés szerint egy pár óránként 59
hernyót vitt kicsinyeinek, és ezzel gazdaságilag is jelentős hasznot hajt ez a faj.
Az év madara tehát valószínűleg a
Kopaszi-gáton is költeni fog, de mesterséges fészekodú kihelyezésével másutt is
megtelepíthető.
kép és szöveg: Morandini Pál

A Budai Arborétumot meglátni és
megszeretni elég egy pillanat, körbesétálni egy óra, de teljes megismeréséhez egy élet is kevés. A Budai Arborétum virágkincsei címmel indított
cikksorozatunkban szeretnénk felhívni
a figyelmet Budapest ezen páratlan
növénygyűjteményének érdekességeire, ritkaságaira.
Ezek egy része a lábunk előtt hever, más
részük hatalmas fa, vagy különleges alakú
növény. Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretnénk a Villányi út és a Somlói út közötti 6 hektáros területre csábítani hónapról
hónapra, felfedeznivaló bőven akad majd.
Szeretnénk, ha Önök is megismerhetnék
növényékszereinket, amelynek kisebb-nagyobb darabját nem csupán szívünkben
vagy fényképen őrizhetjük, de akár erkélyünkre vagy kertünkbe is varázsolhatjuk.
Ennek érdekében a növények tartásával
kapcsolatban is szeretnénk praktikus tanácsokkal gazdagítani az olvasót.
Sétáink, bemutatóink során a jégbe fagyott bimbóktól kezdve a kikelet zsongásán, az ezerszínű áprilisi dísznövény-kiállításon, a május vakító színein át eljutunk
majd a nyárba, a pasztellszínű júniusba,
a forró augusztusba. Árnyat adó, hűs fák
alatt pihenünk majd a melegben, a szeptember lágy fényében; s ha jő az ősz, a termések és a hulló levelek csodálatos színpompáján át halkul el majd a természet,
míg puha, fehér hótakaró-köntös nem hoz
álmot odakünn.
Bármennyire is hihetetlen, a karácsony eljövetelekor is találunk nyíló virágot az arborétumban. Persze nem minden
évben lehetünk oly szerencsések, hogy
decemberben megláthassuk az illatos
tündérfa (Chimonanthus praecox) széles,
harang alakú virágait. Ez az év kivétel: a

Ginkgó a fiatal termésével

különlegesen hosszú, meleg ősz a nyugalmi perióduson korán áteső díszcserjék
egy részét „meghajtatta”, nyílásra késztette. A tündérfa Kínából származó, 2-3 m
magasra növő, lombhullató növény. Szép,
hosszan kihegyezett, kissé érdes levelei a
nyári időszakban sötétzöldek, ősszel sárgára színeződve hullanak le. Különleges,
illatos virágai már most megcsodálhatók,
ha az arborétum Alsó Kertjében járunk.
Kerüljük meg a Központi („K”) épületet,
annak déli oldaláról, majd a felfelé kanyargó aszfaltos útról az épület felső részénél térjünk le nyugati irányba. A tündérfa két példányához innen egyenes út
vezet, hisz a sárga virágokkal megrakott
ágain azonnal megakad a szem, ezenkívül az illatfelhő is csalogat. A növény
melegigényes, így árnyas, huzatos, hideg,
széljárta helyre nem való, inkább házfalak
déli előterébe, kertek napos, de védettebb
részeire lehet javasolni.
Ugyan nehéz elszakadni a tündérfa
szívet melengető látványától, de érdemes

Az arborétum átnézeti helyszínrajza

fotók: dr. Hámori Zoltán

Legyünk büszkék rá: városunkban
van a világ egyik legrégebbi állatkertje, amely a nagyközönség előtt 140
évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuját.
De hát mint mindennek, ami magyar,
a mi állatkertünknek sem volt „sima”
az élete, lévén, hogy a történelem
viharai miatt a kapuit ünnepélyes
körülmények között még két másik
alkalommal is meg kellett nyitni. A
világháború alatt szinte minden állat
elpusztult, csak hét pók élte túl az
ostromot. De azért mégiscsak újraéledt az állatkert, amely tényleg a világ
egyik legszebb parkja!

BOTANIKA

A Ginkgo biloba ősszel

felmenni az arborétum Felső Kertjébe is.
Legegyszerűbb, ha a kis lépcső felett keresztezzük a Ménesi utat, és a kovácsoltvas
kapun át a Felső Kertbe jutunk, a dísztérre. Érdemes kis körsétát tenni az E épület
mögött kezdődő félköríves sétaút mellett.
Az ösvény burkolatát éppen díszkőre cserélik, de ez nagyon jó alkalom arra, hogy
bebújhassunk egy kicsit a növények közé.
A hatalmas platánon talán még mindig
zörget leveleket a szél, a berkenyék termése pedig messziről piroslik. A műemléki
F épület felett – ha másról nem, hát jellegzetes szagú terméseiről – könnyedén
rátalálhatunk a kínai páfrányfenyő hatalmas példányaira (Ginkgo biloba). Feltűnő
lehet még a talajt borító aranysárga levelek
tömege is – a növény szép őszi lombszíne
késő ősszel alakul ki, a levelek csupán december elején hullanak le. A három példány közül feljebb egy fiatalabb, hím példány, lejjebb pedig két, 1893 őszén, a kert
létesítésekor telepített hím- és nőpéldányt
szemlélhetünk meg – a növény kétlaki. A
Ginkgo az egyetlen élő virágos növény a
Földön, amelynek villás erezetű lomblevelei vannak; azonban számos egyéb érdekességgel szolgál. Így például terméshúsa
csírázásgátló anyagot tartalmaz, ha tehát
azt szeretnénk, hogy a mag az érést követő
tavaszon kicsírázzon, le kell mosnunk a
kellemetlen szagú húst, és laza anyagban
(pl. homokban), hűvösön, nedvesen kell
tartani a magvakat. A magoncokról azonban nem tudjuk megállapítani, hogy hímvagy nőpéldány-e, ezért, ha nem oltjuk be
valamely fajtával, általában a vegetatívan
(dugványozással) szaporított porzós alakok ajánlhatók kertbe. A pirított magbél
egyébként kellemes zamatú, a növény

őshazájában szívesen fogyasztják. A növény neve, a „ginkgo” is a termésre utal,
jelentése: ezüstbarack. A termés szilvához
hasonló, héja fehéres-hamvas. A páfrányfenyő nedve az agyi működést serkenő
anyagot tartalmaz, maga a növény pedig
igen ellenálló. A hiroshimai atombomba
ledobása után például a becsapódás helyétől alig néhány kilométerre is megmaradtak Ginkgo-példányok, miközben minden más élő szervezet elpusztult – ezen
fák egy része ma is él. Ritka módon a

A tiszafa termésével

páfrányfenyőnek kártevője és kórokozója
nem ismert, ráadásul a városi szennyezett
levegőt (lásd a Margit körutat), sőt még az
edényben tartást is jól tűri (akár bonsait
is nevelhetünk belőle). Az alapfaj mellett
számos fajtája van, ezek egy része hazai
szelekció; csüngő, szomorú, illetve oszlopos változatai a legnépszerűbbek.
Közvetlenül a páfrányfenyők alatt
idős tiszafákat (Taxus baccata) találunk,
ezt a növényt is érdemes karácsony környékén felkeresni. Ennek legfőbb oka,
hogy egyesével fejlődő magvait – toboz
helyett – éppen ebben az időszakban a
legszebben látszódó, csúcsukon nyitott,
piros színű magköpeny burkolja. A növény levelei az oldalhajtásokon jellegzetesen, fésűsen állók, színük sötétzöld,
amelytől a piros termések erősen elütnek
– ez igen dekoratív látványt nyújt a tél
eleji időszakban. A magköpenyen kívül
a növény minden része erősen mérgező,
de előbbi miatt a madarak is elhordják
a termést, illetve egy részük lehull, így
tavasszal azok már ritkán láthatók a növényen. A tiszafa hazánkban is honos, a
Bükkben és a Bakonyban élnek védett állományai. Tűző napon és árnyékban is jól
érzi magát, a páfrányfenyőhöz hasonlóan
számos fajtája van. A tiszafa emellett nagyon jól tűri a metszést, alakra, formára
is nyírhatjuk, de nagyon szép örökzöld
sövényt is nevelhetünk belőle a kertben.
Dr. Hámori Zoltán egyetemi tanársegéd

SZABADIDŐ
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KOS

március 21–április 20.

Összességében jól, kellemes hangulatban zárul az éve, egyedül a párjával nem
találják meg hosszú ideig a közös hangot:
viták, félreértések, veszekedések jellemzik
a kapcsolatukat. Bár ebben mindketten hibásak lesznek, a nagyobb felelősség az öné:
próbáljon meg kevésbé makacs és követelőző lenni, így talán hamarabb rendezni
tudják a dolgokat. Zaklatott érzelmi élete a
munkájára is kihat, ami az év végi feszített
munkatempóban okozhat gondokat.

BIKA

április 21–május 20.

Mozgalmas év végéje lesz, sok meghívást
kap, és ön is szervez rokoni és baráti öszszejöveteleket. Egy dolog aggasztja csak:
a pénztárcáját meglehetősen kiürítették
a karácsonyi vásárlások és az ünnepi előkészületek. Szerencsére vannak olyan
ismerősei, akikre számíthat a bajban. Különösen ügyeljen a megjelenésére ezekben
a napokban, a külsőségek ugyanis váratlanul fontos szerepet kapnak életében. Nem
ússza meg ezt az időszakot megfázás nélkül, de csak pár napra esik ágynak.

elrendezni jó néhány körmére égő ügyet,
ha mégis talál valami megoldást, az csak
ideig-óráig működik. Magánéletében sem
számíthat nyugodt, békés időszakra, de ez
már nem is lepi meg, ráadásul tudja, csak
magának köszönheti azt, hogy így alakult.
Jó hír viszont, hogy a betegségek elkerülik.

SZŰZ

augusztus 24–szeptember 23.

Egy jól sikerült karácsony és egy könnyen
felejthető szilveszter vár önre, és a két ünnep között néhány nyugalmas nap. Vegyen ki szabadságot, és rendezzen el minden olyan ügyet, amelyet valamilyen okból eddig halogatott. Mozgalmasan indul
majd az év eleje, úgyhogy ezekre végképp
nem jut majd ideje. Egyik vidéki rokona
komolyabban megbetegszik, emiatt lehet,
hogy oda kell utaznia. Ügyeljen a közlekedésre, autóvezetésre csak megfelelő időjárási körülmények között vállalkozzon.

május 21–június 21.

Pénzügyi helyzete eléggé ellentmondásosan alakul. Kiköltekezik, köszönhetően
nemtörődömségének és annak, hogy nem
tudott kellő mértékben uralkodni vásárlási hajlamán. Kedvező fordulat viszont,
hogy váratlan bevételekhez jut az év utolsó napjaiban – jutalom vagy nyeremény
formájában –, ami átlendíti a gondokon.
Családja szerencsére jól viseli ezeket a napokat, és nyugalmuk önre is átragad. Így
még a kisebb munkahelyi összezördüléseken is könnyebben túl teszi magát.

RÁK

június 22–július 21.

Bár a korábbi évek tapasztalatai alapján
voltak ezzel kapcsolatos aggodalmai, a
karácsonya és a szilvesztere nagyon kellemesen fog telni a szerettei körében. Még
csak rossz híreket sem kap, és a betegségek
is elkerülik önt, valamint a családtagjait.
Lesz ideje pihenni, és tartalmasan kikapcsolódni, csendesen telnek a napjai. Nem
is árt ez a feltöltődési időszak, mert az év
eleje nem a várakozásai szerint alakul, elsősorban a munkahelyén kell számítani
néhány kellemetlen változásra.

OROSZLÁN

július 22–augusztus 23.

Olyan lesz az év utolsó néhány hete, amilyen az egész éve volt: sok munkával, munkahelyi feszültségekkel, vitákkal, konfliktusokkal telnek el napjai. Továbbra sem tud

megszabadulni tőle, mert nemcsak az ön,
a családja életét is megkeseríti a jelenléte. A
két ünnep között elkap valami nyavalyát,
ami ágynak dönti jó pár napra. A szilvesztert lehetőleg töltse társaságban, a vidám
pillanatok jó évkezdetet előlegeznek meg.

NYILAS

november 23–december 22.

A december általában nem szerencsés
hónapja a Nyilasoknak. Egy vagy több
közeli rokona is komolyan megbetegszik,
és ez határozza majd meg az ünnepek
hangulatát is. Emiatt sokkal több feladat
hárul majd önre, ami csak tovább növeli
a gondjait. A munkahelyén lesz ideje lazítani, ha pedig teheti, menjen szabadságra.
Belekeveredik egy családi vitába. Próbálja
meg elkerülni az állásfoglalást, különben
az egyik fél önnel is szembefordul.

BAK

december 23–január 20.

Amilyen kellemesen telik a karácsonya,
olyan rossz lesz a két ünnep közötti pár nap.
Rengeteg elintéznivalója akad, ráadásul
mintha összeesküdtek volna ön ellen a háztartási gépei: sorra elromlanak, ráadásul a
javíttatásuk is sok pénzbe kerül majd. Nem
túl jó hír ez ilyentájt, amikor amúgy is kellőképpen kiköltekezett már. Ügyeljen az étkezésére. Bármennyire is csábító, mérsékelten
fogyasszon, és azt is alaposan nézze meg,
mit vásárol, mert könnyen gyomorrontást
kaphat valami romlott élelmiszertől.

IKREK

VÍZÖNTŐ

január 21–február 19.

HOROSZKÓP

2006. december 20. – 2007. január 10.
MÉRLEG

szeptember 24–október 23.

Az év közben tett jócselekedeteket és szívességeket hálálják meg önnek az ismerősei
és a kollégái, ami természetesen nagyon jó
érzéssel tölti el. Ennek jegyében a karácsonya nagyon kellemesen fog telni, és a szilvesztere is a vártnál jobban sikerül. Anyagi
helyzete miatt ne aggódjon, még ha kiköltekezett is, a tartalékai biztosítják a gondtalan
napokat. Ha peres ügye van, idén már ne
számítson benne döntésre, a jövő év kilátásai pedig még bizonytalanok e téren.

SKORPIÓ

október 24–november 22.

Minden szépen és jól alakul az év utolsó
napjaiban mindaddig, amíg fel nem hívja
egy rég nem látott ismerőse, aki tolakodóan a nyakára akaszkodik. Ne legyenek
gátlásai, próbáljon meg minél hamarabb

Zaklatott karácsony előtti napok, békés
hangulatú ünnepek, lazítás a két ünnep
között, és egy mozgalmas szilveszter vár
önre. Ez a békés időszak még a munkahelyi gondokat is feledteti önnel, pedig tisztában van vele, hogy az év eleje kritikus lesz
a várható változások, átszervezések miatt.
Kisebb gondot fog okozni egy háztartási
baleset, ami miatt esetleg rövid kórházi ellátásra szorul. Az évnek ebben az időszakában csak akkor utazzon vidékre, ha az
mindenképpen elkerülhetetlen.

HALAK

február 20–március 20.

Akaratlanul is a nagy békéltető szerepe hárul önre az ünnepek alatt, szerencsére csak
apróbb nézeteltéréseket, és nem eldurvult
konfliktusokat kell elrendeznie. Azért nagyon ne élje bele magát ebbe a feladatba,
mert éppen annyi veszélyt rejt magában,
amennyire jó érzéssel tölti el a siker. Ha a
szilvesztert társaságban tölti, ott megismerkedhet valakivel, aki a későbbi életére nagy hatást gyakorol, bár ennek most
még semmi jelét nem látja. Mértékletesen
egyen az ünnepek alatt, különösen, ha hajlamos a hízásra.
(Rebeka)

A vanília fenséges illata
Ünnepi süteményeinket gyakran lengi
körül a vanília fenséges illata. A világ
egyik legismertebb fűszernövénye
Közép-Amerikából indult hódító útjára.
Az aztékok már több mint ezer évvel ezelőtt ismerték, és kedvenc csokoládéitaluk
ízesítésére használták: egy spanyol szerzetes 1560-as krónikája szerint az uralkodó, Montezuma
semmi mást nem ivott, mint
a chocolatlt, amit vaníliával és
más fűszerekkel ízesítve szolgáltak fel neki. Amerikán kívül a franciák és a hollandok
honosították meg, manapság
a legnagyobb mennyiségben
a Bourbon-szigeteken (Madagaszkár, Comoro, Seychelle,
Reunion), Tahitin, Mexikóban
és Indonéziában termesztik.
Magyarországon a füvészkerti üvegházban tekinthető meg
élőben, de házi nevelésére is
vállalkozhatunk – jó adag türelemmel és szakismerettel – szép
virágáért, és nem annyira a termés reményében.
A vanília az egyetlen növény
az orchideafélék közül, amelynek vaníliarúdként ismert termése fogyasztásra alkalmas. A
kúszónövény – az Egyenlítő körüli övezet trópusi, párás, meleg
éghajlatát kedveli – a Vanilla
nemzetségbe tartozik, melynek
csaknem 50 faja él a világon, közülük a
nálunk ismert illatos, hosszú termések a
fragranstól származnak, de forgalomban
vannak nyugat-indiai vagy tahiti típusok
is, valamint más fajok kevésbé értékes, rövid, vastag termései.
Természetes körülmények között a virágát a rovarok porozzák be igen rossz hatékonysággal, ezért az ültetvényeken ezt a

munkát kézzel végzik. Ha ez nem történik
meg időben, nem jön létre termés. A virágokból a sárgászöld színű, fürtökben növő
rudak 6-9 hónapig fejlődnek. A szedésre
érett termés még nem a jól ismert vaníliarúd, a felhasználásához további feldolgozás szükséges, mellyel az aromaanyagokat
– köztük a vanillint – átalakítják és feldú-

sítják. Ennek érdekében a rudakat több
alkalommal leforrázzák, gőzölik, napon
szárítják, majd közel fél éven át érlelik. A
folyamat során kialakul a vaníliarúd szép
barnás-feketés színe, és pompás illata.
Miután minden termesztőnek megvan a
maga titkos receptje az utófeldolgozásra, a
vaníliatípusok minősége, aroma-összetétele nagyon különböző.
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A fűszer három formában szerezhető
be. A vaníliarúd maga a toktermés. Enyhe ízesítés esetén egészben belefőzhető
az ételbe, utána újra fel lehet használni.
Intenzívebb ízesítéshez ketté kell vágni a
rudat, és ki kell kaparni a belül található apró magokat – mivel az aromaanyag
nem a terméshéjban, hanem a milliónyi
apró magban található –, majd
mind a héjat, mind a magokat
az ételhez kell adni. A héjat
fogyasztás előtt ki kell venni.
A vaníliakivonat előállításához alkoholos folyadékban
főzik a vaníliarudakat. A kivonattal készült ételnél ügyelni
kell arra, hogy az oldóanyag
enyhe alkoholos íze érezhető maradhat. Végül kapható
vaníliáscukor formájában,
amit magunk is készíthetünk
úgy, hogy a vaníliarudakat
vagy az elhasznált héjakat a
cukorba tesszük, és hosszasan
pihentetjük.
A vaníliarúd egyik aromaanyagát, a vanillint az eugenol
nevű vegyületből mesterségesen is előállítják 1876 óta. Ez
a megtévesztésig hű vaníliaillatot áraszt, de annál jóval
erősebb, úgyhogy a felhasználásakor óvatosabban kell
adagolni. Természetes vaníliát
az élelmiszeripar a konzervált
élelmiszerekben már egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben használ.
A vaníliát sütemények, kompótok,
fagylaltok, krémek és általában édes ételek, likőrök, édes levesek, mártások ízesítésére használják. A fűszer az étellel
együtt főzhető, és teljesen ártalmatlan,
ezért gyomor-, epe-, és veseproblémákkal
küszködők is nyugodtan fogyaszthatják.

KERESZTREJTVÉNY

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

(1885–1936)

Kosztolányi Dezső:
Karácsony

A költeményből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora (Ő, A,

É, A). 13. Gabonát kaszál. 14. Középtávfutónk (János). 15. Kidolgozott kéz jelzője. 16.
Per betűi keverve. 17. Becézett férfinév. 18.
Japán kisváros Honshu szigetén a Kitakamihegyvidék K-i lábánál (YAMADA). 20.
Traktormárka. 22. Részben megnevez! 24.
Tiltószó. 25. Vissza: fűszer. 26. A túlpartra
jutó. 28. Zeneszerző (Ferenc). 31. Gléda. 33.
Római 6. 34. Haragos. 35. Marsrakéta alkotóeleme! 37. Török autójel. 38. Noszogat.
40. Könnyű fémmel bevonó. 42. Kis Tibor.
44. Égéstermék. 46. Dal. 47. A lósport egyik
ága. 49. A gondolkozás törvényszerűségei. 51. Antimon vegyjele. 52. Csillagkép.
53. Locsolócső. 55. Kínai hosszmérték. 56.
Voznyeszenszkij műve. 57. Hajas fejbőr. 59.
Bácskai népcsoport. 62. Richter Gedeon.
64. Telep hátsó sarka! 65. Hordómérték.
67. Tűzben hamvasztja. 69. Iskoláztat. 72.
München folyója. 74. Galuska belseje! 75.
Gyilkolva. 76. Bételdiót szolgáltató pálmafajta. 78. Rövid nyári viselet.
FÜGGŐLEGES: 1. Erdőalkotó. 2. Mutatószó.
3. Kalendárium. 4. Fordított kettős betű. 5.
Nyelvtani fogalom. 6. Csúcs a Mecsekben.
7. Idi … Dada, ugandai diktátor. 8. Germánium vegyjele. 9. Község Piliscsaba közelében. 10. Hengerelt vasáru. 11. Történelmi
időszak. 12. Olimpiai bajnok öklözőnk
(György). 16. A megfejtés második sora
(Ü, Ö, L, O, O). 17. Híres római szökőkút.
19. Csörte. 21. Oda-vissza: motorfajta. 23.
Szóösszetételek első része. 27. Gabonafajta. 29. Szintén. 30. Ingatag királyi szék. 32.
Koordináta-rendszer kezdőpontja. 34. Sete.
36. Alkohol. 38. Az információ legkisebb

Költő, műfordító,
prózaíró, zsurnaliszta, esszéíró. Nagy
kultúrájú szabadkai
értelmiségi családból származott.
Első verse 1901-ben,
első verseskötete 1907-ben jelent meg.
Alapításától rendszeres munkatársa volt
a Nyugatnak. Az első világháborúig programszerűen dekadens költő volt, a polgárság létérzését fejezte ki, jellemző kötete A
szegény kisgyermek panaszai. 1920 után
írta meg életműve terjedelemben is, értékben is jelentékenyebb részét. Kitűnő novelláskönyvei (Tengerszem, Esti Kornél),
regényei (Néró, a véres költő, Édes Anna,
Pacsirta, Aranysárkány) látnak napvilágot. Ötvenegy éves korában rák ölte meg.
egysége. 39. Egykori MTK-labdarúgó (János). 41. NÉA. 43. Tőzsdei műszó. 45. Az
alapmérték ezerszeresét jelöli. 48. A paradicsomi Éva párja is ez. 50. Iskolalátogatás
alól felmentet. 54. Kétell! 56. Macskaféle
dél-amerikai állat. 58. Gömbölyű. 59. Főzeléknövény. 60. Gally. 61. Lajstrom. 63.
Sárga, németül. 66. Útvesztőből kitalál. 68.
Lóverseny. 70. Ritka férfinév. 71. Ex-világbajnok sakkozó (Mihail). 73. Barack páros
betűi. 77. Arrafele! 78. Somló Tamás.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 16.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: december 28.
A 46. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Mint
őszi szélben csapkodó tépett függöny a
bús lugasban.” A NYERTES: Horváthné B.
Éva, XI., Torbágy u. A december 13-i, 47.
szám megfejtését és nyertesét a következő
számban közöljük. A könyvnyeremény a
szerkesztőségben vehető át. Nagy András

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Krémvariációk vaníliára
Vaníliakrém

5 dl tej, 4 tojás sárgája, 15
dkg cukor, 7 dkg liszt, 1/2 rúd vanília és
egy kis darab citromhéja. ELKÉSZÍTÉSE: A
tejet forraljuk fel a citromhéjjal és a vaníliával. A tojássárgákat keverjük habosra a
cukorral és a liszttel, majd folyamatos keverés mellett szűrjük bele a langyos tejet.
Ezután lassan melegítsük, s változatlanul
kevergessük, amíg be nem sűrűsödik.
HOZZÁVALÓK:

Vaníliás mézkrém

Vaníliás-rumos túrókrém

50 dkg tehéntúró, 1 tasak
vaníliáscukor, 3 ek cukor, 3 ek rum, 1 dl
tejszínhab, 1 citrom reszelt héja, 2-3 citrom, citromfűlevelek. ELKÉSZÍTÉSE: A túrót
a vaníliáscukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, a rumot, és óvatosan belekeverjük a tejszínhabot. A citromokat vékony
karikákra vágjuk, tányérokra rendezzük,
ráhalmozzuk a túrókrémet, reszelt citromhéjjal és citromfűlevelekkel díszítjük.
HOZZÁVALÓK:

2 dl édes fehérbor, 5 tojás, 1
evőkanál kukoricakeményítő, fél kávéskanál vaníliaaroma, 20 dkg akácméz, só. ELKÉSZÍTÉSE: A bort serpenyőbe öntjük, és lassan
felforraljuk. A tojásfehérjéből csipetnyi sóval
laza habot verünk. A kukoricakeményítőt
kevés hideg vízben feloldjuk, hozzáadjuk a
borhoz, és állandóan kevergetve besűrítjük,
HOZZÁVALÓK:

majd félretesszük. Felverjük a tojássárgákat,
a vaníliaaromát és a mézet, amíg a keverék
kissé habossá válik. Továbbra is folyamatosan kevergetve, apránként hozzáadjuk a
boros keverékhez. Addig kevergetjük, amíg
lehűl, és sima, egynemű krémet kapunk.
Óvatosan beleforgatjuk a tojáshabot, és tálkákba adagoljuk. Folpackkal lefedjük a tálkákat, és a tálalásig hűtőben tartjuk.
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KULTÚRA

Jótékony célú hangverseny a petrozsényi árvaház javára

13

VERSES ÉNEK

Bartók Eszter lemezbemutató koncertje

Bibliai dalok citerára és két férfihangra Beszállókártyával az A38-on

A templomi környezet tovább fokozta a bensőséges, meditatív hagulatot

Regényi H.

Kurt Weill-dalok Ambrus Asma előadásában

Cápa-dal piros bohócorral
A Dajka Színház produkciójaként a
Bartók 32 Galériában december 7-én,
10-én és 12-én mutatta be Ambrus
Asma színművésznő Kopogj az égen
címmel Kurt Weill dalaiból összeállított pódiumműsorát, melyet a közönség nagy elismeréssel fogadott.
A művésznőt Hajdú Sándor kísérte zongorán. Az elő- és közjátékokban Gergely
Attila Brechtet idéző „elidegenítő” pantomimjátéka szórakoztatta a nagyérdeműt.
Ambrus Asma egykor Brecht–Weill
Háromgarasos operájában Pollyt játszotta, Scserbacsov–Legentov Nem bánok
meg semmit sem című örökbecsű darabjában Edith Piafot idézte meg, miközben
varázslatosan énekelte híres sanzonjait.
Molnár Ferenc műveiből zenés orfeumprodukciót vitt sikerre, s az ő előadásában hangzott el először magyar nyelven
Schönberg–Giraud–Hartleben–Térey:
Pierrot Lunaire című műve. Ilyen előzmények után érthető volt Ambrus Asma
választása, hogy most Kurt Weill dalaival
áll ki a pódiumra. A német származású
amerikai zeneszerző Bertolt Brecht szövegkönyveire írta nagy hatású zenéjét,
híres songjait.
Már maga a Kopogj az égen meghívó-

ja is telitalálat: a művésznő túlexponált,
alig kivehető arca-alakja látható
rajta (Hapák Péter fotója), kifejezve
mindazt, amit egy hiteles előadóművésznek Kurt Weill dalai kapcsán figyelembe kell vennie.
Ambrus Asma minden
egyes song előadásánál
figyelemmel volt arra,
hogy nem mágikus beleélésbe kell ringatnia
a közönséget, hanem
„elidegeníteni”, gondolkodásra késztetni, s egyúttal kizökkenteni a passzív
belenyugvásból.
A művésznő rendelkezik azzal a
színészi, énekesi eszköztárral,
amely az igencsak nehéz
Weill-songok
előadásához
sz ü k séges .
Következetes, illúziókat nem
tűrő igaz-

 FELLEGINI KLEZMERGIPSY & PALYA BEA 
A Fellegini KlezmerGipsy együttes – ahogy a nevük is utal rá – a roma népzene és a klezmer ötvözésére vállalkozott. A nem mindennapi formáció
tavaly alakult meg az opera- és klezmerénekes Fellegi Balázs kezdeményezésére. A nemrég
a Zeneakadémián is
teltházas koncertet
adó zenekar hangzásának központjában a
Balogh Kálmán által
megszólaltatott cimbalom áll, a további
tagok a legnevesebb magyarországi nép- és világzenészek közül verbuválódtak. December 20-i,
20 órakor kezdődő estjükön az A38-on a kortárs
magyar népzenei előadók fiatal generációjának
egyik legkiválóbb és legsokoldalúbb képviselője,
az európai és keleti dalokat egyaránt éneklő Palya
Bea, valamint az autentikus marokkói zenét játszó
Chalaban zenekar működik közre.
 DZSUNGEL 
A Picaro Művészeti Produkciós Műhely Rudyard
Kipling – Csergőffy Judit – Deák Tamás: Dzsungel című művének munkabemutatóját tartja meg
december 21-én és 22-én 20 órától a Szkénében. A

verses, énekelt feldolgozását adják elő,
melynek szövegét – a Bibliában foglaltak
alapján – Sumonyi Zoltán írta. A költő
élt a szabadságával: nemcsak rímekbe
foglalta az evangélista által prózában közölt útmutatást, hanem olykor kihagyott
belőle, olykor strófákat toldott hozzá. A
dalok alapjául szolgáló bibliai szöveget
Mécs Károly színművész olvasta fel a hallgatóságnak, majd a testvérpár előadta az
idézett gondolatok nyomán született dalt.
A koncerten mindössze két énekhang, s két hangszer csendült fel (Gryllus
Dániel citerán játszott, Gryllus Vilmos gitáron kísérte magát), s a letisztult zenén
túl az egyszerűségében is méltóságteljes
templomi környezet tovább fokozta a
bensőséges, meditatív hangulatot. A dalok sorát a jézusi küldetésre vonatkozó
„Nem a törvényt törni jöttem, hanem
azért, hogy betöltsem” kezdetű ének
nyitotta, s a Miatyánk verses-énekelt
verziója zárta. Az utolsó dalt követően
Brückner Ákos atya – a művészek kérésére – adventi áldást adott az egybegyűltekre, akik ezek után elhelyezhették adományaikat az e célra kitett kosárban.

mondás és mély humánum jellemzi énekét. Játékában a formai megoldások változatos skáláját láthattuk. A híres Cápa-dal
éneklése előtt például piros bohócorrot
ragasztott fel, mintegy jelezve, hogy nem
klisékben gondolkodik.
Nem véletlen, hogy szerte
a világban és nálunk nagyon
kevesen szánják rá magukat a
Weill-songok előadására. Az
utóbbi másfél évtizedben itthon
Csákányi Eszter vállalkozott rá,
külföldön pedig a Fassbinderfilmek egykori sztárja, Hanna
Schigulla filmes feladatok hiányában kezdte el Weill dalait
énekelni.
Mielőtt elkezdődött az
előadás, az elegáns szmokingba öltözött Gergely Attila a széksorok között sétálva, néhány nézőt üdvözölve
halkan mondta: „Bízzunk
benne, hogy
jól fogunk
szórakozni!”
Mindez több
volt egy udvarias gesztusnál, mert
megelőlegezte az előadás
sikerét. Szép
este volt!
Deák Attila

Ismert és csodált muzsikusok segítségével, önálló elképzelésekkel megvalósult saját album és lendületes
koncertek, ahol a rajongói klub tagjai
csápolnak az első sorban – minden
bizonnyal erre vágyik egy feltörekvő
énekes, zenész. Ennek talán a leghatásosabb, gyors sikerrel kecsegtető
módja elindulni egy televíziós tehetségkutatón. Ám hiába a kitartás, ha a
tehetség nem párosul egyéni stílussal.

Ezt az utat járta a Megasztár második sorozatának egyik döntőse, Bartók Eszter is.

Caramel és Bartók Eszter kettőse most is sikert aratott

Bár az áhított végső győzelemig nem jutott
el, legalább akkora feltűnést keltett bájosan
egyszerű, egy szál gitárral előadott saját
szerzeményével, az Elefántdallal, amit már
a televíziós vetélkedő alatt kiemelten játszottak a rádióállomások. Könnyen felismerhető, sajátos énekhangját és még kissé
izgulós, közvetlen stílusát az A38 közönsége is megtapasztalhatta a december 10-én
tartott lemezbemutató koncerten.
A mezőkövesdi származású, zeneimádó családban nevelkedett ifjú hölgy zsenge
korú népdalkörösként kezdett énekelni,
majd a gimnáziumi leánykart a főiskolai évek alatti gitártanulás és a jazz-soulfunky-r&b forrású saját stílus kialakítása
követte. Bátyjával már közös zenekara volt,
amikor jelentkezett a Megasztárba, hogy
szélesebb körben mérettesse meg magát.

 CHAMELEON BIG BAND 
Karácsonyi swingkoncertet ad a Chameleon Big
Band a Fonóban december 22-én 20 órától. A
zenekart 2003-ban alapították a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola akkori végzős növendékei. Művészeti vezetőjük Bálint Rezső, aki
szintén az iskola tanulója volt. Az együttes tagjai
ma már zenei felsőoktatási intézmények hallgatói.
Repertoárjuk az elmúlt száz év zenei irányzatait mutatja be: a program vázát a 30-as, 40-es évek
szving-klasszikusai adják, de helyet kapnak benne
funky, jazz-rock és latin melódiák is. Mindehhez
dinamikus, szórakoztató, show-elemekkel tarkított

Chico (Havas Lajos) énekhangjával vette
ki a részét. Eszter és Caramel több duettet
adott elő, láthatóan-hallhatóan meghitt
harmóniában. A Fekete-Kovács Kornél
vezetésével tavaly alakult, létszámában
is tekintélyes Modern Art Orchestra jól
összecsiszolt fúvósmuzsikájával serkentett testmozgásra. Természetesen Eszter
elmerengő, bensőséges stílusvilágú saját
dalai aratták a legnagyobb tetszést. Az
elmaradhatatlan Elefántdal jazz-verzióban hangzott el, amelyben az Életképek
teleregényből és a Sorstalanság filmváltozatából ismerős Herrer Sára is vokálozott.
A Beszállókártya című album lendületes klubkoncerten mutatkozott be, ahol
a tehetséges énekesnőt elsősorban a Bartók Eszter Baráti Kör tagjai buzdították.
Sz. M.

Kisvilág családi délután a Fonóban

Aranyelme tehetséggondozás
December 9-én délután több koncerttel egybekötött ünnepváró családi délutánt szervezett az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület a Fonóban.
A rendezvényt a Makám zenekar lemezbemutató koncertje nyitotta, amelyen legújabb albumukból, az Ákom-bákomból
halhattunk ízelítőt. Ismertségük a közönségük körében érthető volt, hiszen
már több gyermekeknek szóló lemezt is
készítettek. A szép számú gyerkőcsereg
lelkesen énekelte a dalokat az együttes
tagjaival, elsősorban persze Lázár Erika
énekesnővel, valamint a gitáros-énekes
Kurlik Zoltánnal. A nagy siker ezúttal sem
maradt el: a hálás közönség, köztük nem
csak a fiatalabb korosztály, többször is
visszatapsolta a zenészeket, akik nagy sze-

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
darab rendezője Deák Tamás. A társulatot 1992-ben
hozták létre az Arvisura Színház vezető színészei.
Mostani bemutatójuk alapját a Nobel-díjas Joseph
Rudyard Kipling (1865-1936) klasszikussá vált gyerekregénye, A dzsungel könyve szolgáltatja. A mostani bemutató elé a produkció létrehozói a következő idézetet választották: „A Dzsungel Törvénye a
legrégibb törvény az egész világon. Szó van abban
jóformán mindenről, ami a Dzsungel Népével megeshetik.… Hogy valaki eszik, és valakit megesznek:
az becsületes törvény a folyó mentén.”

Az eredmény: az említett sikerdallal és bemutatkozó albumával kivívta a helyét az
országosan jegyzett zenésztársadalomban,
és a népszerűségen túl a szerelem is rátalált
a második széria nyertese, Molnár Ferenc
Caramel személyében.
Nemcsak párja, hanem egy sor kitűnő zenész is segítette jó bemutatkozását
az A38-on. A Jackson Five Blame It On
The Boogie című slágerének remek feldolgozása adta meg az este funkyban pezsgő
hangulatát, amiből az e területen igencsak
otthonosan mozgó Black II Black együttes
két tagja, Bársony Bálint szaxofonnal és

Dömök Viktória

Csak egy mű a zenei triptichonból...
A Gyrllus-tesvérpár A hegyi beszéd
című albuma 1995-ben jelent meg,
ám nem ez a fivérek egyetlen bibliai
témájú munkája. 1997-ben látott napvilágot a Tizenöt zsoltár című korongjuk, melyen az ószövetségi Zsoltárok
könyvének tizenöt énekét öltöztették
új köntösbe Sumonyi Zoltán költő és
Sebestyén Márta népdalénekes közreműködésével. Gryllus Dániel 1991-ben
Pál apostol leveleinek verssé írt, megzenésített változatát is bemutatta.

Révész Marianna

A koncert előtt Csányi Tamás, a Szent
Imre-templom karnagya köszöntötte a
megjelenteket, majd Ács Éva, az erdélyi
Petrozsényben működő árvaház és iskola
igazgatójának szavait tolmácsolta: „Munkánk nem könnyű. Olyan gyerekeink
vannak, akik soha nem ettek mást, mint
margarinos kenyeret, és anyjukról nem
jut eszükbe, hogy valaha is fürösztötte
őket. Másoknak a lelkét bántották. Gyakran egyenesen az utcáról jönnek. De rövi-

desen szavainkat isszák, mozdulatainkat
utánozzák. Az idén 84 gyermek lakóhelye
a Jézus Szíve-otthon, az iskolában pedig
212 fiatal tanul.”
Ezt követően Brückner Ákos atya, a
Szent Imre-templom plébánosa szólt pár
szót a gyűjtés jelentőségéről. „Ma jelképes
gesztust teszünk: odahajlunk határon túli
testvéreink felé, egymás felé, égi gazdánk
felé” – mutatott rá, majd a hegyi beszéd
tartalmát elemezve elmondta: „Máté evangéliumának 5., 6. és 7. fejezetében Jézus a
Krisztus-követés kvintesszenciáját, lényegét tárta a hallgatóság elé. Mindezzel nem
szüntette meg az Ószövetségben kinyilatkoztatott tízparancsolatot, hanem kiegészítette azt, rámutatva, hogyan lehet kibontakozni az Istennel való közösségben.”
Mielőtt felhangzott volna a muzsika,
Gryllus Dániel kiemelte: a hegyi beszéd

Dömök Viktória

Idén is megrendezték az immár
hagyományossá vált jótékony célú
hangversenyt a Szent Margit Gimnázium kápolnájában. December 9-én
a Gryllus-testvérek A hegyi beszéd
című dalfüzérét hallgathatták meg az
érdeklődők, és utána adakozhattak a
petrozsényi árvaház és iskola javára.

előadásmód társul. Hangzásukat 3 szaxofon, 3 harsona, 4 trombita, zongora, basszusgitár, dob és az
ütősszekció teszi egyedivé.
 LUMÁKÓ SZUMA 
A XI. kerületi Roma Önkormányzat szervezésében
december 19-én 18 órakor nyílik meg Kunhegyesi
Ferenc, Kun Pál, Túró Zoltán, Radó László és Csík
Laura képzőművészek kiállítása Lumákó szuma
(Álomvilág) címmel. Köszöntőt mond Szesztay
András, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, közreműködnek Bedi Ferenc Péter
zongoraművész, Kandóka Zita énekes és Czipot
Géza színművész.
 MOZIZOM – IZOMZENE 
Mozizom – Izomzene a címe a Syntax koncertjének, mely december 21-én 20 órától lesz hallható és
látható a Fonóban. Látható, hiszen a műsor szerves
részét képezi a videóvetítés. Zenei programjukat az
együttes tagjai a következőképpen foglalták össze:
„Én mozizom, te mozizol, ő mozizik… Egy kis zizi,
egy kis izom. Testi és képi történések, egyfajta modern body art. Improvizatív elszállás és elszállásolás. Garázsfeeling és pixelgeometria. Képszekvencia,

retettel játszottak korábbi lemezeikről is
dalokat. A gyerekek ámulattal hallgatták
a százlábú születésének megzenésítését, a
karikás szemű nyúl álmait, a csigabigabál
dalba szedett eseményeit, illetve az állatok
hangversenyét.
A koncert után az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület foglalkozásai következtek, amelyeken a gyerekek
megismerkedhettek a logikai kódfejtés
rejtelmeivel, egy mikroszkópon keresztül bepillanthattak az őslénytani leletek
világába, mesefeldolgozásokat hallhattak,
illetve a karácsonyi kézműves foglalkozás
keretében elsajátíthatták a méhviaszgyertya-készítés fortélyait.
A decemberi délutánt kora este a Pentaton együttes gyermektáncháza zárta.
- farkas -

targaszekvencia, hangfestés és loop. Steeve Reich és
Gadó, Frisell, Jarmusch, Fellini, jóga-gitár és zen.
Ezeket összeraktuk, összeráztuk, mixeltük, megspékeltük szaxofonnal, tablával, basszusklarinéttal,
funky-gitárral, bőgővel, jazzdobbal és videó-animációval. Megrágtuk és megettük. Zenénk programzene, filmzenei eszközökkel, snittekkel, vágásokkal, zoomokkal dolgozunk. Néha magyar nóta,
néha fúga, olykor tánc vagy utazás.”
 KASSÁK KARÁCSONY 
A zuglói Kassai téren a 70-es és 80-as években működő Kassák klub a kortárs kultúra legendás helyszíne volt. A Szabados György köré csoportosuló zenészek, a free-jazz hívei
minden évben december 27-én mutatták be
új elképzeléseiket. A
klub megszűnte után
a hagyomány továbbvitelét vállalta a Fonó, 1995 óta minden
évben megrendezik
a Kassák karácsonyt. Az érdeklődők ezúttal is igazi
zenei csemegékre számíthatnak, sok meglepetéssel.
19 órától fellépnek: Szabados György és zenésztársai,
a Dresch Quartet, a Grencsó Kollektíva, a Tiszavirág, a Makám és az Ifjú Muzsikás együttesek.

HIRDETÉS
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BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat,
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási éve:
1995), keres eladó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket ügyfelei részére a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net
XI., MADÁRHEGYEN épülő négylakásos
társasházban 146 m2-es, kertkapcsolatos lakás 2
garázzsal, tárolóval, 2007 októberi átadással leköthető, 71,6 M Ft. 06/20/393-9689.
XI., MADÁRHEGYEN épülő 4 lakásos társasházban 106 m2-es, nagy teraszos, II. emeleti lakás
2 garázzsal, tárolóval, 2007 októberi átadással leköthető, 57,5 M Ft. 06/20/393-9689.
SAJÁT részünkre keresek legalább 1+2 félszobás emeleti, csendes lakást parkosított részen, maximum 4 emeletes házban. 06/30/440-1452.
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, világos
lakásokat, házakat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII.,
Hollósy S. u. 7. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892.
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
INGATLANABC Ingatlaniroda keres eladó ingatlanokat! 351-9578, 06/70/383-5004,
www.ingatlanabc.net
INGATLANÁT 10 nap alatt értesítjük! „EurópaiHáz a Tökéletes Partner”. 06/70/207-7272.
www.gyorsingatlanertekesites.com
BUDAI Ingatlaniroda keres, kínál a kerületben
eladó és kiadó lakásokat, házakat és telkeket ügyfelei részére. 315-1020, www.budagold.hu
NAPFÉNYES, csendes, esetleg erkélyes, 2-3 szobás lakást keresek a kerületben. 06/70/637-6142.
TEREMGARÁZS eladó a volt Osztapenko közben. Ár: 1 750 000. Tel.: 203-5573, 06/30/283-0079.

BÉRLEMÉNY
XI. KERÜLET, Etele úton 2 szobás, felújított lakás kiadó. Tel.: 06/20/971-1635.
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net
SZÍNVONALAS irodák kiadók XI., Bartók B.
úti irodaházban, 7 euró/m2 + rezsi.
Tel.: 206-3842, 06/30/941-8906.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
ANGOL anyanyelvű nyelvtanár Őrmezőn óraadást vállal. Tel.: 310-2355, este.
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és
gyógypedagógiai asszisztens szakképzés Csepelen.
Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
MATEMATIKA, fizika vizsgafelkészítés alapfoktól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.
ANGOLTANÍTÁS, korrepetálás minden korosztálynak. Házhoz megyek. Tel.: 06/20/448-8384.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít minden szinten mérnöktanár. 246-2122.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten, nyelvtanár vállal korrepetálást, vizsgára felkészítést.
246-8045, 06/70/616-5035.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, gimnazistákat, egyetemistákat! T.: 365-2969.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat.
Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
BUDAI FÉG gázkészülék gyorsszerviz, vízvezeték-szerelés, duguláselhárítás, csőtörések, díjtalan
kiszállás! 420-4484, 06/20/321-8707.
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Villanybojlerek
vízkőtelenítése, javítása, cseréje. Vízvezeték javítások cserék, konyhák és fürdőszobák felújítása garanciával, rövid határidővel. T.: 06/30/223-4729.
VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A-Z-ig.
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedéskeresés, hétvégén is. 06/30/914-3588.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén
is. 321-8082, 06/20/334-3437.

FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k,
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által minősített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
Tel.: 246-0927, 06/20/926-1533.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Tel.: reggel és este 7-9 között 466-6113
vagy 06/30/212-4693.
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, vízvezeték- és fűtésszerelés. Tel.: 248-0417, 06/20/929-1318.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmunkákat: bádogost, tetőfedőt és szigetelést, valamint
kis javításokat is.
T.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával.
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855,
www.mesterfesto.hu
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok, rövid
határidővel, garanciával. 206-3579, 06/20/327-0992.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegpadló-fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, rácsok, hevederzárak, galériák.
06/30/961-3794.
ASZTALOS vállal ajtó-, ablakillesztést, zárszerelést, szigetelést, küszöbkészítést stb.
T.: 251-9483, 06/20/381-6703.
LAKÁSÁVAL kapcsolatos kisebb szerelési, javítási munkákat vállalok. 06/30/958-2205.
CSEMPÉZÉS, aljzatlap-lerakás, -javítás, kisebb
kőművesmunkák készítése korrekt szakmunkással. Tel.: 200-8897, 06/30/328-2871.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos
szigetelése szilikongumival, garanciával.
T.: 06/20/494-3657.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútor restaurálását, készítését, kárpitosmunkával.
06/30/944-2206.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.

SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televízió, hifi javítása garanciával.
06/30/982-4666, 275-6211.
COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Ünnepek között is. Hívjon bizalommal!
06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
06/20/972-0347, 403-9357.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.
RUHASZERVIZ! Ruhajavítás, átalakítás. XI.,
Budafoki út 16-18. 361-3776.
KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Hétvégén is. Papírdobozokat biztosítunk.
Tel.: 06/20/923-9188.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás,
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is!
Pianínó, páncélszekrény szállítása.
Tel. 06/30/954-5928.
KFT-K, Bt-k könyvelését vállalja adószakértő.
Tel.: 249-2136.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel.
Tel.: 06/30/670-3526. E-mail: m.e.i.kft@gmail.hu
TÁRSASHÁZKEZELÉS, könyvelés, műszaki,
jogi háttérrel. 306-3382, 06/20/944-0094.
TAKARÍTÁS, nagytakarítás: lakások, irodák,
társasházak részére. 201-2489, 06/70/245-7388.

Csak olvasson bennünket...

karácsonykor!
...de az új esztendőben gondoljon
vállalkozása sikerességére is!

Hirdessen az
Újbudában!

GYÓGYÁSZAT
LESZOK TATJUK a
dohányzásról
biorezonanciás terápiával 6000 Ft-ért. Egyszeri
félórás kezelés elég! III., Vörösvári úti SZTK-ban,
XIII., Gömb utcai lakóparkban, Békásmegyeri
SZTK-ban. Bejelentkezés: 06/70/271-9867.
KORREKT fogszakorvosi ellátás, mérsékelt
árak. XI., Dajka G. 4. 06/30/241-0366.

ÁLLÁS
TAKARÍTÓKAT keresünk részmunkaidős
munkakörben a Műszaki Egyetem területére, kora
reggeli takarításhoz. Érdeklődni 06/20/362-0354.
KELENFÖLDI pályaudvarhoz közeli pedikűrös
műhelyembe kozmetikust keresek.
06/20/424-2557.

RÉGISÉG, KÖNYV
KITÜNTETÉSEK, jelvények, papír- és fémpénzek, képeslapok, bizsuk, porcelánok adásvétele.
Veres Érmebolt, Bp. VII., Izabella u. 37.
Tel.: 322-4799.
1945 ELŐTTI könyveket: sorozatokat, útleírásokat, versesköteteket, atlaszokat, lexikonokat,
szakkönyveket stb., valamint térképeket, metszeteket, képeslapokat, fényképeket magas áron, készpénzért, kiszállási díj nélkül vásárolunk.
06/20/973-3177.
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket is magas áron vásárolunk.
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi u. 5. 317-4757.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
VIRÁG Erika szakbecsüs, műgyűjtőnő magas
áron vásárol festményeket, porcelánokat, órákat,
ezüstöket, antik-, koloniál-, stílbútorokat, zongorákat, varrógépeket, rádiókat, szőnyegeket, mindenféle lakberendezési tárgyakat, hagyatékot kiürítéssel is. Díjtalan kiszállással, szakbecsléssel.
Telefon: 281-2875, mobil: 06/30/324-4986.

GONDOZÁS

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

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

TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás.
06/20/414-6003, 309-0418.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.

ANGOL gyapjú férfi öltönyszövetek barna
(esterházy) és szürke csíkos, összesen 25 000 Ftért eladó, csak együtt. Tel.: 06/30/517-2959.

VEGYES

Hirdetési méreteinkről, árainkról, akcióinkról érdeklődjön
médiatanácsadónknál a 06/30/9925-866-os telefonszámon.
KANÁRI-SZIGETEKEN vállalkozásindítás, bérleti jogok ügyintézése. 00/34/6634-23799.
FOTÓSOK figyelem! Olcsón eladó egy nagyítógép, hozzávaló Forte filmek és papírok. Telefonszám:
209-6488. Reggel 8-9, este 8-10 között.
TÁRSASTÁNC- és versenytánc tanfolyamok
indulnak minden korosztály számára a Bartók
Béla úton január 13-i kezdéssel. Érdeklődni a
06/30/851-9139-es telefonszámon lehet.
MEGKÍMÉLT állapotban lévő szekrénysor, valamint minőségi konyhabútor eladó. 386-9939.

KÖZLEMÉNY
A XI., TÉTÉNYI – Bikszádi Óvoda Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány köszönetet mond támogatóinak a 2005. évi szja 1%-ért, mely 338 106 Ft.
Az összeget a gyermekek fejlődését és biztonságát
szolgáló eszközök vásárlására fordítjuk.

ujbuda@ujbudamagazin.hu
hirdetes@ujbudamagazin.hu

LAKÁS-INGATLAN
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AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!
DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,
hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből
(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

A műegyetemisták odüsszeiája 1944-1946

Egy vészterhes időszak túlélői emlékeznek
A karácsonyi könyvvásárra jelent
meg A műegyetemisták odüsszeiája
1944-1946 című monográfia, mely a
Műegyetemi Kiadó gondozásában
látott napvilágot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyetemtörténeti és Hagyományőrző
Bizottsága védnöksége alatt.

Palasik Mária egyetemi docens munkájában a Műegyetem történetének egy
kevéssé ismert epizódjával foglalkozik.
Könyve előszavában így összegzi ezt az
korszakot: „1944 decemberében a nyilas

kormány úgynevezett SAS-behívóval arra
kényszerítette több magyar egyetem, köztük a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem két végzős és szigorló
évfolyama mérnöki karának hallgatóit, valamint a hasonló korú állatorvostan-hallgatókat, hogy a birodalmi Németországba
telepítve, ott folytassák tanulmányaikat.
Azok előtt, akik megtagadták tanulmányaik Németországban történő folytatását,
két választás volt: vagy katonai szolgálatra
jelentkeznek, vagy bujkálnak. Mindkettő a
pusztulás kockázatát hordozta magában.”
A könyvbemutatón jelen volt e vészterhes időszak néhány túlélője, közöttük
Zsiga-Kiss Endre, aki 1922-ben született és
1944-ben az általános mérnöki kar negyedik évét fejezte be, s már a diploma megszerzése előtt állt, éppen szakdolgozatát
készítette, amikor elérték őt is az események. Ezekre így emlékszik vissza:
„Megjelent egy utcai közleményben,
hogy a katonakötelesek – és mi, egyetemisták annak számítottunk – a felkoncolás terhe mellett kötelesek megjelenni december
8-án a Nyugati Pályaudvaron, ahonnan az
erre kijelölt egyetemi vezetők irányításával
elhagyják Magyarországot. A közlemény
szerint a III. és IV. évfolyam hallgatóit érinti
ez a rendelkezés. A tanulmányainkat nyugodtabb körülmények közt folytathatjuk
majd Németországban, s az addig tanulta-

kat jól hasznosíthatjuk a fasiszta Németország háború utáni újjáépítésében.
Nem kételkedtünk abban, hogy a magyar csendőrök készséggel teljesítették volna
a felkoncolásra szólító parancsot, ezért nem
is hiányoztunk a gyülekezőhelyről. Először
vonattal vittek bennünket Breslauig, közben
katonai ellátást kaptunk, és velünk voltak az
egyetemi vezetőink is. Mikor a városba érkeztünk, tudomásunkra jutott, hogy hamarosan ide is megérkeznek az orosz katonák.
A város vezetői kiadták a rendelkezést, hogy
nekünk is részt kell vennünk Breslau védelmében. Az életveszélyes ötletük hallatán mi
inkább úgy döntöttünk, hogy ha nem visznek bennünket vonattal tovább a megjelölt
célig, akkor megyünk gyalogosan, s ezért
felelősséget vállaltak vezetőink is.
Elindultunk a fagyos időben, a csomagjainkat kézi szánkón húzva vagy
hátunkon cipelve, és mentünk hosszú kilométereken keresztül, több napon át gyalogosan a megközelítőleg 120 kilométerre
lévő Halléig. Ott egy tornateremhez irányítottak minket. Mivel már besötétedett, egy
barátommal még a szállás elfoglalása előtt
sikerült leválnunk a csoportról, és német
igazolványunkkal elindultunk visszafelé.
Elég kalandos vándorlással egészen Bécsig
jutottunk. Ott jelentkeztünk a menekülthivatalnál, hogy Magyarországra szeretnénk
menni, de úgy döntöttek, hogy forduljunk

vissza, és bevagoníroztak bennünket egy
Nürnberg felé tartó vonatra.
Nürnbergben lágerbeli szállás és egy
mérnöki iroda várt ránk. Műszaki tanulmányainknak, német és angol nyelvtudásunknak hasznát vették, ezért nem bántak
rosszul velünk. Időnként bombatámadások
érték a várost, és már közeledtek az amerikai katonák. Amikor a táborunkat elfoglalták, az amerikaiak csak a németeket
hurcolták el, tőlünk azt kérdezték, nem
akarunk-e kiutazni Amerikába, vagy inkább hazamennénk Magyarországra? Mi
ez utóbbit választottuk, várt bennünket a
család, és a hazánkban is szükség volt az
újjáépítésnél a végzettségünkre.”
Élete további szakaszáról elmondta,
hogy könnyű sors ezután sem jutott neki, de van két gyermeke, négy unokája,
s már a dédunokája is útban van. Negyvennyolc éven át dolgozott, és nyugdíjazását követően erre még 15 évet húzott rá
munkával. Csak azért nem többet, mert
az egészsége most sincs rendben. Ám családtagjai szeretete élteti, és szellemi kondícióját sem érheti kifogás. A barátja, akivel
együtt tették meg a visszautat, nincs már
az élők sorában, de úgy tűnik, rá még
igényt tart az élet.
Az események másik áldozata,
Moldován Kristóf Szamosújváron született 1921. szeptember 15-én. Budapesten

vették fel az egyetemre is, ahol kilenc félévet el is végzett, és 1944 júniusában már
neki is diplomáznia kellett volna, de erre
nem kerülhetett sor, mert egy év halasztást kért. A többiről így mesélt:
„SAS behívót kaptam, hogy jelenjek
meg a Műegyetemnél, ahonnan Németországba mentünk 23 társammal együtt.
Az úti cél Hallé volt, ott folytathattuk a
tanulást, s később ott is szereztem meg a
diplomát, de ezt itthon nem érvényesíthettem, ezért inkább újra lediplomáztam
Budapesten 1947-ben úttervezésből.
Magánmérnöki irodámban, a praxisom folytatása közben hamar észrevettem, hogy a mérnöki diploma mellé
szükséges lenne a közgazdasági egyetemi
végzettség is. Magánúton ezért el is végeztem a közgazdaságit, és 1951-től autópályákkal foglalkoztam, ami akkor még
új terület volt Magyarországon. Egészen
1981 végéig ez volt a szakterületem, pályázatok elbírálásában is részt vettem, és
eközben megszereztem a műszaki doktorátust. Ma sem tétlenkedem, gazdasági
és műszaki tanácsadóként veszik hasznát
az ismereteimnek.
Fiatalon, 1949-ben nősültem, van két
lányom, akik ma már mérnökök, és egy
unokám, akire ugyancsak büszke lehetek.
Talán nem véletlen, hogy a sok fiatalkori
vándorlás, a megpróbáltatásokkal járó háborús évek után úgy érzem: révbe értem.
Jó volt találkozni a régi iskolatársakkal itt
a Műegyetemen, és átgondolni azt, mitől
is menekültünk meg, amikor itthon újrakezdhettük az életünket.”
Moldován Ibolya
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Szálka Miklós és Dancs Gábor a közlekedésről
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Nagyszőlős utca, Karolina út, Hegyalja út

FÓRUM

Biciklisávok igen, dugódíj nem

Folytatódnak az útfelújítások

Dancs Gábor és Szálka Miklós szerint a dugódíjat parkolási díj formájában fizetjük meg

úttestből? (Vélhetően mindkettő jó megoldás lehetne a helyi viszonyok figyelembevételével, ha mindenki betartaná a
szabályokat…)
A főváros közgyűlés közlekedéspolitikájával kapcsolatban elhangzott: lesz egy
városüzemeltetési főpolgármester-helyettes, hozzá fognak tartozni a közlekedési
témák. Mellette működik a városüzemeltetési bizottság Lakos Imrével az élén,
és lehetséges egy közlekedési tanácsnoki
poszt létrehozása is. A szakemberek szerint fontos, hogy azok az alternatív meg-

oldások, amelyeket a városban élők jónak
tartanak, a hivatalos gondolkodásban is
megjelenjenek.
A mostanában közkedvelt témának
számító dugódíj (a belvárosba való behajtás fizetőssé tétele) ötletével kapcsolatban a jelenlevő szakértők azt mondták:
szükségtelen és lehetetlen bevezetni. Bár
az emberek zsúfoltnak érzik a belvárost,
már most is van ilyen adó: a parkolási díj,
hiszen azt a közterület használatáért kell
fizetni. És nem is keveset.
R. M.

Az Újbuda Senior Egyesület Európa legjobb klubcsapata

ÚSZÁS

Nemzetközi verseny a Kondorosi uszodában
lékkal több a látogató,
mint novemberben vagy
októberben és a január
is hasonlóan erős hónap. Decemberben van
az iskolai szünet, és az
emberek kevesebbet dolgoznak. Januárban pedig
mindenki elhatározza,
hogy fogyókúrázni és
sportolni fog, de a hónap
végére többnyire elszáll a
lelkesedés, és visszaáll a
rend.

A téli hónapokban is igen népszerű
a Nyéki Imre Uszoda. A fejlesztéseknek és a folyamatos úszásoktatásnak
köszönhetően mindig sok a látogató
a sportlétesítményben, és a közelmúltban rendezték meg az évzáró
Nemzetközi Senior Nyéki Imre Úszóversenyt. Erről és az uszoda decemberi
látogatottságárók kérdeztük igazgatóját, dr. Csikány Józsefet.

Ön is részt vett a versenyen?

Milyen eredmények voltak?
A legjobb eredményeket a mi egyesületünk és a kijevi csapat érte el, egyik
versenyzőjük Szergej Feszenko volt, aki
1980-ban 200 méteres pillangóúszásban
olimpiai bajnok lett.
Biztos, hogy az Újbuda Senior Egyesület élen végzett az összesítésben, de
udvariasságból nem számoltuk ide magunkat, mert mi voltunk a rendezők.
Európa legjobb klubcsapata vagyunk,
és San Franciscóban is komoly sikereket
értünk el.

(gp)

Kutató diákok regionális konferenciája

Sissi, mint fiatal költőnő
A Szent Margit Gimnáziumban rendezték meg december 1-jén és 2-án a
kutató diákok regionális konferenciáját, amelyen Pest megyei és szlovákiai magyar diákok számolhattak be
munkájukról.
A Kutató Diákok Országos Szövetsége ebben az évben hat regionális konferenciát
szervez, ahonnan a legjobban teljesítő diákok egy szakmai zsűri döntése alapján az
országos konferenciára juthatnak. Később
nemzetközi és egyetemi konferenciákon
is részt vehetnek, sőt felvételi pluszpontokat is szerezhetnek, ezzel megkönnyítve
későbbi bejutásokat egy felsőoktatási intézménybe.
A tanulók szinte bármilyen tárgyból
választhattak kutatási témát, így hat különböző szekcióra osztották őket. A legtöbben fizikával foglalkoztak, de a humán
tudományok kedvelői is szép számban

voltak jelen, bőven akadt történelmi tárgyú prezentáció is.
A Szent Margit az esemény megszervezésének lehetőségét az Indukció Tudományos Diákkör és előadóinak komoly
munkájával nyerte el. Sokan voltak kíváncsiak a diákok előadásaira, az osztálytermek mindig megteltek érdeklődőkkel. Ez
valószínűleg a sok helyi diák részvételének
köszönhető, közülük négyen a Szent Margitból tovább is jutottak az országos megmérettetésre. Dékány Ádám a Mire tanít
az ókori történelem? (egyetlen példa a sok
közül), Izsó Nóra Csak embernek születtem (Sissi, mint fiatal költő), Pataki Csilla
Gótika a templomépítészetben és Varga
Márton Stirling motor télen-nyáron című
előadása nyerte el a zsűri tetszését a gimnáziumból indult tanulók munkái közül.
Gilyén András, Juhász Kitty, Németh Tamás és Smeller Teréz dicséretet kapott.
(ambrus)

Egészségnap és lucabúza-ültetés

A tornacsarnokot jelenleg mire használják?
Délelőttönként egy kerületi szakközépiskola
tanulói járnak ide, mert
nincs tornatermük, de
délután sincs szabad kapacitásunk. Ezenkívül
ingyenesen bocsátjuk az
önkormányzat rendelkezésére ifjúsági versenyek
lebonyolítására. Négy éve
nyitottuk meg, azóta folyamatosan működik, és mindig bővítjük.

Dömök Viktória

Természetesen úsztam, de emellett én
voltam az egyik szervezője is. Az Újbuda
Senior Úszóklub általában decemberben rendezi meg ezt az évzáró versenyt.
Rendkívül sok a résztvevő itthonról és a
külföldről, utóbbiak általában hat-hét országból jönnek. Ebben az évben összesen
290 nevezés érkezett, és ahogy ez szokás,
mindenki több számban indult. Ha egy
versenyen hátúszásban öt futamot kell
rendezni, az már mutatja a rangot, amit az
elmúlt években kivívtunk magunknak.

A Fővárosi Önkormányzat, a kormány
támogatásával együtt jövőre 15 milliárd
forintból 133 út egyes szakaszain végzi el a
rekonstrukciót. Ez a közművek szükséges
cseréjét, a járda és az úttest megújítását jelenti. Idén 200 kilométernyi utat újítottak
fel valamivel több mint 21 milliárd forintból. A legutolsó szakaszt a Budafoki úton
lapzártánk után adják át.
2007-ben Újbudán folytatják a Fehérvári út felújítását, ezúttal a Kondorosi út és
a Hengermalom út között. Megújulhat a

nagy forgalmú, igen rossz állapotú Nagyszőlős utca a Budaörsi út és a Bocskai út
között. A Bocskai út azonban nem szerepel a listán, így a Budaörsi útról a Petőfi
híd felé autózóknak a Nagyszőlős utca és
a Skála között továbbra is zötykölődniük
kell. Felújítják viszont a Karolina utat is
a Villányi út és a Nagyszőlős utca között.
Onnan a Bartók Béla útig idén már elvégezték a munkát a kivitelezők.
A Hegyalja út a BAH-csomópont és
az Avar utca között kap új burkolatot. Az
út többi részét egészen az Erzsébet hídig
már évekkel korábban felújították, így
most csak emiatt a körülbelül 400 méteres szakasz miatt lesznek lezárások és dugók a környéken.
A jövő évi terveket még tavaly fogadta el a Fővárosi Közgyűlés, ezért elképzelhető, hogy módosulnak. Az idei
feladatok például nem szerepelt a Budafoki út felújítása, mégis megvalósult a
rekonstrukció.

Csikány József uszodaigazgató

Sokan voltak kíváncsiak a versenyre?
Igen, tele volt az uszoda, körülbelül hatszáz nézője lehetett.

Lesznek további felújítások az uszodában?

Amikor nincsenek úszóversenyek, akkor is ilyen
sokan járnak az uszodába?

Már készen vagyunk, ha lehet egyáltalán
ilyet mondani. Befejeződött a vízgépészet
és a szellőzőgépház teljes felújítása, a külső
faszerkezetet levédettük, nemrég új műanyagajtókat tetettünk a gyerekek öltözőihez, és új padokat is kaptak.

Érdekes az uszoda látogatottságának a
megoszlása. Amikor a nyitott medence is
üzemel, természetesen többen jönnek, de
a fedett medence tekintetében ez a hónap
a legerősebb. Decemberben húsz száza-

Ambrus Gergely

Egészségnapot rendezett december 9-én az Egészségért Egyesület a Keveháza utcai Általános
Iskolában a környék lakói számára. Az ingyenes szűrőprogramjukkal a betegségek mielőbbi felismerését szeretnék elérni. Az eseményhez kapcsolódóan – megelőlegezve Luca napját – egy régi
néphagyományt is felelevenítettek. A közeli Fraknó utcai Nyugdíjas Parkban a résztvevők lucabúzát
vetettek cserepekbe, amit aztán haza is vihettek, hogy a jövő évben jó szerencséjük és sok pénzük
legyen, ha karácsonyra kinyílnak magok.

Új székhelye van a kerületi Német Kisebbségi Önkormányzatnak

Téli tárlat nyilt az idősek otthonában

Jókedvű advent és közmeghallgatás

Révész Marianna

December 14-én a Törökugrató
utcai Általános Iskolában tartotta a
törvényben előírt éves közmeghallgatását Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzata.

Ünnepélyes keretek között nyílt meg december 14-én délelőtt a Fraknó utcai Idősek Otthonában a
Téli tárlat című kiállítás Angyal Mária művészettörténész szervezésében. A művek 12 alkotója – egy
kivétellel –, mind nyugdíjba vonulása után kezdett el a festészettel foglalkozni. A kiállítás címe az
évszakra is utal, de a festmények témájára is: mind téli tájat ábrázolnak. A képeket nem csak az otthon lakói láthatják; bárki megtekintheti január 31-ig csütörtöki napokon 10-től 12 óráig.

Révész Marianna

Változtatni pedig van min, hiszen Dancs
Gábor rögtön a beszélgetés elején megjegyezte: egy órát utaztam ide.
A liberális program két idevágó célkitűzése: 30-40 százalékkal csökkenjen a
forgalom a belvárosban, illetve, hogy a város külső területeiről rövid idő (15-20 perc
alatt) el lehessen jutni a központba. Ehhez
egyértelműen a tömegközlekedés fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt, hiszen így
kerülhetőek el a dugók, a közlekedők eszközválasztásában pedig az az elsődleges
szempont, hogy milyen módon jutnak el
leghamarabb a céljukhoz. És ha a tömegközlekedés a gyorsabb, akkor a többség
azt fogja választani.
El szeretnék érni azt is, hogy növekedjen a kerékpáros forgalom aránya.
Nálunk a lakosságnak mindössze 1-2
százaléka jár biciklivel, a nyugat-európai
országokban ez az arány 3-5 százalék.
Mindenekelőtt szemléletváltásra van
szükség, legyen kultúrája a kerékpáros
közlekedésnek. Angliában az illetékes
hivatal például kiadványokat jelentetett
meg arról, hogy hogyan kell kerékpározni. Nálunk viszont az is gondot jelent,
hogy hol alakítsanak ki kerékpársávot,
a járdából válasszanak le egy részt, vagy

Jövőre befejeződik az a hároméves
program, amelynek keretében Budapest útjainak 40 százaléka megújul.
Újbudán 2007-ben a tervek szerint
közel 3,5 kilométer hosszan kap új
burkolatot a Fehérvári, a Hegyalja,
a Karolina út és a Nagyszőlős utca
egy-egy szakasza. Lapunk számítása
szerint idén valamivel több mint 11
kilométernyi kerületi utat újítottak
meg a kivitelezők.

Révész Marianna

A fővárosi közlekedési helyzetről
tartottak beszélgetést az SZDSZ Tető
Galériájában. Dancs Gábor fővárosi
képviselő és Szálka Miklós közlekedési szakértő arról adtak tájékoztatást,
milyen változások várhatóak a közeljövőben, illetve milyen tervei vannak
a fővárosnak.

Az októberi választások óta ez volt az első
alkalom, amikor a korábbiakhoz képest
szinte teljesen új összetételű kisebbségi
önkormányzat közvetlenül találkozhatott
a választóival. Az elnök – Bajtai Lászlóné
Mayer Éva – személye változatlan, az új
tagok – Schuth János, dr. Mezgár István,
Reichel Tamás és dr. Pröhléné Hehl Éva
– bemutatkozását az elnökasszony tájékoztató beszéde követte.
Szólt a kisebbségi önkormányzat székhelyének megváltozásáról és az új épületben rejlő lehetőségekről; ennek kapcsán
hangsúlyozta, fel kell mérni, mekkora az
igény német nyelvtanfolyamok indítására,

német nyelvű könyv és folyóirat olvasására, filmvetítésekre, előadásokra. Az új irodában lesz számítógép és Internet – ezzel
is szeretnék elérni, hogy a fiatalok is bekapcsolódjanak a német kisebbség életébe. Tervezik klubfoglalkozások indítását,
de helyet adhatnak kórusok próbáinak és
egyéb programoknak is.
Mayer Éva elmondta, hogy bár az
önkormányzatnak még nincs elfogadott
költségvetése, megígéri, hogy elődleges
és legfontosabb feladatként a német nemzetiségi oktatást-nevelést segítő iskolákat
támogatni fogják. Eredményként jelölte
meg, hogy eddig már két nyolcadik osztály végzett, olyan diákokkal, akik elsőben kezdték a német nyelvvel való ismerkedést, s közülük többen máris középfokú
nyelvvizsgát tettek.
Kiemelte a partnerkapcsolatok fontosságát, a diákcsere-programokat, német

pedagógusok hazai oktatásban való részvételét, a kulturális kapcsolatok ápolását.
Örömét fejezte ki, hogy az idei díszpolgárok
egyike, Bad Canstatt polgármestere lett.
A közmeghallgatást adventi ünnepség
követte, így kellemes hangulatban zárták
az évet gyermekek, szülők és pedagógusok. Ekkor került sor a Német Kisebbségi
Önkormányzat által szervezett, mára hagyományosnak mondható évzáró rendezvényre. A kelenföldi és a gazdagréti német
nyelvű óvoda kisgyermekei, a Törökugrató
utcai és a Teleki Blanka Általános Iskolák
diákja karácsonyi dalokkal, jelenetekkel
köszöntötték az Adventet.
Természetesen sem a pedagógusok,
sem a gyermekek nem távoztak üres kézzel: a fellépőket ajándékcsomagokkal, a
tanárokat német nyelvű könyvekkel jutalmazta a kisebbségi önkormányzat.
G. E.
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Bár a későbbi években még voltak szép
magyar női tornászsikerek (így Makray
Katalin felemáskorláton kiharcolt második helye – 1964, Tokió –, és Ducza Anikó
ugyanott talajon elért harmadik helyezése), ám női vonalon az utolsó valódi siker
az 1972-es müncheni olimpiához kötődik,
ahol a magyar női csapat harmadik lett.
Ilyen körülmények között találkoztam
– teljesen váratlanul – a müncheni női tornászcsapat egyik erősségével, Medveczky
Krisztinával (aki az 1986-os kivándorlásáig a Villányi, majd a Ménesi úton lakott,
édesanyja pedig továbbra is a kerület lakója) az ausztráliai Sydney városában. Kriszta
annak idején az egész olimpia legfiatalabb
versenyzője volt a maga tizennégy évével,
s akiről bizony az elmúlt két évtizedben
csak véletlenül lehetett hallani.

Ausztráliai találkozás Medveczky Krisztinával, a müncheni olimpia bronzérmesével



A magyar tornásznőknél már az 1948-as olimpián megkezdődött a világszínvonal ostromlása a csapat jóvoltából, amelynek tagjai végül ezüstérmet
szereztek. 1952-ben Keleti Ágnes és Korondi Margit révén már két magyar
aranyérem is született. Újabb négy év elteltével pedig a feszült, ideges légkörben lezajlott melbourne-i olimpián a tornásznők vitték a prímet: az ott megszerzett kilenc magyar első hely közül négy az ő nevükhöz fűződik.
hogy edzőként sem volt könnyű dolgom:
akkor még szerény angol nyelvtudásommal napról napra többszörösen meg kellett küzdenem az elfogadtatásomért.

Londonból hogyan kerültek Ausztráliába,
Brisbane városába?

1998-ban a férjem – aki gyógyszerkutató vegyész, s mellette egyetemen is oktat – Brisbane-be kapott meghívást egy
kongresszusra, ahova én is elkísérhettem.
Mondhatom, valamennyiünk nagy szerencséjére, ugyanis ez a város engem teljesen
elvarázsolt. Meg is mondtam a férjemnek:
ha már nem megyünk haza, akkor Londont mindenképpen hagyjuk ott, s költözzünk Ausztráliába. Így is történt, azóta itt
élünk, és máig nagyon örülök a cserének.


– Éltem a háromgyermekes családanya életét otthon egészen 1986-ig. Újságíró-gyakornok voltam a Népsportban,
majd éveken át edzősködtem a Vasasban,
ahol annak idején versenyeztem is – mesélte Kriszta. – 1986-ban férjem Londonban kapott ösztöndíjat, ahova családostul
kiutaztunk. Azután, ahogy az lenni szokott, egyik hosszabbítás követte a másikat,
mígnem azon vettük észre magunkat,
hogy ott ragadtunk. Ám őszintén mondhatom, Londonban egyáltalán nem éreztem jól magamat. Bizonyára az időjárásnak is komoly része van abban, hogy az
emberek visszahúzódóak, bizalmatlanok,
nem barátkoznak szinte senkivel, hanem
élik a maguk zárt életét. Ehhez jött még,
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A Köbölkút utcai iskolától Brisbane városáig
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Az eredményei miatt tehát még messze
nem kellett volna abbahagynia…

Nem is onnan fújt a szél. Éveken át állandó harcban voltam a mérleggel, miközben folyamatosan tiltottak az étkezéstől,
amire természetesen a tiltott gyümölcsök
élvezete volt a válasz. Egyébként még ezen
is túltettem volna magamat, de az olimpiát megelőző időszakban összeszedett
térdszalag-szakadásom már alapjaiban
ingatta meg a jövőmet. Montrealra ugyan

Azután pedig jöttek a gyerekek.

Így igaz, három lányunk született, Adrienn,
Alexandra és Bettina, s mára már mindhárman a húszas éveiket tapossák. Jó gyerekek, gyakran jönnek haza. Ketten közülük Brisbane közelében élnek, a harmadik
pedig Sydneyben. Tőle tudtam a magyar
olimpiai küldöttség érkezéséről, s elhatároztam, hogy megragadom az alkalmat a
velük való találkozásra. Egyik volt edzőm,
Tass Olga is benne volt a csapatban.


Londonban edzősködött. Brisbane-ben
tudta ezt a munkát folytatni?

Anglia után Ausztráliában is meg kellett
küzdenem az elismerésért, de azért itt már
sokkal könnyebb dolgom volt. Ekkor már
jól beszéltem angolul, ráadásul az ausztrál
átlagember összehasonlíthatatlanul barátságosabb, befogadóbb, mint az angolok.

Miután a „térfélcsere” okait előjáróban
tisztáztuk, most beszéljünk egy kicsit a
sportról, pályafutásáról!

A Vasasba Szécsényi Józsefné Irénke néni
irányított a Köbölkút utcai általánosból,
ahol előbb Tóth Ernő, majd Békési Sándor
és Ducza Anikó, valamint Tass Olga foglalkozott velem. Elsősorban a felemáskorlátot szerettem, s szerencsés módon ezen a
szeren voltam a legeredményesebb is pályafutásom során.


Ez a pályafutás a müncheni csapat-bronzzal elég hamar szép gyümölcsöt hozott, s
legalább olyan hamar véget is ért.

A bajor fővárosban megszerzett bronzéremnek máig is örülök, csapattársamra,
az időközben tizenkét gyermekes családanyára, Császár Mónikára pedig különös
szeretettel gondolok. Négy évvel később,
Montrealban csapatban negyedik helyen
végeztünk, miközben én egyéni összetettben ugyanúgy a 13. helyen fejeztem be a
versenyt, mint 1972-ben Münchenben.





még sikerült „összerakni” magamat, de
az érdemi folytatás elmaradt. A legfőbb
ok: az olimpián megismerkedtem az ott
önkéntesként dolgozó későbbi férjemmel,
aki – a hátralévő néhány hónapos ösztöndíját is otthagyva – velem együtt hazautazott Budapestre. Két hónappal később
már eljegyzést tartottunk, majd össze is
házasodtunk.

Sikerült a nekem tetsző profilt kialakítani,
így elsősorban kisgyerekekkel foglalkoztam az elmúlt évek során. Ausztráliában
a sport társadalmi elfogadottsága igen jó,
büszkék sportolóikra, akik meg is kapják
a megfelelő állami támogatást. Néhány
hónapja felfüggesztettem az edzősködést,
mert szeretném férjemet minél több kongresszusra elkísérni szerte a világban.

Milyen kapcsolatokat ápol az óhazával?

Bizony, hátrányban vagyok e téren, az elmúlt nyolc évben nem jártam otthon. Szerencsémre festőművész édesanyám éppen
most is itt van nálunk, így élvezhetem
az anyai szeretetét. Húgom néhány éve
ugyancsak kitelepült Ausztráliába, ami
ma már ugyancsak nem könnyű feladat.
Ők is itt élnek a közelünkben, így amiben tudjuk, segítjük egymást. Ami pedig
a konkrét magyar kapcsolataimat illeti,
idén volt a Kaffka Margit Gimnáziumban a harminc éves érettségi találkozónk,
amire túl későn kaptam meg az értesítést.
Viszont ezt a lemaradást 2007-ben nagyon szeretném bepótolni, s minél több
összejövetelt szeretnék megszervezni volt
iskolatársaimmal és más barátaimmal-ismerőseimmel is.


Medvecky Krisztina férjével (balra), és Tass Olga (jobbra) lányával

Az ausztráliai sportélet mennyire érdekli?

Mivel a férjem nem kimondott sportember, így nem járunk eseményről eseményre. Különben pedig a krikett, mint
nemzeti sport, egyáltalán nem köt le. Ha
valahonnan megtudom, hogy magyarok érkeznek, és mód van rá, elmegyünk
oda. Így volt évekkel ezelőtt, amikor éppen itt, Brisbane-ben rendezték a tornász
világbajnokságot, ahol természetesen
a helyszínen drukkoltam a mieinknek.
Ha módomban lesz, a márciusi úszó világbajnokságra is ellátogatok majd Melbourne-be.

Mi az, ami különösen tetszik az ausztráliai
életben?

Nagyon jó éghajlatú helyen lakunk, az év
365 napjából legalább háromszázban süt a
Nap. A kis londoni házunkból itt háromszor akkorát vehettünk, a tágasságot pedig
nagyon szeretem. Fenn lakunk a domboldalon, minden reggel a kezemből etetem
az állatokat a kertünkben, amelyek között
a hatalmas papagájok éppen úgy előfordulnak, mint a koalamacik, de nem ritkán
kenguruk is átfutnak a kerten. Ami pedig
az én egyéni passzióm: állandóan fúrokfaragok. Mindig valamilyen szerszámmal
a kezemben közlekedek a házban, és persze használom is őket.
Kép és szöveg: Jocha Károly

