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Tisztelt olvasóink!
Ebben a számunkban
kicsit elcsöndesedtünk. Kevesebb a
zaj, több az elmélyülésre inspiráló
gondolat: öt
oldalon kínálunk
ünnepi írásokat.
Békés ünnepeket,
áldott karácsonyt kívánunk minden olvasónknak, partnerünknek.
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2005 KARÁCSONYA

Faludy-est

Kórházi Mikulás

Szabad György

A költő életművének metszetét
Turek Miklós színművész válogatásában hallgathatta meg a
Tető Galéria közönsége.

A Budai Gyermekkórházzal jó
kapcsolatot ápol kerületünk.
Most éppen ajándékokat vittünk a kis betegeknek.

Az első szabadon választott
parlament elnöke felnőtt
emberként a Gellért-hegyen
talált otthonra.

cikkünk a 13. oldalon

riportunk a 6. oldalon

interjúnk a 7. oldalon

Kedves olvasók,
újbudai polgárok!

Boldog karácsonyt!

Oly sokszor beszélünk arról, hogy mit is
jelent a Karácsony – a születés, a fény,
a szeretet ünnepét, és persze sajnos
egyre inkább vásárlási őrületet is – ez
mind igaz, de mégis, a Karácsony ezzel
az egyetlen szóval is leírható: menedék.
Menedék a mindennapok ridegsége, az
éves rutin elől, az elől, ahogy sokszor
elrohanunk egymás mellett. Ahogy
Kosztolányi Dezső írja Karácsony
című szonettjében:
„Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.”

Ágg Károly

Kívánom Önöknek, hogy töltődjenek
fel a Karácsony nyújtotta szent menedékben, hogy az ünnepek múltán is
nyitott szívvel fordulhassanak egymás
felé. Arra figyeljenek, ami igazán
fontos: szeretteikre és embertársaikra. A figyelem a legegyszerűbb és az
egyik legértékesebb ajándék, amely
viszonzást, szeretetet és tiszteletet
szül, a kölcsönös tisztelet pedig erőt ad
mindannyiunknak, hogy a következő
évben még jobban, még nagyobb szívvel
végezhessük feladatainkat.
Boldog Karácsonyt kívánok!

Molnár Gyula, polgármester

Januártól 20 forinttal csökken a parkolás alapdíja

Száznégy köztéri alkotásunk, domborműves emléktáblánk van

Szoborsorsok Kelenvölgytől Sasadig Papíróra a szélvédő mögött?
van Újbuda, a több mint száz alkotást
rendszeresen karbantartják.
A 2005-ös esztendőben közel hárommillió forintot költött a kerület köztéri
szobraira. A munkák előkészítését az önkormányzat illetékese és a galéria munkatársa minden esztendőben együtt végzi.
Közös bejárás alkalmával döntenek a legsürgősebb feladatokról. Ezután pályáztatás
útján választják ki a munkára legalkalma-

Budapesten összesen ezeregyszáz köztéri
alkotás található. A Fővárosi Önkormányzat köztéri szobrok kezelésével megbízott intézménye,
a Budapest Galéria nyolcszáz szobrot tart számon
törzsleltárában, ennyi tehát
a fővárosi tulajdonban lévő
alkotások száma. Újbudán
száznégy köztéri szobor és
domborműves emléktábla
található.
A Budapest Galéria
munkatársa elmondta: a
szobrok nagy részének karbantartása elvileg a főváros
feladata lenne. Évente átlagosan bruttó tizenhatmillió forintot fordíthatnak a
huszonhárom budapesti
kerület szobrainak felújítására, ezért nagyon kevés jut
egy-egy kerületre. A Köztéri Képzőművészeti Osztály
vezetője, Szilágyi András
úgy fogalmazott, a galéria a
legjobb partnerei közt tarja
számon a XI. kerületet, mások számára is követendő lehetne az a mecénási gesztus,
melyet Újbuda vezetése már
egy évtizede gyakorol. Igaz,
az önkormányzat anyagi
áldozata elsősorban a kerü- Szép, emlékeztet, találkahely – ahány alkotás, annyi szerep
letben élőket szolgálja, és természetesen a Budapest Galéria is tesz erő- sabb alvállalkozót, aki elvégzi a szobrok,
feszítéseket a kerület szobrainak felújítása domborművek restaurálását, tisztítását.
Az önkormányzat munkatársa,
érdekében, mégis tiszteletet és elismerést
érdemel a rendszeres anyagi támogatás. Szebeni Dóra elmondta, az évtizedekkel
Szilágyi András hozzátette, a szobrok ál- ezelőtt felállított szobrok esetében a leglapota szempontjából is a legjobbak között gyakoribb probléma az alapanyag (műkő,

kő, kerámia vagy mészkő) megrepedezése, porózussá válása, eltöredezése, ennek
oka általában az időjárás, a tudatos rongálás nem jellemző. Ahogyan az épületeket,
úgy a szobrokat is elérte a modernkori
vandalizmus egyik formája: a graffiti.
Az elmúlt évben nyolc köztéri alkotás
felújítása történt meg, ezek közül kettő
esetében repedt, törött elemeket kellett
pótolni, a többi műalkotásra csak tisztítás
várt. Javítást végeztek Metky
Ödön Amfórák és Bartha Lajos Lovacskák – játszóterek című szobrán, egyébként a restaurálás automatikusan tisztítással is járt. Az Antifasiszta
egyetemisták emlékművének
teljes felületét, illetve ehhez a
munkához kapcsolódóan az
előtte álló kút egészét is megtisztították, ez a munka közel
a felét felemésztette a felújításokra szánt összegnek. Bolba
Henrik Anya gyermekével
című szobrára, valamint az
Őrmezőn álló, Seregi József
alkotta Ivókútra is teljes tisztítás várt. A Kőműves Kelemen
dombormű, a Könyv és az Ülő
lány lepellel című műalkotások
esetében csak a graffitisek firkáit kellett eltávolítani.
Az önkormányzat illetékesei szerint a következő években biztosan pótolni fogják az
Etele út és a Tétényi út kereszteződésénél álló, Pillangó címet viselő díszkút szétfagyott
elemeit, valamint helyreállítják a Bárdos Lajos Általános
Iskolában álló Tudomány és
művészet című Búza Barna
domborművet. Az idei évhez
hasonlóan a tervek között szerepel egy
díszkút/szobor felállítása, a milliós nagyságrendű beruházásról azonban még
semmi pontosat nem tudtak mondani az
önkormányzat illetékesei.
Révész Marianna

Újbuda önkormányzata 2005-ben
nyolc köztéri szobor felújítását végeztette el, a restaurálás és tisztítás költsége megközelítette a hárommillió
forintot. A térfigyelő rendszereknek
köszönhetően visszaszorulóban van a
szándékos pusztítás, a vandalizmus.

Sz. A.

A parkolási rendelet őszi módosítása
eltörölte a parkolási díj befizetésénél
a türelmi időt. A tiltakozások miatt a
változtatás felülvizsgálatára kényszerülhet a városvezetés, mely egy másik
döntésével január elejétől mérsékli a
parkolási díjakat.

A fővárosi közgyűlés legutóbb ősszel módosított a parkolási rendeleten. A változtatások egyik pontjaként megszüntették a
parkolási díj befizetésénél az ötperces türelmi időt azzal az indokkal, hogy az bliccelésre ösztönzi az autósokat. Nemcsak az
egyszerű autósok tiltakoztak mind hangosabban a rendeletmódosítás e pontja ellen, újabban már a fővárosi közigazgatási
hivatal, és a fővárosi közgyűlés városüzemeltetési bizottságának szabad demokrata
és fideszes vezetői is szót emeltek ellene.
Az ügyben illetékes főpolgármesterhelyettes, Vajda Pál elmondta, a városveze-

tés kész újragondolni a türelmi idő kérdését, bár szerinte a parkolási társaságoknak
jelenleg is kötelessége lenne méltányosan
eljárni az autósokkal szemben. Jelezte, ezzel kapcsolatosan a közelmúltban levélben
kereste meg a cégek vezetőit, kérve őket,
hogy lépjenek fel határozottabban az indokolatlanul szigorú ellenőrökkel szemben.
Vajda Pál egyik lehetséges megoldásként olyan szélvédő mögé tett papíróra
bevezetését javasolja, amelyen az autós
beállíthatja a parkolás kezdési időpontját,
és attól számítva öt percig a parkolóőrök
nem bírságolhatnak. Így egyértelműen
megállapítható lenne a türelmi idő lejárta.
Ugyancsak a parkolást érintő hír,
hogy a főpolgármesteri kabinet úgy döntött, bruttó 120 forintról 100-ra csökken a parkolás alapdíja a jövő év elejétől a legolcsóbb tarifájú zónákban, a
többi három zónában pedig arányosan
mérséklődik a fizetendő összeg.

Kis lapozó
városunkról
Újbuda ebben az
évben volt 75 éves.
Reméljük, hogy nem
volt sok az ünneplésből, s most, amikor
utoljára leírjuk – 2005-ben
– a jubileum szót, olvasóink azzal a jóleső érzéssel
fogadják, ahogy szándékunk szerint nekiindultunk
az emlékezésnek. Együtt
újraélhettük, milyen volt
a múltunk. Örömet és fájdalmat is bocsátott ránk ez az
esztendő. Hirtelenjében talán
nem is tudjuk, melyikből többet.
Ezért készítettük ezt a kis lapozót
az Újbuda mellékleteként: segítsen
huszonnyolc oldalon száz képpel megörökíteni 2005 pillanatait. Lapozgassák!
Tudjuk, hogy tetszeni fog.
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Összegek és határidők
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KÖLTSÉGVETÉS

Változik a családtámogatási rendszer
2006. január 1-jétől változnak a gyermekek után járó támogatások: a családi pótlékról, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról és az újbudai
gyermekvédelmi támogatásról
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester asszony tájékoztatta lapunkat.

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:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-45-00
Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK
 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: hétfőn 15-19, kedden
9-13, szerdán és csütörtökön 14-18,
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
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

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

országgyűlési képviselő minden szerdán 18 órától fogadóórát tart a párt XI. kerületi
székházában (Bartók B. út 61.).

az önkormányzat a támogatást hivatalból
2005. december 31-ével megszünteti, és
január 5-én folyósítja utoljára, a családi
pótlék pedig automatikusan az emelt öszszegben érkezik 2006. január hónaptól.
A nappali tagozatos tanulók, illetve nappali főiskolai, egyetemi hallgatók esetén
2006. augusztus 31-ig hosszabbodik meg
a rendszeres gyermekvédelmi támogatás
folyósításának ideje.
Kerületünkben újbudai gyermekvédelmi támogatás címén azok a családok
is részesültek a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegével azonos mér-

tékű támogatásban, akik három vagy
több gyermeket nevelnek, vagy egyedül
nevelik gyermekeiket, illetve emelt szintű
családi pótlékra jogosultak, és az egy főre
jutó havi jövedelmük nem haladta meg
a nyugdíjminimum másfélszeresét. Az
újbudai gyermekvédelmi támogatásban
részesülők, minden külön kérelem nélkül, az emelt összegű családi pótlékban
részesülnek 2006. január 1-jétől. Változást
jelent még, hogy minden év július hónapjában egyszeri támogatást folyósít az önkormányzat a gyermeknek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A családi pótlékok 2006 januárjától a következők: egy gyerek után 11 000 forint,
két gyerek után 12 000 forint, három,
vagy több gyerek után pedig 14 000 forint
jár gyermekenként. A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg gyerekek családi
pótléka gyermekenként 21 000
forintra változik. Azok a szülők,
Családtípus
akik egyedül nevelik a gyer18 000 Ft/ hó / gyerek
meküket, gyermekenként ezer
Felnőtt korú súlyosan fogyatékos személy
15 700 Ft/ hó / gyerek
– súlyosan fogyatékos gyermek23 000 Ft/ hó / gy.
nél kétezer – forinttal magasabb
Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos
15 700 Ft/ hó / gy.
gyermeket nevelő egyedülálló
összeget kapnak.
21 000 Ft/ hó / gyerek
Változik a rendszeres gyerTartósan beteg, súlyosan fogyatékos
13 900 Ft/ hó / gyerek
gyermeket nevelő család
mekvédelmi támogatás rend15 000 Ft/ hó / gyerek
szere is. Január 10-ig a Magyar Három és több gyermeket nevelő egyedülálló
8 400 Ft/ hó / gyerek
Államkincstárnál kérhető a
rendszeres gyermekvédelmi
14 000 Ft/ hó / gyerek
Három és több gyermeket nevelő család
7800 Ft/ hó / gyerek
támogatás továbbfolyósítása az
alacsonyabb összegű családi pót13 000 Ft/ hó / gyerek
Két gyermeket nevelő egyedülálló
7 200 Ft/ hó / gyerek
lék mellett. A kérelem alapján a
Kincstár hatósági bizonyítványt
12 000 Ft/ hó / gyerek
Két gyermeket nevelő család
6 200 Ft/ hó / gyerek
állít ki, melyet 2006. január 20-ig
kell bemutatni az önkormány12 000 Ft/ hó / gyerek
Egy gyermeket nevelő egyedülálló
6 000 Ft/ hó / gyerek
zatnál. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás azonban csak
11 000 Ft/ hó / gyerek
Egy gyermeket nevelő család
5 100 Ft/ hó / gyerek
2006. március 31-ig folyósítható.
Amennyiben a szülő az emelt
0 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft
15 000 Ft
20 000 Ft
25 000 Ft
2005-ben
2006. január 1-től
szintű családi pótlékot kívánja
igényelni, nincs külön tennivaló, A családi pótlék összegének változásai 2006. január 1-jétől

Az Ügyfélszolgálati és Okmányiroda ügyfélfogadási
rendje a januári-februári átalakítások ideje alatt
Kerületünk önkormányzata – annak érdekében, hogy lakosaink kultúrált, kényelmes,
korszerű körülmények között, és sokkal egyszerűbben tudják ügyeiket intézni – 2006
első negyedévében a Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását, a főváros eddigi
legnagyobb Ügyfélszolgálatának és Okmányirodájának kialakítását tervezi. Az átalakítás január elején kezdődik, és február 28. napjáig tart.
A jelzett két hónapban (2006. január 2.
napjától) az Eleven Centerben működő Kihelyezett Ügyfélszolgálati és Okmányiroda
a Központi Okmányiroda nyitvatartási
rendjében fogad (hétfőtől csütörtökig: 8-18
óráig, pénteken: 8-16 óráig. Itt mindössze
három munkaállomás áll rendelkezésre,
amely biztosan nem elegendő a kerületi
igények kielégítésére, ezért az Polgármesteri
Hivatal Bocskai úti épületében, annak kü-

lönböző irodáiban is tudjuk korlátozottan
fogadni az ügyfeleket 2006. január 5-étől.
A fentiekre tekintettel – kizárólag erre az
időre – be kell vezetnünk az időpontra
adott sorszám rendszerét. Az ügyfélfogadás a központi épületben hétfőtől péntekig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig tart.
Javasoljuk, hogy akinek a közeljövőben
jár le valamelyik okmányának érvényessége, lehetőség szerint még decemberben

keresse fel annak cseréje miatt okmányirodánkat. Az átmeneti időszakban Polgármesteri Hivatalunk Hatósági Igazgatósága a 372-45-55-ös telefonszámon
készséggel áll a lakosság rendelkezésére.
Az okmányirodai ügyekben (kivéve a
lakcímigazolványt), más környező okmányirodákat is felkereshetnek az alábbiakban közölt ügyfélfogadási időben.
Reméljük, hogy az átalakítás minél
kisebb kényelmetlenséggel jár, és Újbuda
lakossága hamarosan érezheti, hogy hivatalos ügyeit kényelmesebben tudja elintézni, és az ügyfélbarát ügyintézés tárgyi
feltételei is rendelkezésre állnak majd.
Dr. Filipsz Andrea, jegyző

DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF)

MSZP ÜGYELET

Az MSZP 15. országgyűlési választókerület választási irodája (Bartók
Béla út 19., bejárat a Mészöly utcából)
minden héten csütörtökön 16–18 óráig ügyeletet tart.
MSZP JOGI- ÉS ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP ingyenes jogi-, valamint
adótanácsadó szolgálata a megszokott
első szerda helyett – csak januárban –
január 18-án, szerdán 17 órától áll az
érdeklődők rendelkezésére a Bikszádi
út 43. sz. alatti székházában.

BM Okmányiroda

XII. Ker. Polgármesteri Hivatal

XXII. Ker. Polgármesteri Hivatal

(1119 Bp., Fehérvári út 83., tel.: 371-1324),
kizárólag személyi okmányok ügyintézése:
Hétfőtől csütörtökig: 8.30-16 óráig,
Pénteken: 8.30-13 óráig.

(1126 Böszörményi út 23-25., tel.: 2245909):
Hétfő: 11-17.30
Kedd: 8-14
Szerda: 8-16
Csütörtök: 11-15.30
Péntek: 8-13 óráig.

(1221 Bp. Városház tér 11., tel.: 229-2672):
Hétfő: 8-18
Kedd: 8-12
Szerda: 8-16
Csütörtök: 12-16
Péntek: 8-12 óráig.

I. Ker. Polgármesteri Hivatal

IX. Ker. Polgármesteri Hivatal

Bevándorlási és Migrációs Hiv.
(1117 Bp., Budafoki út 60., tel.: 463-9100),
kizárólag személyi okmányok ügyintézése:
Hétfő: 8.30-16
Kedd: 8.30-18
Szerda: 8.30-16
Csütörtök: 8.30-16
Péntek: 8.30-13 óráig.

MDF JOGI TANÁCSADÁS

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16-18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a párt XI. kerületi székházában
(Bartók B. út 61.).
PARLAMENTI LÁTOGATÁS

Ebben az évben utolsó alkalommal
december 17-én, szombaton 12.15kor indul Csapody Miklós országgyűlési képviselő parlamenti látogatásra az érdeklődőkkel.
JOBBIK-KAPCSOLAT

A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes
kiadványok kaphatók a Jobbik kerületi irodájában (Villányi út 20/A, tel.:
365-1488). Honlap: www.jobbik.hu

(1092 Bp. Bakáts tér 14., tel.: 215-1077)
Hétfő: 13-17
Kedd: 8-12
Szerda: 8-15.30
Csütörtök: 8-12
Péntek: 8-12 óráig

Hírek röviden

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását január 17-én,
kedden 16 órakor tartja a Bikszádi út
43-ban. Ennek keretében a résztvevők
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét,
kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket.

(1013 Bp., Attila út 12., tel.: 489-4440):
Hétfő: 14-18
Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-12 óráig.

ZÖLD SZÁM A MEGRONGÁLÓDOTT
KÖZTÉRI JÁTÉKOK BEJELENTÉSÉRE

Furcsa balesetnek esett áldozatul a Szent
Adalbert téri csúszka. A téren egy kis
dombról drótkötélpályán csúszhatnak le
a gyerekek. Egy anyuka meglepődve vette
észre, hogy a gyermekének a ruhája tiszta
olaj lett, miután lecsúszott rajta. Természetesen azonnal a Polgármesteri Hivatalhoz fordult, ahol elsőre nem is értették a
panaszt, hiszen a drótkötélpálya szerkezetében nincs olaj.
Amikor a szerelők kimentek megnézni,
hogy mi történt a játékkal, megállapították,
hogy valóban olajos. Valószínű, hogy egy
jó szándékú környékbeli lakó olajozta meg
attól való félelmében, hogy a játék „karbantartás hiányában” tönkremegy. Sajnos azt
nem tudta, hogy a szerkezet önkenő, így
nincs szükség olajozásra, sőt attól az tönkremegy. A játékot így leszerelték, és rendbe
hozatták, azóta ismét a Szent Adalbert téren van. Remélhetőleg a jövőben senki sem
kívánja magánkezdeményezésből „megjavítani” a berendezést.
A Polgármesteri Hivatal kér mindenkit, ha úgy látja, hogy egy játék megrongálódott valamelyik játszótéren, azt jelentse
be a 06/80/852-832-es zöld számon.

DÖNTÉS A METRÓJÁRMŰ-PÁLYÁZATRÓL

Ahogy arról az előző számunkban beszámoltunk, a pályázatból korábban kiesett
spanyol CAF S. A. cég megtámadta a BKV
metrójármű-tenderét, melyet a 2-es és a
4-es metró új szerelvényeinek vásárlására
írtak ki. A Közbeszerzési Döntőbizottság
határozata értelmében a tendereztetőnek
nem kell újra kiírni a pályázatot. Részben
azonban helyt adtak a spanyolok jogorvoslati kérelmének, mivel álláspontjuk
szerint is az ajánlatkérő közlekedési vállalat megsértette a közbeszerzési törvény
egyik paragrafusát. Ezért kétmillió forint
bírság megfizetésére kötelezték a BKV-t,
és egy hónappal meghosszabbították a
pályázat beadási határidejét. Szakértők
szerint ez a késleltetés nem befolyásolja
érdemben az új metrószerelvények 2007es szállítási határidejét.
A BAMCO FÚRJA AZ ALAGUTAT

A Bamco konzorcium végezheti el a 4-es
metró alagútjainak fúrását, amennyiben a vesztes négy pályázó valamelyike
nem támadta meg a döntést a hivatalos
eredményhirdetés után a Közbeszerzési
Döntőbizottságnál. A francia, német,
osztrák és magyar cégekből álló társaság

jövő nyáron kezdheti meg az Etele tértől a
munkát. Vállalásuk szerint a két egymással párhuzamos, 7,3 kilométeres alagút
fúrását az Etele tér és Baross tér között
143 hét alatt végzik el, a pályázók közül
leggyorsabban, igaz valamivel drágábban
– összesen közel 45 milliárd forintért –,
mint a legolcsóbb ajánlatot tevő cég.
BEINDULT A MIKULÁSGYÁR

A Fővárosi Önkormányzat, a Magyar
Televízió és több nagyvállalat a Magyar
Vöröskereszt segítségével karácsonyi adománygyűjtő akciót szervez. A Felvonulási
téren felállított kör alapú, átlátszó építmény, a MikulásGyár december 22-ig
hétköznap 16–22, hétvégén 10–22 óráig
fogadja az adományokat. A sátor egyik
oldalán lehet beadni a tartós élelmiszereket, játékokat, könyveket, higiéniás
termékeket a gyárban dolgozó mikulásoknak, akik meglepetés-dobozokat állítanak össze belőlük. A másik oldalon
szállítókocsiba pakolják, majd a rászorulókhoz juttatják az elkészült ajándékokat.
A MikulásGyár kitalálója és kivitelezője a
SuperGroup művészcsoport, amelyik az
általa honosítani kívánt public art műfajt
ültette át karitatív formába.

A FIDESZ DECEMBERI PROGRAMJAI

Állandó programok: minden kedden
ingyenes jogi tanácsadás 14-17 óráig (dr. Oláh András), a hónap első és
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi
tanácsadás, minden hónap első szerdáján 14 órától 16 óráig táplálkozási
tanácsadás, minden hétfőn és szerdán
angol kezdő (8-9) és haladó (9-10),
Gyere Nagyi klub minden hónap első
csütörtökén 10 órától.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, becsületkasszával működő kávézó, konzervatív hetilapok, a Demokrata újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
A programokról bővebb információt
a 209-3439-es számon kaphat.
December 13., kedd 19 óra: Fidelitas
rendezvény, vendég: Szijjártó Péter, a
Fidelitas elnöke.
December 16., péntek 15 óra: Adventi
zenés délután, fellépnek Rónaszéki
Józsika zongora, Shulek testvérek
négykezese, Rónaszéki Mónika fuvola, Leiter Ervin és Egly Tibor Mozart
négykezese, Oravecz György, valamint a Kirkosha család. A Karácsony
a családban címmel meghirdetett
Gyermekrajz-verseny eredményhirdetése.
2006. január 3., kedd 18 óra: a Budai
Klub Galéria szervezésében Pilmayer
Gabriella festőművész kiállításának
megnyitója. A kiállítás nyitva 2006.
február 1-ig.
2006. január 17., kedd 18 óra: Kubik
Anna és Trokán Péter színművészekkel beszélget Csúri Ákos újságíró.
A programok helyszíne: XI., Budafoki
út 9-11. Az iroda nyitva tartása: hétfőcsütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.
FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

A Független Kisgazdapárt kerületi székháza (XI., Zsombolyai út 16.)
minden második szerdán 18 órától
tartja összejöveteleit. Érdeklődni lehet
naponta személyesen és a 203-1168-as
számon.
MIÉP HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
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.
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A Munkáspárt kerületi szervezete
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI.,
Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt ingyenes
szépirodalmi kiskönyvtár.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

Újbuda Német K isebbség i
Önkormányzata december 21-én,
szerdán 15 órai kezdettel hagyományos német adventi ünnepséget
rendez a Törökugrató utca 15. alatti
Általános Iskolában a német nemzetiségi nevelésben és oktatásban résztvevő pedagógusok, tanulók és a szüleik részére. Az eseményen dr. Bács
Márton alpolgármester átadja Az év
német nemzetiségi pedagógusa díjakat, ezt követően kerül sor az óvodások és iskolások karácsonyi műsorára.
HIBAELHÁRÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL

A Budapesti Távhőszolgáltató Rt. egész
évben, így az ünnepek alatt is működteti 24 órás ingyenes hibalehárító
szolgálatát. Nemcsak a közterületeken
és a hőközpontokban bekövetkezett
meghibásodásokat javítják ki, hanem
elvégzik a lakosság tulajdonában lévő
fűtési rendszerek üzembiztosságához, működőképességéhez szükséges
beavatkozásokat is. Az üzemeltetésbe
nem tartozó fogyasztói rendszereken
keletkező hibákat azonban csak olyan
mértékig javítják ki, hogy a szolgáltatás az épületek nem hibás részében
fenntartható legyen. A bejelentéseket
a 06/80/200-102-es, 24 órán át ingyenesen hívható telefonszámon fogadják, és négy órán belül megkezdi azok
kivizsgálását, kijavítását.
AZ ÚJBUDA IS PIHEN

Az Újbuda magazin is pihen karácsonykor. Legközelebbi lapzártánk január 2-án lesz. Aki szilveszterkor sokat szeretne inni, még idén adja le cikkét, hirdetését. Címeink: 1111 Szent
Gellért tér 1-3., ujbuda@axelero.hu.
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Közeledik a karácsony, az év vége, ám
sajnos nem mindenki számára jelentenek önfeledt, gondtalan pillanatokat ezek
az ünnepek. Míg az emberek többsége
ajándékokat vásárol, és már a karácsonyi,
szilveszteri vacsorát tervezi, vannak, akik
szorongva gondolnak arra, mivel lephetik
meg szeretteiket, mi kerülhet az asztalukra. Idős emberek élnek magányosan vagy
rokonoktól távol, öregek házában, gyerekek gondoskodó szülők nélkül, otthonokban. Sokan kényszerűségből kórházban
töltik az ünnepeket. Számukra nyújt segítséget a Vöröskereszt ajándékcsomagokkal, pénzzel és jó szóval.


Hogyan készülnek az év végi ünnepekre?

Karácsony környékén szervezetünk hagyományosan több szociális programmal
is várja a nehéz körülmények között élő
kerületi lakosokat. Nagy hangsúlyt fektetünk ezekre az akciókra, hiszen ilyenkor
a nélkülözés sokkal inkább megviseli a
családokat, az egyedülálló nyugdíjasokat,
mint az év más szakaszában. Az emberek
szeretnék emlékezetessé tenni az ünnepet, szeretnének kiszakadni a mindennapi problémák özönéből, ehhez kívánunk
hozzájárulni programjainkkal. Akcióink
során – a területeken dolgozó önkénteseink javaslatára és rajtuk keresztül – egymillió forint értékű étkezési utalványt
osztunk szét az év során regisztrált nehéz
körülmények között élő lakosok között.
December 21-én látogatást teszünk a
Fogócska utcai készségfejlesztő óvoda és
szakiskola ünnepségén, ahová ajándékokat viszünk a tanulók részére. December
22-én tartjuk kerületi szervezetünk központi karácsonyi ünnepségét – alapszervezeteink önállóan is tartanak összejöveteleket –, melyen a meghívott nagycsaládosok
gyermekeit játékokkal és meglepetéscso-
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MikulásGyárat szervez a Vöröskereszt

Az ünnepek tájékán
adakozóbbak vagyunk
magokkal ajándékozzuk meg, valamint
élelmiszercsomagokkal járulunk hozzá az
ünnepi asztal fogásaihoz.
December 23-án a Szent Imre kórház betegeit látogatják meg önkénteseink, akik betegségük miatt az ünnepeket
kénytelenek az intézményben tölteni. Az
ajándékok mellett néhány kedves szóval
próbáljuk jobb kedvre deríteni a beteg
embereket. Ugyanezen a napon részt
veszünk a Fraknó utcai idősek házának
karácsonyi ünnepségén, ahová szintén
ajándékokkal érkezünk. December 29én – szintén hagyományosan – a kerületi
Önkormányzat támogatásával, a Polgári
Védelem szervezésében önkénteseink a
Tétényi úton melegétel-osztással várják a
kerület nélkülöző lakóit.
Idén először a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Televízió, valamint több
vállalat a Magyar Vöröskereszt Budapesti
Szervezete közreműködésével minden eddiginél nagyobb adománygyűjtő és -osztó
jótékonysági akciót szervez MikulásGyár
néven. A XI. kerületben napi tizenkét órában várja négy hivatásos munkatárs és
önkéntes a Felvonulási térről érkező adományokat, melyeket szortírozás és csomagolás után juttatunk el az arra rászorulóknak.


Milyen adományokat várnak, és kiknek juttatják
el azokat?

Az imént felsorolt programokra fordítjuk
az összes beérkező adományt. Tapasztalataink szerint az ünnepek környékén az embereknek elsősorban tartós élelmiszerre,
háztartási vegyi árura, valamint pénzügyi
segítségre van szükségük. A természetbeni

adományokat irodánkban lehet leadni (XI.,
Erőmű u. 8.), pénzügyi segítséget pedig a
kihelyezett perselyeinkben, illetve bankszámlaszámunkon (11711034-20020309)
keresztül nyújthatnak az adományozók.

Ingyenes pékáruosztás a Vöröskereszt Erőmű utcai bázisán


Karácsony táján segítőkészebbek az emberek?

Magyarországon minden évben emelkedik a beérkező adományok mennyisége,
nő az adományozó kedv. Ez különösen
igaz a nagyobb ünnepek környékére, a karácsonyra és a húsvétra. Úgy gondolom, a
szeretet ünnepe közeledtével talán az em-

A csángó magyarok Romániában, a Kárpátok Keleti vonulatain túl élnek teljes
nyelvi és kulturális elszigeteltségben. A
határokon túl élő magyarok
közül talán ők vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen a trianoni szerződés előtt is határon
túlinak számítottak. Később a
gyorsan terjedő román nacionalizmus minden eszközzel
megpróbálta elrománosítani a
moldvai magyarokat. Magyar
iskolák nem voltak, a közhivatalokban megtiltották a magyar beszédet.
A moldvai csángóság történetének legbiztatóbb szakasza
a sok évszázados elnyomatás
és magárahagyatottság után a
második világháborút követően kezdődött. Romániában
ekkor a csángókat is a magyar
nemzetiség részeként kezelték,
így az iskolákban magyar nyelvű tagozatok indultak, illetve
Bákóban, a megyeszékhelyen
magyar nyelvű tanítóképzőt létesítettek. A sajnálatosan rövid
pozitív periódust azonban az
1950-es évek közepétől erőszakos asszimilációs intézkedések
követték. A magyar iskolákat,
óvodákat bezárták, a templomokban tilos volt magyarul
beszélni. A magyar öntudatú Magyarul tanuló csángó kisdiák Lábnyikon
csángókat nyilvántartották, üldözték, megfélemlítették. Tilos volt a ma- a csángók támogatását. Öt éve indított
gyarországiakkal, sőt az erdélyi magya- oktatási programjuknak köszönhetően
rokkal való bármilyen kapcsolatteremtés. ma tizenkét faluban működik állami isA Magyarországról érkezőket az út men- kolákban, vagy iskolán kívüli magyar
tén felállított rendőrposztok megállították nyelvoktatás. Ez többet jelent egyszerű
és visszafordították, s az erdélyi magyarok nyelvóráknál, a tanárok, tanítók jelenléte
is csak állandó ellenőrzés mellett juthat- az értelmiség, illetve egyfajta kulturális
tak be a csángó falvakba. A magyarellenes élet megjelenését eredményezte. Becslések
egyház hatására, illetve a magyar iskola, a szerint az általános iskolás korosztályban
magyar nyelvű sajtó, könyv és hírközlés több mint 800 gyermek vesz részt magyar
teljes hiánya miatt a népcsoport szükség- oktatásban Bákó megyében.
A csángó gyermekek oktatásához
szerűen elvesztette értelmiségét. Csak az
utóbbi tizenöt év hozott némi változást, kíván segítséget nyújtani Deák András
de a sok éves tiltás nem múlt el nyom nél- országgyűlési képviselő egy segélyakció
kül. Sok gyermek alig beszéli, inkább már szervezésével. Az adománygyűjtés ked-



Milyen terveik vannak a jövő évre?

Mindegyik évünket részletes tervezési
munkával kezdjük, mely során meghatározzuk a feladatainkat, programjainkat és azok időpontjait. A jövő évben a
hagyományos akcióink mellett kiemelt
figyelmet fordítunk a nemrégiben meg-

Vöröskeresztes munkája során mi volt a legkedvesebb karácsonyi élménye?

– Bár egész évben várjuk a segítségre
szorulókat, a karácsonyi segítségnyújtás
mindig különleges élmény számomra.
Legkedvesebb emlékem egy nélkülöző
családhoz fűződik, akik eredetileg nem
szociális jellegű ügyben fordultak hozzánk. A beszélgetésünk során kiderült,
hogy rossz anyagi körülmények között
élnek, amelyről nem is szerettek volna
beszélni. Karácsony előtt mi mégis úgy
gondoltuk, hogy kérésük nélkül is meglátogatjuk őket egy nagyobb élelmiszercsomaggal. Az anyuka könnyeivel küszködve
mondta el, épp azon gondolkozott, hogy
honnan szerezhetne még egy kis pénzt az
ünnepi ebédhez… Csodálatos érzés, hogy
adományunk – és fontos megjegyezni: a
kerület lakosainak és vállalatainak adománya – a lehető legjobb helyre került,
és ezzel igazán nagy segítséget tudtunk
nyújtani. Számtalan ilyen esetet tudnék
én is, és munkatársaim is felsorolni. Ezek
az esetek motiválnak, inspirálnak minket
munkánk során, erőt adnak a mindennapi problémák leküzdéséhez.
Dömök Viktória

Albertfalvai gyűjtés egy árvíz sújtotta erdélyi falunak

Segélyakció a csángókért
csak érti a magyart, a legnagyobb veszély,
hogy a következő generáció már nem viszi
tovább a nyelvet és a kultúrát. Igaz, éppen
elszigeteltségük miatt a magyar nyelv különleges hangzású, érintetlen, ősi változatát beszélik, melyet nem befolyásoltak a
nyelvváltozások, a média, vagy a divat.
Az 1990-ben alakult Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége az első érdekvédelmi szervezet, mely felvállalta

berek jobban átérzik a nélkülözők problémáit, így valamivel több támogatásban
részesítik a környezetükben élő rászorulókat, vagy rajtunk keresztül a hozzánk
betérő segítséget kérőket.



Havi 3000 forintba kerül egy gyermek oktatása

A moldvai csángók identitásának
megőrzésére irányul az akció, mely a
magyar nyelv oktatását és az iskolai
körülmények javítását tűzte ki célul. A
szervezők számítanak az Újbudán élők
érzékenységére és támogatására.

nyílt Erőmű utcai szociális bázisunk fejlesztésére. Ezen a helyszínen januártól
betegjogi tanácsadással is várjuk az arra
rászorulókat.
Mindemellett a 2006-os esztendő nagyon fontos év lesz a Magyar Vöröskereszt
életében. Szervezetünk 1881-ben alakult,
így jövőre lesz 125 éves. Ebből az alkalomból nagy hangsúlyt fektetünk a Vöröskereszt történetének megismertetésére és
eszméinek terjesztésére, mivel sajnos úgy
tapasztaljuk, hogy szervezetünket csak felületesen, vagy egyáltalán nem ismerik az
emberek. Kevesen tudják például, hogy a
Genfi Egyezmények és a magyar törvény
értelmében a vörös kereszt, mint embléma használatára kizárólag a Nemzeti
Vöröskereszt Társaságok jogosultak. Ez
háború esetén védelmet nyújt a szervezet
mentőalakulatai számára. Bárki, aki az
emblémát jogtalanul használja, szabálysértést követ el.

Dömök Viktória

A Magyar Vöröskereszt XI. kerületi
munkatársától, Nagy Tibortól karácsonyi és újévi programjaikról, akcióikról,
valamint 2006-os terveikről érdeklődtünk, és arról, hogyan készülnek
a szervezet 125 éves évfordulójának
megünneplésére.

KARÁCSONY

Jó helyen a segítség

vezményezettje ezúttal a Budapesttől
kilencszáz kilométerre lévő magyar falucska: Magyarfalu. A magyar fővárostól
a legtávolabb fekvő magyarlakta település
Bákótól délkeletre található, és az 1992-es
népszámlálás adatai szerint 1337-en lakják, ebből 1300-an beszélnek magyarul.
A faluban már harmadik éve folyik szervezett keretek között a Csángómagyar
Oktatási Program részeként a magyar
nyelv oktatása. Az elmúlt évben hetven gyermek látogatta a
magyarórákat, melyeket reggel
és délután, az iskolai foglalkozás előtt, illetve után tartanak
meg. Az iskolán kívüli, délutáni foglalkozásokra közel száz
gyermek jár, itt kötetlenebb a
program, a pedagógusok kézműves foglalkozást szerveznek,
játszanak, táncolnak, énekelnek a kicsik – magyarul.
Az adományokat elsősorban az oktatás tárgyi feltételeinek javítására szeretnék
fordítani, valamint megfelelő
iskolai helyiség kialakítására,
és a faluban tanító pedagógus
elszállásolásának megoldására. Deák András elmondta,
tudomása szerint a gyermekek a Székelyföldről érkezett
tanítónő szükséglakásául is
szolgáló garázsban tanulnak,
a taneszközök mellett tehát fedett, száraz, fűtött helyiségre is
szükségük volna. Hangsúlyozta, hogy kizárólag pénzadományt várnak, mivel ennek a
legkisebb a „szállítási költsége”,
jelenleg nincsen anyagi fedezet
tárgyi adományok szállítására, vámolására. Egy gyermek
egyhavi képzése csak háromezer forintba
kerül, a támogatást a már ismert keresztszülő-rendszerben kívánja megvalósítani.
A képviselő elmondta, akciójával először
a XI. kerületben élőket szeretné megszólítani, meglátása szerint Újbuda lakói szívesen adakoznak nemes célok érdekében.
A 12010116-00126872-00020006 számú
bankszámlára várják az adományokat, a
segélyakció keretében szétosztott pénzadományok biztos célba éréséről személyesen fog gondoskodni. További információkat a 209-0474-es és a 209-3439-es
telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
- szöllőssy -

Székelyudvarhelytől tizenöt kilométerre fekszik Farcád. A néhány
száz lakosú településen nagy károkat okozott az évezred árvizeként
elhíresült felhőszakadás, mely idén
augusztusban végigsöpört Korond
– Székelyudvarhely – Székelykeresztúr
települések körzetében.
A hivatalos jelentések két híd pusztulását
tartják számon Farcád káraként, de ennél
sokkal nagyobb volt a baj. A falun átzúduló
sárlavina elvitt több házat, vezetékeket és
csöveket tépett szét, elpusztította az állatok

folytatva új hidat építettek Farcádon.
Zsembery Gyula azonban nem érte
be ennyivel, gyűjtést rendezett az iskolában, közelebbi és távolabbi ismerősei
körében, megmozdítva ezzel több száz
embert. Csak az iskolában tanuló diákok
családjai négyszázötvenezer forint értékben adtak össze tartós szárazélelmiszert.
Az egyik szülő önként ajánlkozott az
adományok szállítására, egy kerületi vállalkozó pedig egy kisbuszt ajánlott fel a
szállítás megkönnyítésére. Távolabbi körök is megmozdultak, a Sárkány Lovagrend több százezer forintnyi anyagi és dr.

Két hidat is elmosott Farcádon az augusztusi árvíz

nagy részét és elvágta Farcádot a világtól.
Kezdődhetett volna úgy is a történet,
hogy Zsembery Gyula évekkel ezelőtt a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat határon
túli irodájának dolgozott, és az 1990es politikai változások következtében
több alkalommal járt Erdélyben. Egyik
farcádi útja során névjegyet hagyott maga után, melyet a helyi pap megőrzött,
majd utódjára hagyott. A névjegykártya
előkerült, és a farcádiak kétségbeesett
segélykérése eljutott Zsembery Gyulához is. A hajdani máltais – most a Petőfi
Sándor Általános Iskola és Gimnázium
pedagógusa – azonnal felajánlotta segítségét. Elsőként „mentőcsapatot” szervezett albertfalvai mesterekből, akik
a település ács-asztalos hagyományait

Lehr György kancellár segítségével két és
félmillió forint tárgybeli segítséget ajánlott fel. A falusiak számára az élelmiszerek
mellett a gyógyszer- és tápszerszállítmányok is nagy kincset jelentettek. Zsembery
Gyula októberben személyesen vitte el az
összegyűjtött pénzt, de azóta is figyelemmel kíséri a falu sorsát. Elmondta, most
leginkább építőanyagra volna szüksége a
farcádiaknak, hogy újjáépíthessék elpusztult házaikat, templomukat.
Farcád nem az egyetlen település, ahol
pusztítást okozott az árvíz, sőt lehet, hogy
máshol még nehezebb helyzetbe kerültek
az emberek, de a segítséget kicsiben kell
elkezdeni. Zsembery Gyula szerint az a
lényeg, hogy jó helyre ment a segítség.
(sz.a.)
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Ön hivatásából adódóan a legkülönbözőbb
életkorú, foglalkozású emberekkel foglalkozik.
Tapasztalatai alapján milyennek ítéli meg a magyar társadalom erkölcsi, lelki állapotát?

Minden éremnek két oldala van, így ennek is. Mondhatjuk azt, hogy borzalmas,
rettenetes, mert mindazt, ami szép, szent,
isteni, erkölcsös, azt egyesek igyekeznek
háttérbe szorítani, lejáratni. Ugyanakkor
az érem másik oldala, hogy mindenkibe,
ha akarja, ha nem, bele van teremtve egy
olyan ősmagatartás-forma, amely az embert a magasságokba, a természetfeletti
felé viszi. Még ha valaki nem is kap erkölcsi, hitbeli nevelést, hátteret, ez a „forma”
akkor is megvan benne.


Ugyanakkor a társadalmi közhangulat most mást
sugall, csakúgy, mint az emberek tudatát minden
korábbinál nagyobb mértékben formáló média.

Ez igaz, de hiába igyekeznek kimosni az
agyakból az értékeket. Elegendő egy súlyosabb betegség, vagy egyéb, nem várt
csapás, hogy a bálványként tisztelt földi
értékek lenullázódjanak. Ilyenkor szembesülünk azzal, amit Ady úgy fogalmazott meg: „Az ember Istenhez hanyatló
árnyék/ Nem bírom már harcom vitézül/,
megtelek Isten-szerelemmel/ Szeret kibékülni az ember, amikor halni készül.”
Lassan fél évszázada foglalkozom haldoklókkal, de még nem láttam Isten nélkül
meghalni embert. Találkoztam egykor
nagyhatalmú pártemberekkel, akik a halálos ágyukon megtértek. Egy munkás
betegem mondta egyszer: zuhanó repülőben nincs már ateista. Amikor az ember
gyomra felmondja a szolgálatot, az ágyból
már nem tud kikelni, nincs már jelentősége pénznek, szexnek, hatalomnak, akkor
döbbennek rá sokan, hogy a korábban
oly fontosnak tartott kincs, hír, gyönyör
semmit sem ér. Ez a lélek tisztulása, katarzis. Akárhogy is tagadta valaki korábban
„Adassék nékem annyi lelkierő, hogy
mindazt elfogadjam, amin változtatni
nem tudok, és bátorság ahhoz, hogy
mindazt megváltoztassam, amire
képes vagyok, és bölcsesség ahhoz,
hogy el ne tévedjek közöttük.” A mai
egészségügy állapotát ismerve, nem is
lehetne a századokkal ezelőtt élt orvosteológus – Friedrich Oetinger – szavainál bölcsebbet kiírni egy kórház igazgató-főorvosa irodájának falára, úgy,
hogy mindig szem előtt legyen, és az
intelem még véletlenül se feledtessék.
Dr. László Imre mindössze négy éve
vette át a Szent Imre kórház – lánykori
nevén Tétényi úti kórház – igazgató főorvosi feladatkörét. A pályázat előtt 29
esztendőn át, egészen 2001-ig katonaorvos volt, különböző beosztásokban.
Utoljára – addig, míg nyugállományba
nem kérte magát – a Központi Honvéd
Kórház főigazgatója volt. Érdeklődöm a
szakterülete iránt.
– 1972-ben fejeztem be az egyetemet.
Dolgoztam belgyógyászként, kardiológusként, de nem szakvizsgáztam belőle.
Az én területem már 1976 óta a szervezés. Szakvizsgám egészségügyi szervezésből, valamint katona- és katasztrófa
orvostanból van. Az egészségügynek
Leningrádban volt egy vezérkari akadémiája, amit szintén elvégeztem. Aztán
szereztem még egy diplomát a közgázon,
egészségügyi menedzser szakon. Ezt tanítom most azoknak a diákoknak, akik
e terület művelésére adják a fejüket.


Ünnepi beszélgetés Kerényi Lajos piarista szerzetessel

A szép, a szeretet, a jó és az igaz

az Istent, a végén minden Aquinói Szent
Tamást igazolja: „Az ember természetes
vége természetfölötti.” S ezt látom ma is: a
természetfölötti ébredését az emberekben,
annak ellenére, hogy hatalmas ellenerők követnek el
mindent annak érdekében,
hogy Isten kitörlődjön az
emberek lelkéből.
Hogy ez a próbálkozás
ne sikerüljön, abban különleges szerepe van az egyházi iskoláknak. Rendkívül
reményteli, hogy míg 1950
és 1990 között rajtunk kívül álló okokból mindössze
nyolc egyházi iskola működött, most már csaknem
négyszáz ilyen intézmény
létezik. Ezeknek pedig meghatározó értékrendjük: a
kereszténység és a magyarságtudat. Mindkét értéket
lehet ugyan öldösni, nyomorgatni, de elpusztítani
soha. Emlékszem, amikor a
II. világháború után orosz
hadifogoly voltam. Akkoriban már csaknem harminc
éve voltak hatalmon Oroszországban a kommunisták.
S mégis, gyerekek, katonák
csókolgatták a feszületet,
amit mi, hadifoglyok a nyakunkon viseltünk. Katonák
vallották be, hogy titokban ikont tartanak otthon, rendszeresen
imádkoznak. Az orosz nép archetípusa
ugyanúgy a hívő lélek, mint a miénk.
Az ateizmus annyira természetellenes
valami, hogy azt az emberek nem bírják
sokáig. A jó Istent nem kell félteni, mert
úgy teremtett minket, hogy csak a végtelenben tudunk megnyugodni. Négy
alapérték van, a szép, a szeretet, a jó és az
igaz. Az ember vágyódik ezen egyetemes
értékek után, soha nem elég ezekből. A
végtelen szépre, a végtelen szeretetre, a
végtelen jóra, a végtelen igazságra vágyó-

dunk. Ezek az értékek pedig elvezetnek
bennünket egy végtelen intelligenciához.
Ma már a tudomány is megfogalmazza,
hogy az a rengeteg jelenség és szervező-



Nem voltam soha igazi katona. A
militáns jelleggel egyszerűen képtelen
voltam azonosulni. Gyorsan hozzáteszem: ennek ellenére jól éreztem magam, és sokat tanultam a kollégáimtól,
a főnökeimtől. Nekik köszönhetem
például azt, hogy mindig rendszerben gondolkodom, és ez rendkívül
sokat segít a munkámban.

mi lábunknak kell lennünk Jézus lábának,
amivel elmegyünk és visszük az Evangéliumot, a kezünknek pedig az ő kezének,
amivel áldunk, a szívünknek az ő szívének, amivel szeretünk. A mi küldetésünk
most az, hogy ebben a krisztustalan világban elvigyük Őt az emberekhez. Ha
pedig valamelyikünk elcsüggedne, akkor
gondoljon Izajás gyönyörű, hétszáz évvel
Jézus születése előtti, a Megváltóra vonatkozó jövendölésére: „Kedvét nem veszti
soha.” Nem szabad letörnünk, nem veszíthetjük el a kedvünket! Van eszményünk,
van távlatunk, merjük ezt képviselni. S
aki ezt megszívleli, akkor az mindenütt
beszéli, hirdeti, éli az evangéliumot.
Manapság nem is annyira a beszéd a
fontos, hanem a tanúságtétel. Hiteles tanúkra van szükségünk. Egy Teréz anya,
egy II. János Pál, amikor visszaadta lelkét
a Teremtőnek, az egész világ felbolydult,
pozitív irányban, káprázatos volt. Ezek a
példák megmaradnak s emberek tömegeiben fejtik ki áldásos hatásukat. Még egyszer mondom: Istent nem kell félteni, s az
ő egyszülött Fiát, Jézust sem. Életét, vérét
adta értünk, annyira szeretett minket. S
mindenütt ő uralkodik. Pilátus előtt is,
a Római Birodalom helytartója zavarban
volt a neki kiszolgáltatott Jézus előtt. A
kereszten is uralkodik, mert azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek. Távlatot nyit a
bűnös jobb latornak, aki maga vallja be,
hogy méltán került keresztre, hogy még
ma velem leszel a Paradicsomban, mert
ő az utolsó pillanatban, de mégiscsak
észhez tér. S mi úgy nevezzük ma, hogy a
szent jobb lator.
Jézus a gőg eluralkodásának a veszélyére is figyelmeztetett, amikor azt mondta az írástudóknak és farizeusoknak, hogy
az utcanők és a vámosok is megelőznek
benneteket a mennyek országában. Mert
az a lélek, aki csak az egoista örömöknek
él, és a saját maga érvényesülésén kívül
senki mással nem törődik, azonnal összeomlik, amikor rádöbben cselekedeteinek
súlyára. S akkor már csak egy nyomorult,
vigaszra szorult lélek. Naponta látom ezt
a betegeimen. Jézus fölvitte a bűneinket,
a szenvedéseinket és a betegségeinket is a
fára, mint zsákmányt, hogy azt megoldja.
Az Ember tragédiájában van az a híres
mondat az egyiptomi színben, hogy milliók egyért, vagyis mennyi embernek kell

Dr. László Imre: Alulfinanszírozott, mégis működőképes kórházat kell csinálnom

Súlyemelőből orvos-menedzser



Kissé zavarba jöttem, amikor belépve az irodájába, körülnéztem: sporttrófeák, bekeretezett súlyemelőfotók, emlékek több olimpiáról is…

Az ember többet van a munkahelyén, mint
otthon. Ezért természetes, hogy ott őrzi a
legkedvesebb emlékeit, ahol gyakrabban

Hittem neki, és búcsút mondtam a sportkarriernek. De nem magának a sportnak,
hiszen sportvezető voltam. Ebben a minőségemben négy olimpiára – Atlantába,
Sidneybe, Athénba és Barcelonába – utazhattam el. 1992-től 2001-ig én voltam a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke. Őszintén

Itt, a közelben lakik a húgom sógornője.
Tőle hallottam én is ezt a nem túl hízelgő
elnevezést. – Állítom, hogy akkor, amikor
megpályáztam ezt az állást és idekerültem,
már nem állt ez a helyzet. Elődeimnek és
különösen Lépes Péternek köszönhetően
sokkal jobb szakorvosi gárdánk van, mint
azt – ilyen jelzős szerkezet ismeretében –
bárki is hinné. Azóta eltelt egy kis idő. Remélem, most már egyszerűen csak Szent
Imrének hívják az intézményt! Volt és van
is egy olyan társaság, amelyikre nyugodt
szívvel lehet építeni, mind szakmailag,
mind emberileg. Csak a megfelelő hangot
kell megtalálni.


Azért minden bizonnyal kevés volt ez a „megfelelő hang”. Kellett más is ahhoz, hogy ma az egykori
halálgyárat egyre többen dicsérik.

Volt némi szervezés, átszervezés. Kialakítottuk a sürgősségi és a mátrix rendszert.
Eszerint most nem osztályvezető főorvosok, hanem profilvezető főorvosok vannak.


Eredetileg milyen szakterületre készült?

Révész Marianna

Kicsi híján három évtizeden át – ha orvosként
is – hivatásos katona volt. Nincs Önben semmi
olyan, amit katonásnak mondanék, vagy amitől
magamtól rájöttem volna, hogy egyenruhás.
Pedig a katonákat könnyen föl lehet ismerni.

Ön az imént azt állította, hogy a
magyar nép archetípusa a hívő
lélek. Ma viszont a kereszténységet a társadalom többsége
egyrészt elutasítja, másrészt
ellenséges,közömbös vele szemben, a valódi hívők száma legfeljebb 15-18 százalék.

Ennek egyik legfőbb oka,
hogy Jézusról hamis kép él
az emberek tudatában, mert
akik bemutatják, azok nem
a valóságnak megfelelően
teszik ezt. Ha ugyanis valaki megismeri az igazi Jézust,
akkor el kell, hogy fogadja. A
mi dolgunk pedig az, hogy
derűsen, optimistán jelenítsük meg őt. Németországban
1945-ben az egyik városban
egy nagyon szép gótikus
templomot is lebombáztak,
s a törmelékek között találtak egy corpust, Krisztus
testét, de nem volt mögötte
a kereszt, mert elveszett, s
hiányzott a két karja is. Mivel azonban azok, akik megtalálták ezt a
corpust, nagyon művészinek találták, készítettek egy feszületet, arra ráerősítették,
de kart nem illesztettek hozzá, attól félve,
hogy azzal csak elrontanák. S azt írták alá,
hogy ti vagytok az én karjaim. Ez nagyon
kifejező, Jézus ugyanis viteti, velünk jelenítteti meg magát. Három évig volt itt velünk csupán, mégis olyan erőteret sugárzott, mint senki más azóta sem.
A mi feladatunk, hogy megismertessük az embereket az Evangéliummal,
ezért Jézus nyelvével kell beszélnünk. A

dés a mikro- és makrokozmoszban – a
DNS és a többi – elképzelhetetlen alkotó,
teremtő Intelligencia nélkül. A tudomány
is „nekünk fütyül”, mert egyre világosabbá válik, hogy a tudomány és a hit, vagyis
az a természetfölötti, a megismerhetőségi
határon túl lévő metafizikai világ a sorsunk és jogos igényünk, mert létezik. A
gyenge akaratú és üres lelkű embert piszkálja csak a szépség és a szeretet, a jóság és
az igazság. S hogy megint Adyt idézzem,
egy helyütt azt írja: ő azért „öl, gyilkol”,
árt másoknak, mert telve van dögmatéri-

Valaha szülész-nőgyógyásznak készültem,
de aztán közbeszólt a mindennapi élet.
Családi okokból ösztöndíjszerződést kötöttem a honvédséggel, és ez a tény a későbbiekben befolyásolta a szakosodásomat is.


ákkal, vagyis belül nincsen rendben. Sok
emberben olyan értéknek gondolt bizsuk
vannak, amelyek nem boldogítanak. Ha
egy ember belül nincs rendben, káosz az
élete, akkor nehezen tud értékeket kisugározni, ha csak
nem olyan zseni, mint Ady
volt, akinek volt bűntudata.

Révész Marianna

Kerényi Lajos piarista szerzetes neve
fogalom a katolikus egyházban. A 78
éves pap, tanár, író, a Szent Margit Gimnázium hittanára, évtizedek óta kórházi lelkész. Karizmatikus egyéniség, aki
diákok ezreinek adott lelki, szellemi
útravalót, illetve haldoklók ezreinek
reményt, hogy a földi világ vége nem
a megsemmisülés kezdete, hanem
éppen ellenkezőleg: belépés a valódi
életbe, az örök világosságba.
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pillanthat rájuk. És hát – tudom, ma már
nehezen hihető – én bizony egykor súlyemelő voltam. Ifjúsági válogatottként még
1965-ben nyomásból világcsúcsot állítottam be. Egyetemistaként viszont már nem
sportoltam. Én ugyanis sohasem hittem
abban, hogy két olyan komoly dolgot, mint
a tisztességes tanulás és a versenysport,
egyforma intenzitással, egyformán jól lehet
csinálni. Meg aztán az édesapám, akit nagyon tiszteltem, azt mondta nekem, hogy
„fiam, a sport csak pünkösdi királyság”.

szólva annak külön örülök, hogy nem voltam részese a dopping-botránynak.


Mit gondol, ezzel kapcsolatban kiderül valaha a
valódi történet?

Azt hiszem, soha nem fogjuk megtudni
az igazságot…


Nem akarok kellemetlenkedni, de mégiscsak
el kell mondanom, hogy orvos barátaim öt-hat
évvel ezelőtt kedves közvetlenséggel csak „halálgyárként” emlegették az Ön kórházát.

Nem mindegy, hogy hívják őket?

Nem, mert nem átkeresztelésről van szó,
hiszen a megváltozott név tartalmilag
is mást jelent. A profilvezetőknek nem
ágyuk, hanem betegük van, ami annyit
tesz, hogy a betegszám dönti el, hány ágyat
foglalnak el, és nem fordítva. Emellett a
főorvosokról leváltak az ápolási egységek, azaz a főorvos – az orvosokkal együtt
– csak a gyógyításért felel. Mindenki más
az önállóvá lett ápolási egységbe tartozik.
Az ő munkájukkal a jövőben nem kell a
főorvosnak foglalkozni.


Ez nagy vívmány. Emlékszem, az „átkosban”
gyakran háborogtunk azon, hogy milyen csapnivaló a szervezés a gyárakban, hiszen a főmérnöknek nem az lenne a dolga, hogy anyacsavarokat
keressen… Az analógia világos. Most még csak
azt árulja el, hogy mi az a sürgősségi rendszer!

Nem találtam föl a spanyolviaszt. Nyugati példát emeltem át a hazai gyakorlatba.
Helyet biztosítottunk a háziorvosi ügyelet
számára. Itt vannak bent a kórházban, de
önállóan működnek. Viszont ez az ittlét sokat jelent a beteg szempontjából, ha sürgős
szakorvosi ellátásra van szükség. Akárcsak
az, hogy a mentők is házon belül vannak.



Hányan dolgoznak egyébként a kórházban?

Ha hiszi, ha nem, pontosan 999-en. Köztük 193 orvos. Kezdeményezésemre most
már van nálunk plasztikai- és érsebészet
is, ám elvitték tőlünk a tüdőgyógyászatot.
Szép és jól felszerelt a szülészetünk. Van
apás szülésre lehetőség, és arra is, hogy ha
a mama úgy kívánja, egy szobában legyen
vele a kisbabája. Sokan jönnek ide máshonnan, hogy itt adjanak életet a gyermeküknek. Ami azért örvendetes: az idén
2500 körüli lesz a kerületi születésszám.


Nem lehet kis munka egy ekkora létesítményt,
ennyi embert irányítani, úgy, hogy ne csak a
dolgozók, de a betegek is elégedettek legyenek.
Hány órát dolgozik naponta?

Nem számolom. Rendszerint itt vagyok
már reggel hét óra előtt, és este hat után
indulok haza. És miután az önkizsákmányolás legjobbja a számítógép, semmi
akadálya annak, hogy otthon minden további nélkül folytassam a munkát.


Azért egy akadály csak van: a család. Nem elégedetlenkednek?

Hát… a feleségem elég gyakran, de azt hiszem, már beletörődött.


Kicsit félve kérdezem: nem hiányzik a valódi sikerélmény – a gyógyítás?

Higgye el, számomra is a beteg gyógyulása a legfontosabb. Ha a beteget minden szempontból megfelelően látják el,
hamarabb gyógyul – és ez az én sikerélményem is. A magyarországi orvosképzés nagy és eredendő hibája, hogy
hierarchiát állít fel. Nem minden orvosi
munkát tart valóban annak, vagy legalább is osztályoz.
Vannak tekintélyes, és vannak lenézett szakterületek. Pedig a gyógyítás team-munka, amelynek működése máris
csorbát szenved, ha rangsort állítanak
föl benne, hiszen egy ember sem szereti, ha lenézik őt. Ami meg személy
szerint engem illet, természetesen nagy
nosztalgiával gondolok a gyógyításra.
Ám ma már nem tehetem meg, hogy
gyógyító orvos legyek, hiszen évtizedek estek ki aktív gyógyítás nélkül az
életemből. Így hát én úgy segítek a be-
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Palotás Rezső útja a párizsi fotóalbumtól a légi fényképezésig

Felülről szemlélni a világot

Sokan mégis felteszik a kérdést: miért van a világon az a sok rossz, ha Isten annyira szeret minket?

A Szentírásban olvashatjuk, hogy Isten
hagy bennünket engedetlenségbe zuhanni, hogy utána könyörüljön rajtunk. Mert
a gőgös, engedetlen, lázadó embernek
először el kell buknia, össze kell törnie
ahhoz, hogy utána könyörülni lehessen
rajta. Nem is tudjuk megfogalmazni Isten
szeretetét irántunk, hiszen mindaz a rossz,
amit itt a földön a szabad akaratunkból elkövettünk, a mi bűnünk, nem pedig Istené. Mi csináljuk a sok ostobaságot, utána
pedig jajongunk, szidjuk a sorsot, meg az
Istent, hogy miért nem lépett közbe, ha
mindenható. Arról pedig elfelejtkezünk,
hogy az élet minden területéről száműztük az Istent, a szabadság igézetében azt
kértük tőle, hagyjon minket békén. Akkor
hogyan kérhetnénk az áldását és oltalmát?
A Jelenések könyvében írva van, hogy
ajtód előtt kopogtatok. Ha beengedik, Jézus örömmel bemegy bárhová, de nem
erőszakoskodik, senkire nem akaszkodik
annak akarata ellenére.

5

Palotás Rezsőt képíró művésznek
nevezte Keresztury Dezső, olyan fotóművésznek, aki nem mitizálja, hanem új
valósággá teremti a világ képeit. A most
78 éves, örökifjú művész 36 éve lakik a
Ménesi úton, s bár munkája során éveket töltött Rómában, Párizsban, mindig
Újbudán érezte otthon magát.
Rajong a családjáért, mely szépen terebélyesedik: bármilyen hihetetlen, már a dédunokája is 14 éves. Az utóbbi években már
nemcsak fotózással, hanem festészettel is
foglalkozik. Aktív nyugdíjas: ma is részt
vesz a Magyar Fotóművészek Szövetsége munkájában, és elnökségi tagja a Jászi
Oszkár Külpolitikai Társaságnak.


Ön azon kevesek közé tartozik, akik nem készültek
fotósnak, elég későn kezdett el fényképezni. Mikor,
hogyan kötelezte el magát a fotóművészettel?

mint nagykövet. Akkoriban ez összeférhetetlennek tűnt. Aztán, amikor Várkonyi
Péter lett a külügyminiszter, szóltam neki,
hogy a franciák egy nagy albumban akarják kiadni a Párizsról készült képeimet.
Engedélyezte a publikálást. Minden túlzás nélkül mondhatom: óriási sikere volt
a könyvnek. A kiadó átkötötte egy nagy
csíkkal, amelyre azt írta, hogy Jacques
Chirac ajánlásával. Chirac akkor Párizs
polgármestere volt. Tízezer példányt adtak el belőle csak Franciaországban.


Az album a francia kiadással egy időben itthon is
megjelent, Párizs – A város tükrei címmel. „Íme
egy művészi érzékenység, mely szemünket elbűvöli Párizs visszfényeinek szürrealista víziójával”
– írta Pierre Cardin az első oldalra.

Victor Vasarely, akivel jó barátságba kerültem, képet is ajándékozott nekem, többek között azt írta, hogy a fotóimat szem-

jól tudja az adott ország nyelvét, egészen
másképp tud kommunikálni az utca emberével a hétköznapok során. S bizonyára
kialakult bennem egyfajta látásmód: nem
a megszokottra, a tálcán kínálkozóra, hanem az apró különlegességekre kezdtem
figyelni, s azokat kaptam lencsevégre.


doltunk egy nagyot, megalakítottuk az
Aerofotó Kft.-t, és elkezdtem légi felvételeket készíteni. Nagyon drága mulatság,
mert nekem kellett fizetnem a helikopter,
a kisrepülőgép felszállásának költségeit.
Hamar elfogyott a pénzem, de a szerencse mellém szegődött. II. János Pál pápa
látogatása alkalmából kiírtak egy pályázatot, s ennek kapcsán az összes helyszínről, ahová a Szentatya ellátogatott,
készítettem légi felvételeket. A képekből
összeállított albumba Keresztury Dezső
írt előszót, akit a felvételek különösen
költői megfogalmazásra ihlettek.

Tehát úgy érti, hogy nem a turistáknak készülő,
kiglancolt Párizst mutatta be?

Ha belelapoz az albumba, akkor látja, hogy
vannak olyan felvételek, melyek a digitális
fényképezés korában sem szokványosak. Itt
van például az Alumíniumtükör és a Geometria című képem, vagy az Hommage à
Monet és a Kék palota című felvételeim.




Amikor hetvenéves lettem, azt mondtam magamnak, mostantól kezdve nem
fényképezek, hanem festek. Akkoriban
vettünk Balatonszepezden egy kis házat,
s a balatoni táj szépsége megfogott. Addig
nem foglalkoztam a festészettel, legfeljebb
csak mint minden más, képzőművészet
iránt érdeklődő ember, jártam a kiállításokra. Akkor begyűjtöttem a festékeket, a
vásznakat, és elkezdtem festeni.

Babits szavaival élve, olyannak mutatja a várost,
amely lemosdatta magáról az életet. Ez ösztönös
volt, vagy tudatos munkálkodás eredménye?

Mindkettő. Ha megnézi a Haza, nagy ég alatt

Ebben az elüzletiesedett világban milyen jelentősége van a karácsonynak, a megváltó Jézus
Krisztus születésének?

Itt is rétegeződik a dolog, mert a több évtizedes agymosás következtében a karácsony
sokaknak nagy evést, ivást, minél gazdagabb ajándékok vásárlását jelenti, de nem
fogják fel annak valódi lényegét. Nekünk
ebben is irányt kell mutatnunk az emberek
felé, hogy ezek az ünnepek nem véletlenek,
hanem hatalmas szimbólumai az emberiségnek, az egyetemes lelkiségnek, s mindez
óriási értéket jelent. A karácsony lényege a
remény, a Megváltó Krisztus eljövetele, akinek olyan nagy erőtere van, hogy őt nem
lehet a történelem palettájáról lesöpörni.
Akik próbálták, azok mind lesöprődtek, a
római császárok, Napóleon, Sztálin, Hitler, ezek az egykor bálványokként imádott
törpécskék sehol sincsenek. Jézusnak pedig
hatalmas erőtere van, és egyre kiterjedtebb
ez az erőtér. Még egyszer mondom: nem
kell félnünk a jövőtől!





Mit lehet tenni?

Jelenleg csak Budapesten nagyon sok, öszszesen 44 kórház van, számos tulajdonossal. Ha néhányat bezárnánk, finanszírozható lenne az egészségügy – ám ezt a politika nem meri vállalni. Láthattuk: valahányszor kísérlet történt rá, mindig hatalmas
botrány, tüntetés kerekedett belőle.


Visszatérve a Szent Imre kórházra, ilyen munka
mellett nem sok szabadideje marad. Most mit
sportol?

Teljesen abbahagytam. Helyette fotózom,
imádok utazni. Lenyűgöz a számítógép,
a digitális technika. Gyűjtöm a DVD-n
megjelenő filmeket, és megszakad a szívem azokért a filmekért, amik már tönkrementek, és nem játszhatóak át a videokazettáról. Sokat járok színházba, de olvasásra kevés idő jut, és ezt nagyon fájlalom,
mert irtózom a gondolattól, hogy szakbarbár legyek. Azért a legkedvesebb íróimra, a „három M”-re – Merle, Moldova,
Moravia – igyekszem időt szakítani. Ami
a zenét illeti, szégyen, nem szégyen, az
opera kimaradt az életemből. Nekem a
komolyzene Bernstein és Webber.


Beszélgetésünk alapján úgy vélem, Ön boldog
ember lehet, hiszen teljes életet él.

Azt hiszem, igaza van. Sokat kaptam az
élettől: bejártam a világot, számtalan Európa- és világbajnokságon vehettem részt,
számos jelentős tisztséget töltöttem be,
vannak nagyon jó barátaim – és ráadásul, de mindenek előtt a munkám a hobbim. Nemrégiben megkaptam Budapest
Pro Urbe díját, amit – az önkormányzat
tagjainak szavazata alapján – évente öt
embernek ítélnek oda. Ez tehát végső soron civil elismerés – ami minden állami
kitüntetésnél többet ér.
Körmendi Zsuzsa

Tájképek – Francia tanya, Őszi Balaton, Füredi
pincesor – mellett Ljubimov és Vasarely portréja
sorakozik a szobájában. Ezek hogyan készülnek?

Többnyire a saját fényképfelvételeim alapján festek, mindig csak olajjal és vászonra.


Révész Marianna

Bodnár Dániel

tegen, hogy igyekszem minél többet javítani ellátásának körülményein. Nekem
az a dolgom, hogy egy alulfinanszírozott
rendszerben működőképes kórházat
„csináljak”. Csak egy példa: nálunk egy
ember egészségügyi ellátására évente 420
dollár jut, míg Ausztriában több mint 2
ezer. De van olyan állam Amerikában
– például Ohio –, ahol az összeg eléri a 6
ezret. Ma már olyan szintű a globalizáció,
hogy ugyanazokat a műszereket használjuk, ugyanazokat a gyógyszereket
adjuk a betegnek, ugyanarról a piacról
véve, ugyanannyiért, mint Amerikában.
És mégis: micsoda különbség!

Mostanában miket fényképez?

Kezdetben buzgón fényképeztem a gyerekeimet. Ma is megvannak a képek, amelyeken sötétkék ruhában, fehér kötényben
mosolyognak a lencsébe. No persze mást
is fényképeztem, elsősorban a várost,
amely akkor igencsak érdekes képet mutatott. 1957-ben fogtam magam, összeszedtem az általam jónak tartott képeket, és
elmentem a FÉSZEK klubba, mert akkor
ott működött a Fotóművész Szövetség.
Vadas Ernő volt az elnök, megmutattam
neki a képeket, aki azt mondta: „Édes fiam, hagyd ezt abba, nem megy ez neked!”
Akkor már tudtam, hogy egy év múlva
megrendezik az első nemzetközi fotókiállítást Budapesten az Ernst
Múzeumban. Azt mondtam
Vadas Ernőnek: „Én szerepelni fogok a kiállításon,
egy képem biztos, hogy a
falon lesz!” Megvonta a
vállát, hosszan méregetett:
„Tudja mit: ha ez így lesz,
én a Hősök terén fogom
vezényelni a katonazenekart!”
A Tárlaton című képemet a zsűri beválasztotta, szerepelt az Ernst
Múzeum kiállításán,
mennybe mentem vele.
Amikor Vadas Ernő közelébe kerültem, mondom neki, hogy kirendeltem a katonazenekart.
Jót nevetett, gratulált, és
később jó kritikát is írt a
képeimről. Ettől kezdve
szinte szenvedélyemmé
vált a fotózás. Rengeteg
felvételt készítettem, de
sokáig nem engedtek
publikálni.


lélve „rendkívüli élmény látni, miként
megy át a fizikum a metafizikumba, s ami
objektív, szubjektívba”. Hubay Miklós pedig egy tanulmánynak is beillő előszót írt
az albumhoz.


Hogyan tudta úgy bemutatni Párizst, hogy a híresen kényes ízlésű és túlzottan is lokálpatrióta
franciákat is magával ragadják a felvételek?

Nekem nehéz erre válaszolni. Jacques
Chirac azt mondta, hogy én vagyok a
legpárizsibb a nagykövetek között. Az
tény, hogy például bárhová mentem a
világban, soha nem voltak nyelvi problémáim. Franciául már egészen fiatalon jól
megtanultam. Angolul, olaszul, németül
is beszélek. Egy idegen országban,
egy idegen városban, aki

című albumomat, akkor megérti, hogy mindig is szerettem felülről szemlélni a világot,
az épületeket. Sokan mondják, hogy nem látnak embereket a képeimen. Munkám során
mindig nyüzsgő emberek vettek körül. Gondoltam, kiszabadulok a nyüzsgésből.


Hogyan tudta megtalálni a helyes arányt a fény és
az árnyék között?

Nagyon nehezen. Diderot írja: az a legnehezebb, hogy helyes arány legyen a fény és
az árnyék között, minden felületen és az
ott lévő tárgyak mindegyik apró szeletén
ott legyen a visszaverődés, a fények kölcsönös tükröződése.


Fotóművész vagy festőművész?

Mindenképpen fotóművész, a festészet
csak hobbi. Még most is részt veszek a
Magyar Fotóművészek Szövetsége etikai
bizottságának munkájában, és tagja vagyok a Senior alkotócsoportnak. Ez 1998
januárjában alakult meg neves fotográfusok, elméleti szakemberek részvételével.
Az Országos Fotóhét programjában rendszeresen tartunk kiállításokat, melyeket a
szakma és a közönség is nagy érdeklődéssel fogad. Szeretnék elősegíteni a magyar
fotográfia elért eredményeinek megőrzését, a generációk közötti ellentétek csökkentését, az alkotói módszereknek esztétikai alapokon való összehangolását.


Harminchat éve lakik a kerületben, milyennek látja most Újbudát?

Az utóbbi öt esztendőben rengeteg változás történt. Megszépült a Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út, öröm
végigmenni rajta. A Villányi úti Konferencia Központban szoktuk tartani a
Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság öszszejöveteleit, s oda neves külpolitikusok,
újságírók, politikusok is eljárnak. Nekem
gyakran elmondják, hogy a dinamikusan fejlődő, megszépülő Újbudára lassan
rá sem lehet majd ismerni.
Deák Attila

Hogyan készült a Haza, nagy ég alatt album?

Amikor a feleségemmel végleg hazajöttünk a külföldi kiküldetésből, hirtelen
ránk szakadt a semmittevés. Gon-

Azt mondták, hogy mit
keres itt egy amatőr?

Nem, hiszen mások
is kerültek hasonlóan a pályára. Az volt
a „probléma”, hogy
– mai kifejezéssel élve
– köztisztviselő voltam, később pedig öt
évet dolgoztam Rómában, majd Párizsban,

Révész Marianna

elpusztulnia ahhoz, hogy az uralkodónak
méltó síremléket építsenek. Jézusnál viszont éppen fordítva van: egy a milliókért,
vagyis ő szolgál – Isten Fiaként – másokat.
Ennél csodálatosabb dolog nincs a világon.

KARÁCSONY

KARÁCSONY

Aztán persze az óvodában, később az iskolában is jött a „Télapó”, piros ruhás,
vattaszakállas bácsi, énekelni kellett neki,
vagy szavalni, tőle szaloncukrot, virgácsot kaptunk. Ma sincs ez másképp, talán
csak a csomagok lettek kicsit nagyobbak,
többféle és finomabb édességet rejtenek
beléjük a gondos kezek. De az óvodában,
ünnepségeken ma is énekelni kell, nagy
divatja van a Hull a pelyhesnek, üdítő
változatosság a Hull a hó, hull a hó, vagy
mondjuk egy-egy versike, mondóka.
Az évtizedeken át használt „Télapó”
elnevezés nagyon erősen rögzült az emberek fejében, elhódította szegény Mikulás
minden attribútumát. Sajnos, a legtöbb
gyermek már nem is ismeri az eredettörténetet, tehát a Szent Miklós püspökhöz
kapcsolódó szép és tanulságos legendát.
Érdekes változás figyelhető meg az állandó kísérőnek tekinthető krampusz körül
is, egyre gyakoribb a maci, lehet, hogy
nemsokára lesz nyuszi is, végképp összemosva a Mikulás-húsvét ünnepkört. A
céges ünnepségek műsoraiban a Mikulás
kultúrkörhöz egész lazán kapcsolódó műsorszámok is helyet kapnak, így mosódik
össze a gyermekek fejében a Télapó Micimackóval, különböző – amúgy hasznos és
kedves – kisállatokkal, vagy éppen Doktor
Bubóval. De a gyermekek élvezik a műsort, és ez a lényeg.
A gyermekkórházak lakói ugyanolyan
izgalommal várták a Mikulás érkezését,
mint egészséges társaik, sőt számukra
még nagyobb jelentőségű az esemény, hiszen betegen, az odafigyelő gondoskodás
ellenére a legtöbben szeretteiktől távol
töltik a napokat. A gyermekosztály egyik
részén úgynevezett „anyás szobákat” alakítottak ki, itt az édesanyjukkal együtt
várják a gyógyulást az apróságok. Vannak
néhányan, akiket majd karácsonyra sem
engednek haza, mert állapotuk olyan sú-

Elkísértük a Mikulást a Budai Gyermekkórházba

beteg gyermek mielőbb meggyógyul, és
újra egészségesen, családja körében várhatja a mézeskalács illatú, csokoládé ízű,
nagyon boldog karácsonyt!

Mindenki kapott ajándékot

Együttműködés a gyermekkórház és Újbuda között

Révész Marianna

Ha kimondom a szót, Mikulás, gyermekkorom hamar sötétedő, nagykabátos, csizmatisztítós estéi jutnak
eszembe, majd a párás ablakos, fehér
reggel, amikor észrevettem a Csodát. A
két ablak között álldogáló kiscsizmákból piros csomagocskák mosolyogtak
vissza, a levegőben narancsillat, és szívemet meglegyintette a varázslat.
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lyos, vagy bizonytalan, hogy az orvosok
nem kockáztatnak. De térjünk vissza a
Mikuláshoz.
A világos és barátságos folyosóra nyíló ajtók mögül gyermekfejek bújnak ki,
majd tűnnek el, nevetgélést hallok, újabb
buksi fej kerül elő, majd húzódik vissza
megint, visszafojtott kuncogás. A Budai
Gyermekkórház osztályain a Mikulás érkezését várják, aki egy kis izgalmat és némi édességet hoz kicsiknek és nagyoknak.
A vattaszakállú végigjárja a kórtermeket,
kicsit mindenki kéreti magát, főleg a na-

A Mikulás a legkisebbekhez is bekopogtat, egy fiatal édesanya majd’ egy éves
babájával azért van itt, mert valóban apró
kisfia nem hízik kellően. Csomagot ők is
kapnak, még énekelni sem kell. A Mikulás
minden szobába betér, senki nem marad
ajándék nélkül.
A betegség, a fájdalom a gyermekek
számára talán még nagyobb megterhelést
jelent, mint a felnőtteknek, de a Mikulás
látogatása egy kis örömet és izgalmat tudott csempészni kicsik és nagyobbak életébe egyaránt. Reméljük, hogy minden

gyobbak, de aztán cérnahangon, tisztán,
halkan, vagy hamisan, de nagyon kedvesen mind eléneklik a maguk kis dalát. A
kisebbek megilletődötten koncentrálnak
a dallamra, néha kicsit el is keverednek,
de ajándékcsomagjukat persze így is megkapják. Egy huncut arcú, szőke kisfiú
gondosan félreteszi csomagját, mondván
ő már ma hazamegy, majd csak otthon
bontja ki. A nagyobbak kórterme előtt kicsit várni kell, mert az egyik kamaszlány
telefonál, de aztán kis bizonytalankodás
után kórusban eléneklik a Télapó itt vant.

Illatok, fények, karácsony

A Budai Gyermekkórház Mikulását
Újbuda Önkormányzata „delegálta”,
– maga a polgármester is elkísérte őket
szobáról szobára – a kerület és a kórház
együttműködése azonban nem merül ki
ennyiben. Dr. Badacsonyi Szabolcs ügyvezető igazgató elmondta, több éves közös
munka eredményeként idén együttműködési megállapodást kötött a kórház és a XI.
kerületi önkormányzat, ugyanilyen megállapodásuk van egyébként a III. kerülettel is. Az intézmény közhasznú társasággá
alakulása ugyanarról a szolgáltatói szemlélet felé tolódásról tanúskodik, melynek
eredménye a közvetlenebb kapcsolat az
alapellátás és a kórház között. A megállapodás értelmében a kerületi gyermekorvosok, védőnők számára továbbképzési
programokat szervez a kht., ahol az érintettek a gyermekellátással kapcsolatos legfrissebb információkat szerezhetik meg. A
gyermekkórház betegközpontúságát tanúsítja az a tény, hogy elsők közt építettek
anyás szobákat, valamint nyári táborok
szervezését is magukra vállalták. Az igazgató hozzáteszi, néha kis dolgokban történik fejlesztés, a betegek számára azonban
nagy segítséget jelent. Ilyen innovációs
lépés volt egy olyan informatikai hálózat
kiépítése, mellyel interneten keresztül intézhető lesz a betegelőjegyzés és a leletek
lekérdezése.
Nemcsak az önkormányzatokat, de
más cégeket is megkeresett a befektetőkre
számító egészségügyi intézmény, a támogatásért cserébe különböző szolgáltatásokat, kiváltságokat ajánlottak. Hosszú
távon várható a János Kórházzal való öszszevonásuk, hiszen az ellátás számos területén csak kiegészíteni tudják egymást. Dr.
Badacsonyi Szabolcs szerint a budai oldal
megérdemli, hogy legyen egy olyan hely,
ahol a gyermekek egészségügyi ellátásával
kapcsolatban minden elvégezhető.
Szöllőssy Anna

A fenyőfa
A karácsonyfa állítása német eredetű protestáns szokás. A bécsi udvar közvetítésével először az arisztokrácia, majd a városi
polgárság és a falusi értelmiség, végül a
parasztság körében is elterjedt. Mára már
olyan általánossá vált, hogy szinte nincs is
otthon, ahol a szeretet ünnepét ne ragyogná be a kivilágított karácsonyfa fénye, ne
lengené be a szobát a tűlevelek illata.
Hazánk éghajlati adottságai nem túl
kedvezőek a fenyőfáknak. A jó fagytűrő
képességű északi származású fenyőfélék
nálunk szenvednek a nyári kánikulától,
a szárazságtól. A mediterrán származású
kitűnő szárazságtűrők viszont teleinktől
károsodhatnak.
Az ünnep elmúltával lépten-nyomon szétdobált, szebb napokat megélt,
elszáradt, lombját hullatott, díszmaradványokkal tarkított fenyőkkel találkozunk az utcán. Ez sokakat zavar, ők más
megoldást választanak: nem kivágott fát,
hanem földlabdás, konténeres növényt
vásárolnak, azt díszítik fel az ünnepekre.
Vízkereszt elmúltával, a díszek leszedése után kiteszik a balkonra, a teraszra, és
ott tárolják tavaszig, amikor a végleges
helyére szállítják. Az akcióban vásárolt fákat tárolnunk sem kell, vissza is vihetjük
az ünnep elmúltával. Amennyiben pedig
nincsen kertünk, balkonunk, ahová kitehetjük élő karácsonyi fánkat, szép ajándék
lehet annak, aki arra érdemes és persze

Már folynak az ünnepi előkészületek, hiszen pár hét múlva ránk
köszönt a karácsony. Ez idő tájt az
ajándékok beszerzése adja a legfőbb elfoglaltságot mindenkinek,
ezért érdemes kilátogatni a Móricz
Zsigmond körtérre vásárolni, vagy
ötleteket gyűjteni. A hasznos és a
csupán csak szép, a kedves és az
illatos ajándéktárgyak sokaságát
végigszemlélve bizonyára mindenki talál kedvére – kedvesére valót.
Az ünnep semmiképp sem nélkülözheti a meghitt fényeket, de ne
felejtsék el, gyertyából sosem lehet
eleget venni. És ha a körbejárjuk az
árussort, akkor megtaláljuk a kürtőskalácsost is. A szemünk előtt
tekeri a tésztát a formára a lány.
Ebből a cukormázas csemegéből
is érdemes többet venni, hogy vihessünk otthonmaradt szeretteinknek, és nem utolsósorban azért,
hogy kitartson készletünk a hazáig
vezető hosszú úton.
(kádé)

Kertész Dániel
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megfelelő hellyel rendelkezik a kiültetéshez. A konténeres, földlabdás karácsonyfát odahaza helyezzük megfelelő méretű
dézsába, lássuk el kellő mennyiségű földdel, és jól öntözzük be. Ügyeljünk arra,
hogy a földlabda ne essék szét, csupán a
földlabdát borító anyagot, és a zsineget távolítsuk el szükség esetén.
Bánhídi János

fotók: Kertész Dániel

Merítsünk erőt az ünnepből
Karácsony közeledtével valami megváltozik bennünk. A hétköznapi harcok, az
őrült rohanás ellenére szép lassan emelkedett hangulat lesz úrrá rajtunk. Szenteste
felhívjuk a régen látott barátokat, a távoli
rokonokat, és szeretteink körében ünnepelünk. Ilyenkor az emberek többsége
végiggondolja, hogy mit tett a mögötte hagyott esztendőben. Sorra veszi a sikereket
és a kudarcokat. Általában mindkettőből
van bőven. Karácsony különös hozadéka
az is, hogy az év közben minket ért sérelmek zöme jelentéktelen aprósággá zsugorodik. Hajlamosak vagyunk mindenkinek megbocsátani. Karácsonykor átjárja
lényünket a békesség és a nyugalom. Haragnak nincs helye.
Jövőre országgyűlési választások lesznek hazánkban. A kíméletlen kampány

már hónapok óta tart, és januártól még
intenzívebb lesz. Sárdobálás, vádaskodás,
egymás szidalmazása, sértegetése várható
minden mennyiségben. Próbáljuk távol
tartani magunkat ettől az őrülettől.
Ne hagyjuk, hogy a pártok által szított
indulatok minket is magukkal ragadjanak! Örökítsünk át egy kicsit a karácsony
tiszta fényéből, emelkedettségéből! Őrizzünk meg belőle valamennyit a szívünkben, és törekedjünk arra, hogy majd a
választási harc tetőfokán se sértsük meg
azokat, akik a másik oldallal szimpatizálnak. A választás fontos, de nem eredményezheti a rokonok, a barátok, a kollégák
és iskolatársak közötti gyűlölködést, úgy
mint 2002-ben. Mi csak szavazzunk, a
többit bízzuk a politikusokra.
D.Á.
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Patriotizmus és demokratizmus
Dr. Szabad György 1924. augusztus 4-én született Aradon. 1950-ben történész-levéltáros diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1955-ben nyerte el
a kandidátusi fokozatot. 1956-ban mind a Bölcsészettudományi Kar, mind a Történészek Forradalmi Bizottsága tagjai közé választotta. 1982-től a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, 1998-tól rendes tagja. 1990. május 2. és 1998. június 18. között
parlamenti képviselő. 1990 májusától ideiglenes, augusztusától 1994 júniusáig megválasztott elnöke a Magyar Országgyűlésnek. Számos könyve és tanulmánya jelent
meg. Kitüntetettje a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjének. Felesége,
Suján Andrea köztisztviselő, lányuk, Júlia Anna egyetemi hallgató.
Életútja szinte regénybe illő. Az üldöztetések és megpróbáltatások ellenére
mindvégig kitartott értékrendje és
erkölcsi felfogása mellett. Szabad
György akadémikus XI. kerületi otthonában fogadta az Újbudát.


Aradról származik. Milyen gondolatokat ébresztett
Önben a 2004. december 5-i népszavazás?

Távolról kezdem válaszomat. Trianon
után Aradon élő szüleim, akik Arad megyének a csonka országnak megmaradt
sávjában születtek, éltek azzal a lehetőséggel, hogy magyar állampolgárságuk megtartása mellett döntöttek. Így ők – román
megfogalmazás szerint – nem csupán
„kisebbségieknek” számítottak, hanem
tartózkodási engedélyhez kötött „idegen”
állampolgároknak. Ez sok konfliktussal
járt. Egy vasúti szerelvény feltartóztatásakor édesapámat, aki a magyar útlevelével
igazolta magát, a román „legionáriusok”
félholtra verték. Ez a sokk is hozzájárult
ahhoz, hogy hamarosan áttelepültünk
Budapestre. Én ekkor nyolc éves voltam.
Ami az eredeti kérdést illeti, tőlem telhetően kiálltam az igen szavazat mellett. A
Professzorok Batthyány Körének és a Polgári Együttműködés Egyesületének alapító tagjaként felhívtam a figyelmet arra a
nem eleget hangoztatott érvre, hogy a kettős állampolgárság növelné a kisebbségben élő magyarok biztonságérzetét. Egy
értelmiségi összejövetelen aláírásgyűjtést
kezdeményeztem, és az aláírásokat eljuttattam az országgyűlés valamennyi frakciójához. A távolmaradásokkal balsikerűvé torzított népszavazás óta igyekszem
még szorosabbá tenni fennálló határon
túli magyar kapcsolataimat.


Életútját végigkísérte az üldöztetés: egyes románok magyar nemzetisége miatt, a nyilasok zsidó
származása miatt, számos kommunista pedig
nemzeti és polgári demokratizmusa miatt üldözte. Mi adott erőt a túléléshez?

Egyfelől az, hogy a magyar múlt legjobbjait a legnehezebb időkben is magam
mellett éreztem, másfelől az, hogy számos
becsületes kortársam támogatásával találkoztam. Így sikerült megszöknöm a nyilas puccs után a munkaszolgálatból. Egy

valóságos „földre szállt angyal” (Blantzné
Kozlik Margit) élete kockáztatásával segített bujkálásomban.
Az oroszok kényszermunkára hurcoltak, de az érdi gyűjtőtáborhoz vezető
úton el tudtam menekülni. Nem voltak
könnyűek az elkövetkező éveim sem.
Első feleségem családjától szőlőt, gyümölcsöst örököltünk, amit 1948-ra mintagazdasággá fejlesztettünk, de egy évvel
később kuláklistára kerültem. Olyan
elviselhetetlen mértékű adót vetettek ki,
hogy rákényszerültünk a gazdaság „önkéntes” felajánlására.


Hogyan került kapcsolatba a politikával?

Diákkoromban a falukutatókhoz vonzódtam, majd járni kezdtem a Parasztszövetség és a Kisgazdapárt rendezvényeire, utóbbinak 1945-46 között aktív
tagja voltam. Felbomlasztása korai szakaszában kiléptem, és 1987-ig pártonkívüli maradtam.
Levéltárosként, tudományos kutatóként, egyetemi oktatóként 18-19. századi
gazdaság- és társadalomtörténettel, majd
1956 után politikatörténeti fejleményekkel foglalkoztam. Diákjaim érezték, hogy
mást igyekszem adni nekik, mint amit
egyesek beléjük próbálnak sulykolni. Azt
hangsúlyoztam, hogy akkor talált rá a
felfelé vezető útra a magyarság, amikor
egyidejűleg kívánta önrendelkezését biztosítani, és a nemzetbe emelni a népet.
A szakmai vitákban is ezt képviseltem,
így nem ért váratlanul, hogy kétfelől is
meghívást kaptam az 1987-es lakitelki
tanácskozásra.


Felszólalt Lakitelken és részt vett a Magyar
Demokrata Fórum megalapításában. Tagja még
a pártnak?

Már nem vagyok tagja az MDF-nek. 1996ban léptem ki, a pártszakadáskor. Az akkor alakult Magyar Demokrata Néppárttól reméltem, hogy vissza tud kanyarodni
Antall József útjára. Ez sajnos nem sikerült. 1998-ig voltam az MDNP aktív tagja,
másfél év múlva hivatalosan is elhagytam
sorait; azóta ismét pártonkívüli vagyok.


Mit gondol, 2006-ban bejut a parlamentbe az MDF?

Fontosnak azt tartom, hogy a nemzeti és
demokratikus Fidesszel az élen a polgári
oldal kormányt tudjon alakítani.


Milyen emlékei vannak a kerekasztal-tárgyalások
időszakáról?

Kezdettől fogva részt vettem az Ellenzéki
Kerekasztal (EKA) munkájában, majd az
állampárttal folytatott tárgyalásokon is.
Az EKA a diktatúra politikai ellenzékének együttese volt. Fő célunk a szabad választások megtartásának biztosítása volt,
alkotmányos eszközökkel. Noha az ellenzék megoszlott, a politikai követelések
tekintetében sikerült a legnagyobb közös
többszöröst megtalálnunk.
Teljes felhatalmazást kaptam, hogy
1989. június 21-én előterjesszem az egyeztető tárgyalásokon a közös álláspontot. A
nyáron megkezdődtek a bizottsági tárgyalások, melyek során az alkotmányos biztosítékok megteremtéséért mások mellett
Antall József, Sólyom László, Orbán Viktor
és Tölgyessy Péter vívták sikeres harcukat.
A Fidesz határozottsága és ifjonti heve sokat segített az eredmények kivívásában.
Voltak ellenzőik is, magam azonban úgy
gondoltam, hogy egy eljövendő kormányban is indokolt volna helyet kapniuk.


Érdekes, hogy ezt mondja, hiszen 1990. június 4én, amikor azt javasolta, hogy emlékezzenek meg
Trianon 70. évfordulójáról, a Fideszesek kivonultak az ülésteremből.

A dolog bonyolultabb. A Fidesznek igaza volt abban, hogy korábban a frakciók
többsége amellett foglalt állást, hogy elnökként megemlékezhetek a békeszerződés aláírásának évfordulójáról, de ne legyen se gyászbeszéd, se csoportos felállás.
Igen ám, de az utolsó pillanatban – már az
elnöki üléshez vezető lépcsőn volt a lábam
– egyes képviselők odaléptek hozzám,
és közölték, hogy felszólalási jogukkal
élve, mindenképpen szólni kívánnak, s
megmondják a magukét. Megrökönyödtem: még éppen csak megalakultunk, s
máris ránk foghatják, hogy szidalmazzuk szomszédainkat, illetve békebontó
fasiszták vagyunk, és veszélybe sodorják
tervezett patrióta lépéseinket. K o m p r o misszumos megoldásként szólítottam fel a
Házat az egyperces néma felállásra, noha
abban előzetesen tényleg nem jutottunk
megállapodásra. Egyébként a Fidesz iránti
kezdeti szimpátiám akkor erősödött meg,
amikor az úgynevezett „taxis blokád” idején elhatárolódtak az antiparlamentáris
lépéshez való csatlakozástól.


Visszatérve az EKA-tárgyalásokhoz: miként értékeli a létrejött megállapodást?

A rendszerváltó szabad választások jogi
feltételeit megteremtő Egyeztető Tárgyalások első szakaszát zárta le az 1989. szep-

tember 18-án aláírt megállapodás. Az,
hogy szakaszzáró megállapodás történt, a
szöveg félreérthetetlenül tartalmazta.
Ez azért fontos, mert a hat törvényjavaslatnak (az alkotmány módosításáról, az Alkotmánybíróság felállításáról, a
pártok működéséről és gazdálkodásáról,
az országgyűlési képviselők választásáról,
a Büntető Törvénykönyv módosításáról
és a büntetőeljárás módosításáról) békés
úton történő hatályosítása mellett további
12 pontban újabb alapelveket fogadott el.
A „nyitott kérdések rendezése érdekében”
megegyezést kívánt még kilenc fontos
kérdéskörben, mint például a köztársasági
elnök megválasztásának rendje.
Szükségesnek tartottuk a megállapodást, hiszen a Szovjetunióban ingatag volt
a politikai helyzet, és állt még az NDK,
mely száz torokból szított bizalmatlanságot ellenünk, és ez egyes szomszédainknál
nem is volt hatástalan.


Ön Antall József jó barátja volt. Mit köszönhet
Magyarország a miniszterelnöknek?

Megismerkedésünkről „Az ismeretlen
Antall József” című kötet egyik cikkében
számoltam be, „Hallgatóból pályatárs”
címen. A kérdésre az a válaszom, hogy elsősorban Antallnak köszönhető, hogy az
ország nem fulladt anarchiába. Amikor
másutt még a kiutat keresték a Szovjetunió helyzetének megingásából bekövetkezett veszedelmek világából, Antall világosan jelezte, hogy érvényesítenünk kell
önrendelkezésünket, ki kell szakadnunk
a kényszerközösségek kiszolgáltatottságából és demokratikus, alkotmányos bázist
teremtve ki kell vívnunk méltó helyünket
az európai közösségben.
Fel kell számolni a határon túli magyarok iránt érzett közönyt, ugyanakkor
támogatni kell a régió európaizálódását
is. Tette, amit tehetett, sőt, többet annál.
Felismerve betegsége első jeleit, közel fél
évet még önfeláldozóan dolgozott, mielőtt
gyógykezeltette volna magát, de ebben a
fél évben megalapozta első helyünket a
hajdan csatlós sorsra kényszerített középés kelet-európai országok sorában.


Mit gondol, ki lehet Antall József méltó utóda?

Orbán Viktor sok tekintetben már betöltötte ezt a szerepet; bízom benne, hogy
második miniszterelnöksége elnyerése
lehetővé teszi számára, hogy kiteljesítse
a méltó utódlás minden felismerhető követelményét, alkotmányos politikusként
emelkedést érdemlő nemzetünk élén.


Ön volt az első szabadon választott országgyűlés
első elnöke. Szigorúságáról legendák keringenek.

Legendák aligha, inkább túlzások. Történészként tapasztaltam, politikusként
érzékeltem, demokrataként felelősséget

Révész Marianna

Exkluzív interjú Szabad Györggyel, az első szabadon választott országgyűlés elnökével
éreztem az időpocsékolásért. A reformkoriaktól és 1848/49 törvényhozóitól tanultam, hogy tenni kell, amikor alapot
vethetünk a jövőnek.
A szabad szólást mindig biztosítottam, de igyekeztem gátak közé szorítani
az időhúzást, akár szereplési vágyból,
akár szétziláló szándékból fakadt. A házszabály nem a többpárti és permanensen
ülésező törvényhozás céljait szolgálta.
Nehezen megszületett megújítása sokat
segített. Időgazdálkodásomnak is volt
némi szerepe abban, hogy a korai jogalkotó tevékenységünket felülbíráló nemzetközi bíróság a volt csatlós országok
közül elsőként Magyarországot vette fel
az Európa Tanácsba egyenjogú tagként.
1991 januárjában az első magyar delegáció vezetőjeként szólhattam itt parlamentünk törekvéseiről.


Miben látja a különbséget a rendszerváltást
követő évek országgyűlésének légköre és a mai
állapotok között?

Akkor nem volt élő parlamenti hagyomány, hiányzott a képviselők és a „tisztikar” (az elnököt is beleértve) parlamenti
rutinja. A képviselők nagy többsége azonban bizonyos megilletődöttséggel végezte munkáját. Noha akkor is voltak erős
felkészültséggel és törékeny adottsággal
rendelkezők, de legtöbbjük igyekezett érdemleges s nem csupán alkalmi taktika
célokért küzdeni. Nagyobb becsülete is
volt a képviselőségnek, mint napjainkban.


Mivel telnek a napjai mostanság?

Dolgozom. Az akadémiai nyilvántartásba
évente fél tucat kisebb-nagyobb publikáció adatait jelentem. Fő munkámnak egy
családtörténeti feldolgozást tartok. Szeretném még befejezni. Többé-kevésbé igyekszem eleget tenni a közéleti felkéréseknek.
Buksi kutyánkkal naponta sétálok, barátaimmal időnként találkozom, de elsősorban a családomnak élek.


Mióta él a Gellérthegyen? Szeret itt lakni?

Tizenkét éve élek itt, de korábban is a
„szomszédságban” laktam. A Gellérthegy nemcsak névadója miatt fontos,
hanem morfológiailag is az ország egyik
kiemelkedő pontja. Barlangjai, üregei
sokszor nyújtottak menedéket embernek, állatnak. Forrásai éltetők és gyógyítók. Volt szőlőhegy, 1849 után a Pestet
fenyegető zsarnokság erődje, a természet
szívet-lelket üdítő ékköve. Életem utolsó
szakaszában ide gyökereztem. Fontos
minden itteni gyermek (lányunk is jórészt itt cseperedett fel), minden fa és
cserje, minden madárfészek, hiszen ők a
jövő előőrsei, ugyanakkor a bosszúságok
feledtetői.
Dergán Ádám
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SZÍNHÁZAK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.

DECEMBER 14. 10.00 és 14.30 bemutató:

Leánder és lenszirom (zenés mesejáték).

DECEMBER 16., 26., JANUÁR 5., 6. 19.00

Feydeau: Fel is út, le is út! DECEMBER 21.
19.00 Mit csinál a kongresszus? DECEMBER
22. 19.00 Aranykoporsó. JANUÁR 7. 19.00
Steinbeck: Egerek és emberek. JANUÁR 8.
19.00 Arisztophanész–Bergendy: Madarak.
JANUÁR 11. 19.00 Heltai Jenő: Édes teher.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
DECEMBER 17. 10.30 Muzsikás gyermekka-

rácsony, Betlehemes játék. A Színestinták
Bábszínház bábos és élőszereplős játéka.
DECEMBER 30. 15.00 Csepp szilveszteri
buli. A Csörgősipka Színház élőszereplős
bohócparádéja.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
DECEMBER 16. bemutató, 18., 26., 31. 19.00
Őrült nász. DECEMBER 17., 30., JANUÁR 14.
19.00 Butaságom története. DECEMBER 25.
19.00 Őrült nők ketrece. DECEMBER 26. 14.30

Szeressük egymást.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
DECEMBER 16., 17., 18. 20.00 Szabó Réka:
Buddha szomorú. DECEMBER 20., 21. 20.00

La dance company: Alice B.; Henriette a
vonaton. JANUÁR 6. bemutató, 7. 20.00
Nina Umniakov: Henzáp! JANUÁR 8. 20.00
la dance department (Színművészeti
Egyetem) 44 Feet / Tuttugu og tvier. JANUÁR
9., 10. 20.00 Off Társulat: Titi táji táncok.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
DECEMBER 14., 15. 20.00 Parasztopera
DECEMBER 16. 20.00 Suttogók.
DECEMBER 18., 19. 19.00 Karamazov testvérek. DECEMBER 20., 21. 19.00 Csak úgy.

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16-18-ig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalos iparának története.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola XI., Bikszádi út 11-15.
JANUÁR 3-IG Karácsony címmel az iskola

tanulói által készített alkotások láthatók,
hétköznap 10-18-ig.
ÁTRIUM GALÉRIA

XI., Petzvál József u. 31–33.
DECEMBER 16-IG Toll Tünde: Álom-szín-tér

című kiállítása látogatható munkanapokon
10-17 között.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
JANUÁR 13-IG Serényi H. Zsigmond kiállítása.

BUDAI KLUB GALÉRIA

XI., Budafoki út 9-11. Tel.: 209-3439
JANUÁR 8-IG Áttekintés. W. Wieger Mariann

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő
DECEMBER 15. CpG, Tizedes Meg a Többiek, Elit
Osztag. DECEMBER 17. 22.00 Ablak-A-Dubra
Special. DECEMBER 18. 20.00 Martin Bies & The
Flamenco Clan (SK). DECEMBER 21. Frank Zappa
születésnap. DECEMBER 22. 20.00 Makám,
Lakatos Róbert és a Rév. DECEMBER 23. 21.00
Emil.RuleZ! DECEMBER 26. Jamie Winchester és
Hrutka Róbert. DECEMBER 27. 21.00 hiperkarma.
DECEMBER 29. 21.00 Amorf Ördögök. DECEMBER
30. 22.00 A Jazz Turbulence bem.: Carl Craig (UK).
DECEMBER 31. Kistehén Tánczenekar.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788. www.
albertfalvikozossegihaz.hu
HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub, a

Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete,
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület,
18.30 az AKH Gesualdo Kamarakórusa.
KÉTHETENTE HÉTFŐN 16.00 az AKH Opera- és
Dalstúdiója. KEDD 14.00 Albertfalvai Keresztény
Társas Kör Nyugdíjas Klubja. SZERDA 17.00
Albertfalvai Polgárok Köre. DECEMBER 14. 10.00
a Családok a Családokért Polgári Egyesület ruhaakciója. DECEMBER 16. 16.00 a CsCsPE karácsonyi
ünnepsége. DECEMBER 18. 10.00 AKH Autós
Sport Klub, edzés, 10.30 Karácsonyi tarka-barka,
Domonkos Béla bábműsora. DECEMBER 19.
18.00 az AKH Opera- és Dalstúdiójának karácsonyi koncertje.
DECEMBER 21. 13.00 Cukorbetegek Klubja.
BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.

BME R-KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi
tanfolyam. DECEMBER 16. 20.00 Samuel Beckett:

A játszma vége (Kilógaló Társulat).

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 gerinctorna.
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 vasútmodell
klub. KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00 kerámia

tanfolyam felnőtteknek (heti egy alkalommal).
KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 callanetics torna.
SZERDA 17.00 fotóklub. MINDEN PÁRATLAN HÉT
CSÜTÖRTÖK 18.00 Budapesti Virágrendezők Klubja
ikebana klub. MINDEN HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEK
15.00 Játékháló klub tizenéveseknek. SZOMBAT
16.00 Őszidő nyugdíjasklub. MINDEN PÁROS HÉT
SZOMBAT 10.00 vasútmodell klub 9 -15 éveseknek. KÉTHETENTE SZOMBATON 15.00 Városismereti
kör tizenéveseknek. JANUÁR 14. 16.30 Viva, viva la
Musica. Családi hangversenyek, fafúvósok.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515
DECEMBER 20. 16.00 Nemeskürty István
Gyökerektől és koronáig, könyvbemutató.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
DECEMBER 15. 20.00 Shannon.hu, kelta
világzene és világtánc. DECEMBER 16. 20.00
Fonódj! Összművészeti rendezvény: kiállítás,

performance, Dyas és Dethroners koncert,
élő festészet, Jutka Bábszínháza, Orosz Réka
divat-show. DECEMBER 17. 9.00 Betlehemes
világtalálkozó egész nap. DECEMBER 18.
10.00 Csillagszemű táncház Tímár Sándor
vezetésével. DECEMBER 19. 19.00 Budai tangó,
Tánctanítás Budai Lászlóval. DECEMBER 20.
20.00 Bharatanatyam, dél-indiai szakrális
szólótánc Meenakshi Thalattu címmel, Bittner
Dóra előadása. DECEMBER 21. 18.00 Tánctanulás
Savanyúval, 20.00 Dűvő együttes koncert és
táncház. DECEMBER 22. 19.00 SóKlub keresztény
könnyűzenei klub. DECEMBER 27. 20.00 Kassák
Karácsony. Szabados, Dresch, Grencsó, Tűzkő,
Makám, Ifjú Muzsikás. DECEMBER 28. 20.00 az
Anavim klezmer együttes koncertje a hanuka
ünnep jegyében. DECEMBER 29. 20.00 A Balkán
hangja fesztivál. DECEMBER 30. 20.00 Sebő együttes szenior koncert és táncház. DECEMBER 31. 19.00
Fonó szilveszter pezsgővel, vacsorával. Fellép a
Magyarpalatkai banda, a Téka és Berecz András.
MINDENTUDÁS EGYETEME
BME Informatikai Épülete
XI., Magyar tudósok körútja 2. Kozma László nagyelőadó
DECEMBER 19.17.00 Mesevilág-zenevilág az ope-

raház díszleteiben és jelmezeiben, 19.30 Vásáry
Tamás: Liszt Ferenc, a médium és a média.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub, 16.00 A Fővárosi

Újítók és Feltalálók Klubja, 16.00 Akrobatikus rock
and roll klub óvodásoknak, 17.00 Ninjutsu, 17.30
Hatha-jóga, 18.00 Magnós Klub, 19.00 Ír táncház
a Greenfields együttessel. KEDD CSÜTÖRTÖK
18.00 Szövőklub kezdőknek. HÉTFŐ SZERDA
19.00 Hastánc klub. HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK
délelőttönként Tücsök-zene: muzsikaklub kisgyerekeknek és szüleiknek, 18.00 Gerinctánc. HÉTFŐ
ÉS CSÜTÖRTÖK 16.00 Nyugdíjas torna. KEDD
16.30 Alakformáló torna, 17.00 Férfiruha szabásvarrás klub,18.00 Szépet kézzel, kötés-horgolás,
kézimunka kezdőknek és haladóknak, 18.45 Ír
sztepptánc klub, 19.30 Szenior társastánc klub.
KEDD, SZERDA ÉS CSÜTÖRTÖK 9.30 Zsebibaba
délelőtti játszóháza. KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16.30
Etka-jóga. KEDD ÉS PÉNTEK 15.30 Nyugdíjas torna, 15.45 Tánc gyerekeknek 5 korcsoportban.
SZERDA 10.00 és 15.00 Yan Xin Csikung, 17.00
Gyógytorna, 16.30 szabás-varrás klub kezdő,
18.00 haladó, 19.30 szuperhaladó, 19.00 Picasso
klub. CSÜTÖRTÖK 9.00, SZOMBAT 10.00 Alapfokú
test- és talpmasszázs klub, 16.30 Szeretet klub.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Jazz aerobic. PÉNTEK
17.00 Digitális fotóklub. MINDEN HÓNAP ELSŐ
SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti Kör SZOMBAT
9.00 Medencefenék torna, 9.00 kosárfonó klub,
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 14.00 XI./11.
Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 19.00 Csángómagyar táncház a Sültü zenekarral. VASÁRNAP
8.00 Budapest Hobby klub, 15.00 Nosztalgia klub.
MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP 9.00 Egressy Gábor
Bélyeggyűjtő Kör.
A muzsika világa az FMH-ban programsorozat
állandó klubjai: HÉTFŐ 13.30 Dúr-moll ovi, 16.30
Hangoló zeneovi. KEDD 16.00 Csengő-bongó.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 16.00 Hangoló zeneovi.
SZOMBAT 9.00 és 14.00 Hangoló zeneovi,
10.00 Dúr-moll ovi. DECEMBER 14. 10.30, 14.00
Hangszervarázs I. Rézfúvósok. DECEMBER 16.18.00
Illés CluBoschok Baráti Körének műsoros estje.
DECEMBER 16. 19.00 a T’Rakija együttes balkáni
táncháza. DECEMBER 17. Muzsikás gyermekka-

képző- és iparművész kiállítása.

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

DECEMBER 19-IG XXI. Vizuális Művészeti

Hónap. Iparművészeti kiállítás.

Hónap. A grafika–kisplasztika kiállítás megnyitója. Megtekinthető: JANUÁR 9-IG.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868

DECEMBER 18-IG: Boda Balázs és Oláh Kati

képfestők kiállítása.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JANUÁR 13-IG A DunapArt Művészeti Társaság

kiállítása.

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

kiállítása.

A Kelenvölgyi Festőiskola

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
JANUÁR 14-IG a Szent a család c. betlehemes
kiállítás MCP műveiből, családi gyűjtésből
és kézműves munkákból. JANUÁR 14. 17.00
Újévi koncert a Benyus családdal.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 6-IG Töttös Katalin festőművész
kiállítása. JANUÁR 11. 19.00 Völgyi Sándor

képzőművész Millió pontos képek című
kiállításának megnyitója.
SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.

Adventi kiállítás. Borsos Miklós alkotásai.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
JANUÁR 10-IG Igaz Gyula festőművész kiállí-

tása. Nyitva: hétköznap 13–18-ig.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 10.00 Eklektika Klub, 14.00 sakk és kártya
szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aerobic, 19.00
Kenpo Karate. SZERDA 9.00, PÉNTEK 8.00 Izületi

torna nyugdíjasoknak, 18.00 Életmód Klub, szerda 19.30 Hagyományőrző Íjászklub. PÉNTEK 16.00
Fashion Dance, 18.00 Flamenco tánc. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10-19-IG Gazdagréti Közösségi
Számítógépes Központ és eMagyarország Pont.
KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga DECEMBER 15. 18.30 Régi

karácsony. Irodalmi kamaraest.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 alakformáló torna. HÉTFŐ, SZERDA
18.00 step aerobic,19.00 kondi torna. KEDD
10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.30 akrobatikus rock&roll,
18.00 aikido. KEDD 15.00 kézműves foglalkozás

gyerekeknek,17.00 ifjúsági klub, 17.00 bridzs
klub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 festőiskola.
PÉNTEK 18.00 happy bike team bringás club.
MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEK 18.00 autómodell
klub. DECEMBER 22. 11.00 Betlehemi bábkészítés. DECEMBER 29.10.00 Szilveszteri dekorációkészítés. DECEMBER 31. 20.00 Szilveszteri mulatság.
MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

Szépírók a MU Színházban. DECEMBER 13. 17.30
Györe Balázs, Marno János, Varga Imre. A könyv
utóélete. JANUÁR. 4. 18.00 Nyilas Atilla Item c.
verskötetét bemutatja Bodrogi Csongor, közreműködik Dukay Nagy Ádám, K. Kabai Lóránt és
a szerző. JANUÁR 10. 17.30 Éjszakai állatkert. Női
antológia, Bódis Kriszta, Forgács Zsuzsa, Rappai
Ágnes. A könyv utóélete.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. T: 310-0644, 309-0007, ormezei.k@chello.hu
HÉTFŐ, SZERDA 16.00 balettiskola 5-8 éveseknek, 17.00 balettiskola 9-13 éveseknek,
19.00 kondicionáló torna. HÉTFŐ 20.00, SZERDA
18.00 Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 szenior tartásjavító torna. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Törpördög tánctanoda 2,5-5
éveseknek. KEDD 16.00 hip-hop, 17.00 sztepp
koreográfia. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, ÉS KEDD
19.00 Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka
Színpad, Őrmezei Nyugdíjas Színpad. KEDD
18.00, PÉNTEK 17.00 sport és jóga. SZERDA
10.00 hastánc kezdőknek, 17.00 numerológia
tanfolyam, 18.00 jazzgimnasztika. SZERDA
20.00, PÉNTEK 19.00 pingpong klub. CSÜTÖRTÖK
17.00 sztepp súlyzóval, 19.00 karate. MINDEN
MÁSODIK PÉNTEK 17.00 Örökzöld dallamok.
Hagyományőrző népdal és magyar nóta klub.
SZOMBAT 9.00 Agyagvár az agyag vár! Kerámia
tanoda, 9.00 Commedia 2000 diákszínpad.
VASÁRNAP Goldance tánciskola 11.30 kezdő,
15.30 szuper haladó, 17.00 versenytánc
előkészítő II., 18.30 versenytánc előkészítő I.
VASÁRNAP 8.00 katolikus szentmise. DECEMBER
20. 18.00 Heltai Jenő: Karácsonyi vers, bemutató, Tarka Színpad. Net-Kuckó e-Magyarország
pont: KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14-18-IG.

TIT STÚDIÓ

DECEMBER 20. 18.00 XXI. Vizuális Művészeti

DECEMBER 21-IG.

rácsony, 10.30 Betlehemes játék, a Csepp-Csoda
Meseszínház bábos és élőszereplős előadása,
11.30 a Térszínház társulatának dramatikus
játszóháza, karácsonyi táncház, ajándékkészítés.
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: H., K., P.: 13–19-ig,
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.

A Magyar Szocialista Párt is egy jelképes
gyertyát gyújt a kerület karácsonyfáján,
amellyel nyugalmat, békességet, egészséget, boldogságot és eredményes új
esztendőt kíván minden kerületi lakosnak
a közelgő ünnepek alkalmából.
Az MSZP XI. kerületi Elnöksége,
parlamenti és önkormányzati képviselői
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MŰSOR

December 21– Január 11.

DECEMBER 21.  SZERDA
18.00 18.00 ismétlés
20.00 9STV

DECEMBER 22.  CSÜTÖRTÖK

18.00 ismétlés

DECEMBER 24.  SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

DECEMBER 25.  VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

DECEMBER 26.  HÉTFŐ
4.00 a dec. 19-i adás ismétlése
18.00 Összefoglaló 2005. 1. rész
DECEMBER 27.  KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés
DECEMBER 28.  SZERDA
18.00 ismétlés
DECEMBER 29.  CSÜTÖRTÖK
9.00 ismétlés

DECEMBER 30.  PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

DECEMBER 31.  SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés
JANUÁR 1.

 VASÁRNAP

9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 4.
JANUÁR 5.

 SZERDA

 CSÜTÖRTÖK

9.00 ismétlés

JANUÁR 6.

 PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 7.

 SZOMBAT

9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 8.

 VASÁRNAP

9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 9.
 HÉTFŐ
a jan. 2-i adás ismétlése
Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet
Életközelben
SzivárványSzín

4.00
18.00
18.40
18.50
18.55
19.00

JANUÁR 10.
 KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés
JANUÁR 11.

 SZERDA

18.00 ismétlés
20.00 a 9STV műsora

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

Viktória előadása Betlehemezők egykor és ma
címmel. DECEMBER 31-IG Tószegi Judit mézeskalácsai és Juhász Csilla angyalai kiállítás és vásár.
BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
DECEMBER 10. Klubnap, ifjúsági tagozat évzáró.
DECEMBER 30. Klubnap, évzáró összejövetel.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
XI., Gyékényes u. 45–47.
DECEMBER 21. 13.00 dr. Grandtner Gábor házi-

orvos: A cukorbetegség megfelelő kezelésének
gyógyszeres beállítása és az orvos szerepéről.
LÁGYMÁNYOSIAK EGYESÜLETE

MU SZÍNHÁZ, XI., Kőrösy J. u. 17.
DECEMBER 14. 16.30 a 4. metró budai állomásainak bemutatása a kávézóban.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
Himfy u. 9., www.szie.communio.hu/phpwebsite/index.php
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 20.15-

től Evangelizációs szakosztály: házas hittan.

CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-ig Gyermeknéptánc.

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓNAP 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP ÉS
DECEMBER 25. 12.00 görög katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Isten-

DECEMBER 14. 18.00 Geszti Zsófia és Pákay

 KEDD

DECEMBER 23.  PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

DECEMBER 16. 17.00 Vadászgörény Klub:

TRANZIT ART CAFÉ

JANUÁR 3.

18.00 és 22.30 ismétlés

XI., Alsóhegy u. 38.

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070

 HÉTFŐ

9.00 ismétlés

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu

Barkácsötletek vadászgörényeknek és
gazdáiknak. DECEMBER 17. 11.00 Csincsilla
Klub: Karácsonyi előkészület: ajándékozzunk
csincsillát karácsonyra? Ajándékozzuk meg
csincsillánkat karácsonykor? DECEMBER 19.
17.30 Hajózástörténeti Klub: Hajók jeges
vizeken. Jégtörők I. DECEMBER 19. 18.00
Gombász szakcsoport: Évbúcsúztató diaparádé.
DECEMBER 29. 17.00 Bonsai Egyesület: Eddig
nem zsűrizett suisekik kiállítása és versenye.
Intézménylátogatások: DECEMBER 14. 13.00 a
15.00 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének
oktatóreaktora. JANUÁRTÓL: MINDEN HÉTFŐ
18.00 gombász szakkör. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ
18.00 Tengerimalac Barátok Klubja. MINDEN HÓ
3. HÉTFŐ 17.30 Hajózástörténeti klub. MINDEN
HÓ 2. KEDD 18.00 Magyar Tengerimalac Klub.
MINDEN SZERDA 18.00 Ásványbarát kör. MINDEN
HÓ 2. SZERDA 17.00 BBE suiseki tagozat. MINDEN
HÓ PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody-növénykör. MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 17.00
Díszmadárbarát klub. MINDEN HÓ 3. CSÜTÖRTÖK
17.00 Magyar Ornitológiai Egyesület. MINDEN
HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 17.00 Budapesti Bonsai
Egyesület. MINDEN HÓ 1. ÉS 3. PÉNTEK 17.00
Magyar Vadászgörény Klub. MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 18.00 Törpenyúl klub. MINDEN HÓ 2.
SZOMBAT 10.00 Madárpók klub. MINDEN HÓ 3.
SZOMBAT 11.00 Csincsilla klub.

JANUÁR 2.

4.00 a dec. 26-i adás ismétlése
18.00 Összefoglaló 2005. 2. rész

tisztelet, 17.00 Istentisztelet (kivéve 3. vasárnap).

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 17.00, SZOMBATON
18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.,
ADVENTBEN HÉTKÖZNAP 6.00 roráte. DECEMBER
17. 10.00 karácsonyi ajándékkészítés (mézeskalács, karácsonyfadísz stb.) a plébánia nagytermében. DECEMBER 18. 9.00 a szentmisén
a Bikszádi úti Általános Iskola diákjai, 11.00 a
szentmisén az iskola tanárai énekelnek.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292, www.
kulsokelenfold.ref.hu, e-mail: kulsokelenfold@dpg.hu
KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) ifjúsági óra tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti terem)
Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyülekezeti terem) hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 (temp-

lom) istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti terem)
istentisztelet gyermekeknek, 11.00 (gyülekezeti
terem) konfirmációs felkészítés. MINDEN HÓNAP
1. HÉTFŐ (gyülekezeti terem) presbiter- és férfi
bibliaóra. MINDEN HÓNAP 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30
(gyülekezeti terem) Fiatalok Biblia Köre 20-35
éveseknek. MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 18.00
Fiatal Házasok Köre. MINDEN HÓNAP 3. SZERDA
18.00 (gyülekezeti terem) Szülői Kör középkorú
szülőknek. MINDEN MÁSODIK PÉNTEK 17.00
Senior Kör huszonéveseknek. MINDEN HÓNAP
2. KEDD 9.00 Felnőtt konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓNAP 1. VASÁRNAP 18.00 (templom)
modern istentisztelet. HITTANÓRÁK: Bethlen

Gábor Általános Iskola és Gimnázium; Keveháza
utcai Általános Iskola; Teleki Blanka Ált. Iskola.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.00 istentisztelet.

Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák
az imaház alagsorában. Hittanórák: Érdi úti
Általános Iskola
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET

Etele út 55. Tel.: 203-4642, 30/658-4156,
www.kegy.hu, e-mail: kegy@kegy.hu
VASÁRNAP 10.00 istentisztelet, ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek.

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

Szentmiserend: HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD,
SZERDA (egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT
18.30, VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. T.: 06/20/371-1292 ormezoref@dpg.hu
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 református est.
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 18.00 Bibliaolvasó
kör. VASÁRNAP 17.00 istentisztelet. Hittanórák a

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.00 roráte, 7.00,
8.00, 18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00,
9.00, 10.15, 11.30, 19.00. SZERDA: 9.30 Babamama kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK: 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 órás szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás a Jézus Szíve
oltárnál. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szenior
klub (SZIH). MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.00
órai szentmise után csendes szentségimádási óra
szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ
PÉNTEK lehetőség a Jézus Szíve nagy kilenced
elvégzésére. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.30
szentolvasó imádkozása. MINDEN MÁSODIK
SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH).
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 szentmise a
plébánia betegeiért, szenvedőiért.
NAPONTA 18.30 szentolvasó imádkozása.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó:
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál
(a hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben
az időben és helyszínen van a találkozó).
A hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója
7.15-KOR az Árpád híd pesti hídfőjénél, a
Volán pályaudvar pénztáránál. Túravezető:
Kremser Ferenc. DECEMBER 17. Börzsöny.
Királyrét–Magastax–Csóványos–
Foltánkereszt–Diósjenő. Táv: 18 km. DECEMBER
18. Budai-hegység. Máriaremete–Remeteszurdok és kőfülke–Hétlyuk bg.–Csresznyés
út–Középső-Jegenye-völgy–Solymár. Táv: 14
km. Túravezető: Kremser Ferenc. DECEMBER 26.
Budai-hegység. Nagykovácsi–Nagykopasz–
Fekete-hegyek–Dezső vh.–Erzsébet-puszta–Hosszúhajtás-hegy–Budakeszi Táv: 18 km
.JANUÁR 7. Pilis. Pilisszentkereszt–Szurdok–
Kevélynyereg–Bécsi út. Táv: 20 km. JANUÁR 8.
Budai-hegység. Az útvonal egyeztetés alatt.
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GAZDASÁG / HELYTÖRTÉNET

Óránként 45 autót tisztít meg a gyorsmosó

Hauszmann-Hültl ház a Budafoki úton

Az általános javítóműhelyben egyszerre 28 autót fogadhatnak

nok kivételével minden újonnan épült
fel, ez utóbbit csak korszerűsítették. A 2,3
milliárd forintos beruházást a Porschecsoport saját erőből, a Strabag Rt. kivitelezésében végeztette el. Ez a mostani tulajdonképpen jelképes átadás volt, ugyanis
a négy márka árusítása a beruházás ideje
alatt is folyamatos volt. Most köszönték
meg a kuncsaftok kitartását, akik valahol a
környező utcákban parkolhattak, porban,
sárban, de a mostoha körülmények ellenére is hűségesek maradtak. Erre utal, hogy
miközben a hazai autókereskedelemben
az idei év első felében 14 százalékos volt a
visszaesés, ami év végére mérséklődött, a
Porsche Buda túlteljesítette a terveit, 2200
új és 680 használt autót adtak el.

Minden csarnok és bemutatóterem tágas, tetőablak által is megvilágított. Alul
gépészeti berendezések, 1500 garnitúra
gumiabroncs és 9000 féle alkatrész tárolására alkalmas terek, felül fűthető, rámpás
gépkocsitároló 137 autónak. Jászai Zoltán
létesítményfelelős a csendes gépekre, a Magyarországon egyedülálló fényezőműhelyre a legbüszkébb. Az itteni kilenc fényezőállás hőjét szűrve visszatáplálják fűtés
gyanánt. Ez megnyugtathatja a környéken
élőket. Hasonlóképpen az is, hogy fedett
veszélyesanyag-tárolókat alakítottak ki.
A bővülő kapacitás új munkahelyeket
is teremtett és még 6-8 újabb munkatársra
számítanak a jelenleg 115 fős cégnél.
n. n.

Amint 1879-ben közismertté vált a Parlament döntése, hogy a Műegyetem
új otthona a Lágymányoson lesz, az
Ópromotor úti (ma Budafoki út) ingatlanok gyorsan elkeltek.

ben minden építkezés kezdetekor dátummal ellátott érmét helyeznek az alapkőbe,
mintegy jelezve ezzel is, hogy az egyesület
megfelelő színvonalúnak találta a tervet. A
„czéh” feladatai közé tartozott még a fiatal

A korszak egyik legnevesebb építésze – a
Kúria, a New York-palota, a Szent István
kórház, a Műegyetem központi épületének
és a királyi vár átépítésének a tervezője –, a
tanárként is nagy tekintélyű Hauszmann
Alajos sem késlekedett, gyorsan felvásárolta az út második kis házát a mellette
lévő két telekkel, majd egy háromemeletes
városi bérpalotát tervezett rá társsegédjével, Hültl Dezső építésszel (aki később
feleségül vette Gizella nevű lányát). Hültl
1892-ben építész diplomát, 1906-ban műszaki doktori címet szerzett a Műegyetemen, ismertebb tervei a Péterffy Sándor
utcai kórház, a Récsei autóbuszgarázs és a
piaristák Váci utcai épülete.
A Budafoki út 3. alatti HauszmannHültl ház nem is annyira lakóháznak
épült, inkább a Hauszmann-féle építő
társaság tanácsházának. Ezért az épület
fő része az első emeleti nagy tanácsterem.
Bérpalotában szokatlan egy ilyen helyiség,
ám kialakításának komoly indoka volt. A
nagy műegyetemi építkezés – amely meghatározta a lágymányosi városrész további
fejlődését – ugyanis az ország legkitűnőbb
cégeit, építészeit vonzotta ide, és nagy
szükség volt egy elegáns teremre, ahol tanácskozhattak, egyeztethettek a felmerülő
problémákról. Helyet kaptak itt a kiegészítő szakmákat képviselői, a víz- és gázszerelők, az elektromos szakemberek, az
iparművészek is.
A tanácsteremben tartotta üléseit a
Budapesti Építőmesterek Ipartestülete
– melynek egy időben Hauszmann az
elnöke volt – és a „Steindl Czéh” is, mely
egyesületet Steindl Imre és a korszak
más neves építészei, illetve mecénások
alapították a hazai művészeti törekvések
támogatására. A Budafoki úti ház nagytermében határozták el többek között azt
is, hogy „Steindl Czéh” emlékérmet készíttetnek, amellyel a kiemelkedően szép
építészeti munkákat jutalmazták. Itt vetődött fel annak a gondolata is, hogy a jövő-

építészek, építésvezetők jogvédelme, a tanácsadás, valamint pályázatok kiírása is.
A tanácsterem eredeti funkciójában a II.
világháborúig maradt fent, utána lakások
céljára átalakították.
A neoreneszánsz stílusban épült, hétosztású homlokzatú ház első emeletén, öt
nyílás hosszúságban erkély látható, melyre
a valamikori nagyteremből lehet kijutni.
A terasz fölött növényekkel, csigavonalakkal, termésekkel díszített három maszk

ékeskedik, szimbolizálva az építőművességet, a szobrászatot és a festészetet, mivel
mindhárom művészeti ág szerves részét
képezi az építészetnek. A reneszánszt
idézik a domborművek, az üvegablakok,
a színes mozaikpadozatok az épületben. A homlokzatot patinás zöld
Zsolnay-líneák és
rozetták gazdagítják, pont úgy,
mint a Műegyetem
főépületén. Jellegzetessége a háznak
a díszes, hajlott
levelekkel ékesített kovácsoltvas
zászlótartó.
Az íves lépcsőház kovácsoltvas
rácsa a belépőt a
földszint fedett részéhez vezeti, ahol
eg ykor eredet i
ébenfa pihenő csábított egy kis tereferére. Ez a mára már
elveszett szépség
egyenesen Egyiptomból került a Budafoki út 3-ba Herz
Miksa, azaz „Herz
Pascha” révén, aki
Hauszmann tanár úrnál tanult
építészetet, majd
Kairóban telepedett le, és lett műemlék-felügyelő, de
végzett restaurátori
munkát is. Az ébenfa pihenő éppúgy adomány volt, mint az udvar dísz szökőkútja
a pompás amforában virágzó leánderekkel: Petz Ármin királyi kertész ajándéka
szintén elveszett.
Hauszmann a firenzei Medici hercegi palota humanisztikus stílusát szerette
volna felidézni a budai házzal. Szépségén
nem változtatott, arányosságán azonban
rontott egy későbbi emeletráépítés.
Révész Marianna

Kérdésünkre, hogy a márkánként önálló csarnokok, a szép, vendégmarasztaló
környezet milyen reményekre jogosítja a
céget jövőre, az igazgató elmondta, hogy
az autó-eladási tendencia miatt kevesebb,
2100 új autó és nagyjából ugyanannyi, 700
használt autó kiszállítására számítanak. A
mintegy tízmilliárdos árbevételükből 6364 százalék az új, 17-18 a régi autó eladás, a
38-ról 53 munkaállomásossá bővült műhely 8, az alkatrészeladás 12 százalékkal
részesedik majd.

Révész Marianna

A kamion helyére már Zsitnik Béla igazgató is némi gondolkodással emlékszik
vissza. Nem csoda, hiszen a főbejárat felől
nézve hátsó traktusban lévő Skoda-csar-

ÉPÍTÉSZET

Tanácsterem a bérpalotában

Fejlesztett a Porsche Buda
Tavaly júliusban a kamionból kialakított sajtószoba volt az egyetlen por- és
sármentes terület a Porsche Buda
telephelyén. 16 hónappal később egy,
a mai kor színvonalán, vagy afölött
álló létesítményt járhattunk végig
december 9-én délelőtt.
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Pedroni Emma Anna, művészettörténész

A Vöröskereszt év végi és
év eleji programjai
 KARÁCSONYI AKCIÓK 
DECEMBER 21. 10 ÓRA
a Fogócska utcai Iskola karácsonyi rendezvényén
édességcsomagok kiosztása.
DECEMBER 22.
A Vöröskereszt központi karácsonyi ünnepsége
az Albertfalvai Közösségi Házban, ajándékozás a
nagycsaládosok gyermekei részére.
DECEMBER 23.
Önkéntesek látogatása és ajándékozás a Szent
Imre Kórház betegei és a Fraknó utcai Idősek Háza lakói részére.
DECEMBER 29.
Melegétel-osztás a Tétényi úton a Polgári Védelem munkatársai és a kerületi Vöröskereszt önkénteseinek segítségével.

 SZOCIÁLIS AKCIÓK 
JANUÁR 23–24.
a Vöröskereszt Erőmű utcai szociális bázisának
nyitása, ettől az időponttól minden hétfőn és
kedden 10-16 óráig várják az érdeklődőket.
JANUÁR 25.
Ingyenes ruhaosztás 13–15.30 óráig a XI. kerületi
Vöröskereszt irodájánál (Erőmű u. 8.).
 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
Jogosítványhoz szükséges közúti elsősegélynyújtó tanfolyam indul január 16-án 16 órától. Jelentkezni lehet, és bővebb információ: 209-4250;
vagy a mvkxi@axelero.hu. e-mail címen.

Elegáns környezet, oldott barátságos hangulat,
mediterrán és házias ételek, különlegességek
és jól bevált receptek, mindezt egyszerre
nyújtja vendégeinek a XII. kerületi Csörsz utca,
Böszörményi út sarkán újonnan nyílt Caffe La
Terra étterem és kávézó.
Hála a könnyed, mediterrán hangulatú, mégis elegáns belső térnek, a kávéházi jelleget megőrző kialakításnak a belépő azonnal otthonos közegben
érezheti magát a nyáron hangulatos teraszt is működtető étteremben. Akár egy jó kávéra, pohár italra netán hétköznapi ebédre, vagy egy kellemes esti
programot ígérő vacsorára tér be a vendég, a Caffe
La Terra mindenkinek remek választást jelent. Egy
hely, ahol gondolnak a családokra is, a kicsiket etetőszék és unaloműző játékok várják.
Az étlap Müncz Gábor olasz-magyar gasztronómiai okleveles nemzetközi mesterszakács munkáját
dicséri, aki változatos, az egyszerűbb fogásokat és
ínyencségeket egyaránt felvonultató ételsorokat
állított össze. Minden étel friss alapanyagokból készül, konzerveket, vagy más tartósított hozzávalókat nem használnak.

Míg a mérsékelt áron kínált, ugyanakkor bőséges
napi menü túlnyomórészt a magyar konyhára épül,
így nem hiányozhat belőle az ízletes borjúpörkölt,
vagy a töltött káposzta, az étteremben hamisítatlan fúziós – több nemzet ételeit készítő – konyha
működik. A hagyományos húsételeken túl, jelentős vadhús kínálat és változatos halétkek várják az
ebédre, vagy vacsorára érkezőket.
Érdemes megemlíteni az akár főételként is fogyasztható laktató leveseket, melyek közül a vadmalacból, libából vagy a gyöngytyúkból készült
igazi kuriózumnak számít. Az ételek sokszínűségéhez gazdag italválaszték párosul. Csapolt és
üveges sörökből, értő módon válogatott különleges
borokból, koktélokból, no meg üdítőkből választhat a vendég. Követve az igényeket, speciális teakeverékek is szerepelnek az itallapon, jól megférve
a tizenöt féle Lavazza kávékülönlegességgel, melyekből mindenki találhat kedvére valót. A kiadós
étkezést helyben sütött édességek, rétesek, krémes
finomságok koronázzák.
Asztalfoglalás: 355–0605
(x)
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Interjú Weil Róbert színművésszel

A versenytánctól a színpadig
Weil Róbert állandó, Madách színházbeli
szerepei mellett legutóbb az Egy szoknya, egy nadrág című filmben tűnt fel.
1990 óta játszik a nagysikerű Macskákban, fellép a Chicagóban, az Operaház
fantomjában, az Isten pénzében, a Hegedűs a háztetőn-ben, és szerepet kapott a
2006-ban bemutatásra kerülő Producerek című világhírű darabban. Menyaszszonyával együtt kerületünk lakója.




A tánccal a főiskola után is foglalkoztál?

A társastánccal, a balettel, a modern tánctechnikákkal, a sztepptánccal inkább a főiskola előtt foglalkoztam intenzíven. 1986
táján abbahagytam az aktív versenyzést,
letettem OSZK működési engedélyéhez
szükséges vizsgát, és az akkor még csak
szárnyait bontogató Zoltán Erika mellett
én voltam az egyik táncos fiú. Közel két



Fellépsz új darabban a közeljövőben?

Január végétől kezdjük próbálni Mel
Brooks: Producerek című musical-komédiáját a Madách Színházban. Roger de
Bris rendezőt fogom játszani, nagyon hálás énekes-táncos szerep. Elöljáróban talán nem is mondanék többet erről, hiszen
még nekem is meglepetés. Ez lesz a 2006os év nagy bemutatója a Madáchban.


Van példaképed?

Nagyon sok van. Nehéz megjelölni egyvalakit, hiszen rengeteg a remek színész.
A diplomamunkámat Latabár Kálmánról írtam, akit imádok, de boldog vagyok,
hogy Mikó Istvánnal együtt játszhatom
a Fantomban. Külföldi nagy kedvenceim Gene Kelly, Fred Astaire, Laurence
Olivier, de például Jeremy Irons is, akivel
nem is olyan régen találkoztam. Menyasszonyommal sétáltunk a belvárosban,
amikor megláttuk, megszólítottuk, hogy
esetleg adna-e egy autogramot, mire
mondta, hogy persze.

Mikor léptél a színészi pályára?

A színészet felé a táncon keresztül vezetett az utam. Egyik barátommal hivatalos
voltam egy társastánc vizsgaelőadásra.
Elmentünk, és megtetszett a dolog. A
szüleim beírattak Pataky István tánciskola kurzusára. A tánctanárnőm azt javasolta, hogy foglalkozzam komolyabban
a tánccal, így elkezdtem a versenytáncot.
Állandó partnernőt kaptam, egyéni koreográfiákat tanultunk meg, és jó néhányszor a dobogó legtetején állhattunk. Anynyira az életem részévé vált a tánc, hogy a
klasszikus- és a jazz-balett is felkeltette az
érdeklődésemet. Odaálltam a balettrúd
mellé, és nagyszerű mesterektől tanulhattam meg minden táncstílus igazi alapját, a
klasszikus balettet. Már a Színművészeti
Főiskolára jártam, amikor a tánctanárnőm mondta, hogy lesz egy vizsgaelőadás,
szeretné, ha fellépnék azon a partnernőmmel. Több kollégámmal együtt bekerültünk a darabba, és hamar kiderült, hogy
nem csak táncosi feladatok várnak ránk.
Meghallgatták mindenkinek az énekhangját is, és feltették a kérdést, miért csak
a tánccal foglalkozom? A következő évben indult az operett/musical szak, megpróbáltam, és elsőre felvettek.

tok. De egy talán eszembe jut: a Kabaréból
a Konferanszié, amit ugyan a főiskolán
eljátszhattam.



éven át léptem fel a Béke Szálló Orfeumában. Örömmel mondhatom, a mai napig
nem okoz gondot egy-egy új zenés darab
koreográfiájának a betanulása.


A tanulmányaid elvégzése után melyik színházhoz kerültél?

Főiskolás koromban az egyéves szakmai
gyakorlatot a Vígszínházban végeztem.
Egyik osztálytársam a Madáchban volt,
ő szólt, hogy a Macskák című musicalbe
fiútáncosokat keresnek. Főiskolásként elmentem felvételizni a tánckarba és fölvettek. Hamarosan megkaptam – akkor még
Hűvösvölgyi Ildikó partnereként – Ben
Mickering szerepét.


Mostanában milyen darabokban láthatunk?

Főleg zenés darabokban játszom, de
van prózai szerepem is, például a Black

Comedyben Harold figurája. A Madách
Színházban volt a darab premierje, decembertől a Vidám Színpadon játsszuk.


Melyik a kedvenc szereped?

Nehéz erre válaszolni, mert mindegyiket
szeretem, és mindegyikben megtalálom
azt, ami igazán kedvemre való. Nem panaszkodhatom. A Hegedűs a háztetőn című darabban nagyon hálás szerep Mótel,
a szabó, de a Chicagóban a Konferanszié
is. A Macskákban az imént említett tolvajmacska, az Isten pénzében Huszti Péter
fiatalkori megtestesítője vagyok. A Black
Comedyben Haroldot, a szomszédot pedig különösen nagy öröm játszani.


Van szerepálmod?

Ezen nem nagyon szoktam gondolkodni.
Szeretem azt, ha sokféle szerepet játszha-

Otthon milyen zenéket szoktál hallgatni?

Lételemem a zene. Igazi hatalom, nem
tudnék nélküle élni. Mindig szól otthon is,
a kocsiban is valami. Mostanság elég sok
komolyzenét, operát hallgatok, de rajongok mondjuk az Earth, Wind & Fire-ért is.
A minap például Aerosmith-t hallgattam,
ahhoz volt kedvem. Aztán szeretem James
Ingramet és Barry Manilow-t is, akiket viszonylag kevesen ismernek itthon, no meg
George Bensont, szóval a funky-soul zenét. Vagy akár Peter Ceterát és a Chicagót.
Hú és még mennyit…


Mivel ösztönöznéd a fiatalokat arra, hogy gyakrabban járjanak színházba?

A színház egyik feladata, hogy a kultúrát
emberközelbe hozza. Máshogy interpretálja a gondolatokat, mint egy mozgófilm.
Szerintem egy maradandó színészi alakítás, egy világirodalmi remekmű jó rendezésben, a fiatal korosztály művelődését,
nevelését szolgálja. Hasznosnak tartom,
ha már az általános iskolában lehetőséget
adnak a színházlátogatásra. Minket is vittek a tanáraink, és emlékezetes előadásélményekkel lettem gazdagabb.
Magyar Flóra – Pelles Réka

Két új szak indul
a KEK-en
Nyílt napot tartottak a Budapesti
Corvinus Egyetemen december 7-én.
A Villányi úton 250 érdeklődő előtt
a kar tizenöt tanszéke közül kilenc
mutatkozott be.
– Két új alapszak indul a 2005/2006-os
tanévtől a Kertészettudományi Karon,
talán ezért is volt idén, a korábbi évekhez
képest nagyobb az érdeklődés a nyílt napon – mondta lapunknak Szalai Ferenc, a
kar kommunikációs felelőse. – Az egyik
a Kertészmérnök BSc alapszak, amely a
nagy hagyományokkal rendelkező kertészképzésre épül, nappali tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses,
levelező tagozaton költségtérítéses formában indul. A másik szak egy teljesen új, a
magyar felsőoktatásban hiánypótló szak,
amely az Európai Unió jogszabályozási
rendelkezéseit és a szakterületet interdiszciplinárisan ismerő szakembereket képez.
Ez az informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc alapszak.
A két alapképzés mellett indul az
okleveles kertészmérnök kiegészítő alapképzés, amely levelező tagozaton kizárólag a szakirányú főiskolai oklevéllel
rendelkezők számára szóló hároméves
költségtérítéses képzés. Továbbá elindítják
a vállalkozási menedzsment szakirányú
továbbképzési szakot, amely bármilyen
államilag elismert diplomával rendelkező
részére szóló képzés, valamint a zöldséghajtató szakirányú továbbképzési szakot,
amely agrár- vagy kertészdiplomával rendelkezőket szakosít.
A nyílt napon a képzések ismertetésén
túl az érdeklődők részletes tájékoztatást
kaphattak a külföldi részképzési lehetőségekről, a bolognai program keretében
induló MSc szakokról, amelyeken lehetőség lesz a korábbinál több nyugat-európai
egyetemen részképzési tanulmányokat
folytatni. Azok a hallgatók, akik a mesterképzésben külföldi egyetemeken is tanultak, diplomájukat már úgy vehetik át,
hogy azon nemcsak a hazai egyetem, de
a külföldi egyetem rektorának aláírása is
szerepel. Egyelőre csak a mesterképzésben
van ilyen jellegű átjárhatóság.

ELADÓ LAKÁSOK!


Budapest XI. kerület, Ibrahim
utcában háromszintes, 3 lakásos,
szabadon álló lakóépületben
egy tetőtéri lakás eladó.

Budapest XI. kerület, Bornemissza
utcai kertes házban emelet + tetőtér beépítésével kialakítandó 7 db
38-70 m2 alapterületű lakás
2006. III. negyedévi átadással
megvásárolható.



Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279
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Lakossági fórum a kerület közbiztonságáról

Figyelemmel, óvintézkedésekkel megelőzhető a baj

Huszonnyolc rendőr hiányzik

Ünnepkor aktívabbak a bűnözők

Gergényi Péter eredményeket vár

Az, hogy kevesen jöttek el, arra utal, hogy
a kerületi közbiztonság helyzetét alapvetően nem érzik rossznak a lakosok – vonta
le következtetését dr. Czellér Ferenc, a XI.
kerület rendőrkapitánya. Újbuda a főváros második legnépesebb kerülete, a lakosságszáma alapján az ország negyedik
legnagyobb városának lehetne tekinteni.
A bűnüldözés szempontjából nagy körültekintést igényel az itt található egyetemi
negyed, a hat nagy lakótelep, valamint az,
hogy népesség-összetételében meghatározó a tanulók és a nyugdíjasok nagy száma.
Ráadásul ez a kerület bűnügyileg az egyik
legfertőzöttebb – tette hozzá Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya. Az est
házigazdája, Szőke László fővárosi képviselő elmondta, fontosnak tartja, hogy a
közbiztonság helyzetéről is eszmecserét
folytassanak lakossági fórumsorozatukon,
mely a tapasztalatok szerint igen sikeres.
Elsőként a tavaly Kelenföldön létrehozott lakótelepi rendőrségről esett szó.
Az intézkedés eredményeként a kiemelt

bűncselekmények száma a felére csökkent
egy év alatt – mondta Czellér ezredes, aki
rendőrszakmai szempontból az elmúlt
15 év egyik legjobb döntésének nevezte e
szervezeti egység kialakítását, amely azóta
országos példává vált. A fórumon igényként merült fel, hogy Lágymányoson és
Albertfalván is létre kellene hozni a lakótelepi rendőrséget, a válasz szerint azonban erre a közeljövőben nem kerül sor, de
addig is, amíg ez megvalósul, a térfigyelő
rendszer kiépítése hatásos megoldást jelenthet. Szó esett a rendőrség létszámgondjairól. Gergényi Péter elmondta, a főváros
egészét tekintve igen magas a betöltetlen
rendőri állások száma. Kerületünkben 28
fő hiányzik az állományból, ami egy rendőrőrs személyzetének felel meg.
Aggasztó vélemények hangzottak el a droghelyzetről. A két rendőrségi vezető szerint nagy erőket köt le a
kábítószerterjesztők visszaszorítása. Hazánkban nem rossz a helyzet a nyugat-európai állapotokhoz képest, így például az
iskolák érintettsége jóval alacsonyabb.
Nagy érdeklődést váltott ki a zömmel
idősebb korú jelenlévőkből a petárda-kérdés. Szőke László az új, módosított kormányrendelet szigorú tilalmaira hivatkozva
reményét fejezte ki, hogy nem ismétlődik
meg a korábbi évek fékevesztett ünneplése.
Több érv fogalmazódott meg a legsúlyosabb bűncselekmények büntetési tételének
emelése mellett, valamint felvetődött, hogy
a sértetteket tájékoztatni kellene az elkövetők megbüntetéséről. Ezek jogalkotási
kérdések, a rendőrség csupán jogalkalmazó
szerv – válaszolt Gergényi Péter. Czellér Ferenc hangsúlyozta, a jelenlegi lehetőségek
között mindent megtesznek a közbiztonság
javuló helyzetének megőrzéséért.
Szamos Márton

Megtisztítják a piac környékét
az illegális árusoktól
Kereskedők, piacfelügyelők és a közterület-felügyelet képviselői tartottak
megbeszélést december 7-én délben arról, miképpen lehetne határozottabban
fellépni Fehérvári úti piac környékén
tevékenykedő illegális árusok ellen, akik
tolakodó, erőszakos magatartásukkal
elriasztják a vevőket.
A tanácskozás után a Fővárosi Közterület-felügyelet illetékese ígéretet tett arra,

hogy a jövőben kiemelten kezelik a Fehérvári úti piacot és környékét, és minden törvény adta eszközükkel – helyszíni bírság kiszabásával, feljelentéssel,
áruvisszatartással – élnek majd, hogy
megtisztítsák az illegális árusoktól az
utcákat. Az ellenőrzésbe alkalmanként
bevonják a XI. kerületi kapitányság, illetve a Vám- és Pénzügyőrség munkatársait is.

A közelgő karácsony miatt sok ember
járja az utcákat, a boltokat, figyelmüket a nézelődés, a vásárlás köti le, nem
ügyelnek annyira értékeikre. A lakásokban gyűlnek az értékes ajándéktárgyak. Ezt ki is használja az alvilág…
A bűnözők tisztában vannak azzal, hogy
karácsony táján rendszerint jóval több
pénzt hordanak maguknál az emberek,
mint máskor. Különösen a zsúfoltabb
helyeken – bevásárló központokban, boltokban, aluljárókban, tömegközlekedési
eszközökön – a zsebtolvajoktól kell tarta-

nunk. Ellenük úgy lehet védekezni, hogy
a pénztárcánkat ruhánk valamelyik belső
zsebébe tesszük. Nem célszerű pénzt, jelentősebb értéket tartani a hátizsákokban,
de az oldaltáska és a szatyor is könnyű célpontot jelenthet.
Miközben egyedül ülve vezetünk
az autóban, soha ne tegyük a táskánkat,
a pénztárcánkat, egyéb értékeinket az
anyósülésre vagy a hátsó ülésekre, sőt,
zárjuk be a kocsi ajtajait is belülről, különben megeshet, hogy egy piros lámpánál a
tolvajok feltépik az autó ajtaját, és elragadják az értéktárgyakat. Gyakran törik fel
nagy bevásárlóközpontok parkolójában
az autókat. Miközben tulajdonosaik ajándékokat keresnek, a korábban vásároltakat az autóban hagyják, sokszor jól látható
helyen. A rendőrségi szakemberek kérik,

OLVASÓINK ÍRJÁK

Rómeó és Júlia – másképp
November 23-án volt a Karinthy Színpadon a Múzsák csókja vetélkedő gálaestje.
A szervezők és a szereplők minden elismerést megérdemelnek. Különösen a Rómeó
és Júlia jelenet kapott meg, aminek rövid
történetét kénytelen vagyok leírni, mert sok
olvasójuk nem látta az előadást.
Júlia Rómeó ölében ül, és bevallja,
hogy gyermeket vár. Rómeó felháborodik,
és a probléma megoldását Júliára bízza.
A gyermekről hallani sem akar, bevallja,
hogy eddig hazudott Júliának, és egyértelműen utal arra, hogy mire kellett neki
Júlia. Júlia bosszúból a távozó Rómeót
hátulról leszúrja, majd a haldokló Rómeó

mellől mobilján (?) felhívja Parist – egy volt
partnerét – és randevút beszél meg vele. A
telefonbeszélgetés után Júlia a közönség felé
fordul, és azt mondja: „Az új apuka tálalva van!”. Ezután a kést kihúzza Rómeóból, mondván: „Ez még jó lesz valamire.”
(Legyünk optimisták, talán nem Parisba
akarja majd szúrni, ha ő is vonakodna az
apaságtól… Talán csak kenyérvágásra kell
a kés…) Végül Júlia riszáló léptekkel, kését
lóbálva kivonul a színről. Fantasztikus! A
jelenetből az alábbiakat tudhatjuk meg:
– Rómeó Júliát nem szerette, csak „azt”
akarta és hazudott;
– a gyerekügyet oldja meg Júlia, ahogy tudja, ő nem törődik vele;
– a volt „lovagot” ilyen esetben nemes egy-

jelentős értékeket lehetőleg ne hagyjunk
leparkolt autóinkban, de ha már mindenképpen erre kényszerülünk, legalább tegyük a csomagtartóba.
A lakások is fokozott veszélyben
vannak az ünnepek közeledtével, mivel a
bűnözők tudják, hogy a karácsony előtti
napokban sok értékes ajándékot viszünk
haza, méghozzá becsomagolva, blokkal,
jótállási papírokkal együtt. Az ilyen tárgyakat minden nehézség nélkül értékesíteni tudják a feketepiacon, szinte nullára
csökkentve a lebukás veszélyét. Vannak,
akik korábbi rossz tapasztalataik alapján

törőknek, van otthon valaki. Kérjük meg
ilyenkor a szomszédokat, ürítsék rendszeresen a postaládánkat, és nézzenek rá
időnként a lakásunkra. A bűnözőket már
az is visszariasztja, ha látják, hogy a szomszédok figyelik egymást. Gyakran fordul
elő, hogy a lakást akkor fosztják ki, amikor a család a karácsonyi éjféli misén van.
Egy-két óra elég a betöréshez. Egyszerű
óvintézkedéssel, például égve hagyott
lámpával, vagy bekapcsolt televízióval
azonban megelőzhető a baj.
A tapasztalatok alapján a karácsony
utáni napokban megnő a garázs- és ke-

a munkahelyükön, illetve zárható szekrényben vagy zárt helyiségben őrizgetik
az ajándékokat.
Sokan utaznak el szeretteikhez karácsonykor. Nekik azt ajánlják a rendőrök,
hogy használjanak időkapcsolót a lakás
lámpáihoz. Ez este automatikusan bekapcsol néhány lámpát, ezért úgy tűnhet a be-

rékpártároló-feltörésének száma. Szilveszterre készülve ugyanis sokan itt tartják a
mulatságra vásárolt italokat.
Nagyon fontos, hogy a legkisebb gyanú, vagy rendellenesség észlelése esetén
rögtön értesítsük a rendőrséget, amely
természetesen az ünnepek alatt is azonnal
kivizsgálja a bejelentést a helyszínen.

Kertész Dániel

Újbuda bűnözési szempontból előkelő
helyen áll a fővárosban, azonban a
javuló statisztikák eredményes rendőri munkát igazolnak – hangzott el
december 7-én este az Európai Jövő
Egyesület szervezésében az FMH-ban
megtartott lakossági fórumon.

szerűséggel le kell szúrni. (Júlia a családirtó
nagyapáról is elismerőleg nyilatkozott!);
– a haldokló előtt ildomos felhívni a volt
szeretőt (hátha az ő nyakába lehet varrni
az apaságot);
– a haldokló embert hagyjuk haldokolni,
ám a késnek még van használati értéke.
A jelenet pedagógiai szempontból kiváló. Főleg azért, mert a fiatalokat nem lehet
elég korán felvilágosítani arról, milyen brutális és haszonelvű ez a világ. Csupán tájékoztatásul írom meg, hogy a jelenetet 13-14
éves gyerekekkel játszatták el. Így nyilván
hitelesebb a tanmese…
Nem tudom, hogy a jelenetről, hozzám
hasonlóan ugyanilyen „lelkesen” nyilatkozott volna az eredeti mű szerzője, Shakespeare, vagy Klebersberg Kunó, akinek a kerületben szobra van, vagy akár Szent Imre,
akinek a nevét valaha a kerület viselte. Ők
ma már csak hallgatni tudnak…
(Barkóczi János, Bartók Béla út)

Maradjon a piros hetes!
Felháborítónak tartom, nem a megszüntetését, de a feltevését is annak, hogy a piros
hetes végállomása ne az Etele téren legyen.
Aki ilyet javasol, az teljes sötétségben él
az Etele tér forgalmát illetően. Bánsági úr
nyilván nem tudja, ott található a Kelenföldi pályaudvar, mely jelentős személyforgalmat bonyolít le Budapest déli agglomerációjával és számos dunántúli várossal.
Velencére és a Balatonra is mennek innen
vonatok, illetve érkeznek onnan. Az Etele
téren van a távolsági VOLÁN buszpályaudvar is, ahol ezrével fordulnak meg az
Érdről, Tárnokról, Bicskéről és még ki tudja honnan Budapestre jövő és onnan távozó dolgozók, tanulók. Bánsági úr vehetné
magának azt a fáradtságot, hogy főleg a
reggeli-délutáni órákban kimenjen az Etele
térre, megszemlélni annak forgalmát. De
javaslom neki, kapaszkodjon meg valamiben, nehogy a tömeg elsodorja!
(Balogh Lajos, Mérnök u.)

RENDŐRSÉGI HÍREK

Egy prostituált halála
November 30-án éjjel holtan találtak egy
25 éves nőt az Irinyi utcában, az első jelek
arra mutattak, hogy kizuhant az egyik
ház ablakából.
A prostitúcióból élő asszony a IX.
kerület kijelölt körzetében, a Gubacsi útnál álldogált kuncsaftra várva. Késő este lépett oda hozzá egy 41 éves férfi, aki
közölte, szeretné elvinni őt egy órára. Az
ismeretlen taxit hívott, és az Irinyi utcába
mentek. A nőt közben többször is felhívta
a férje mobiltelefonon. E beszélgetésekből
derült ki, hogy az alkalmi pár már a férfi lakásában van, aki ittas, és veri az aszszonyt. Megszakadt a vonal, majd a férj
újabb hívásakor a nő csak annyit tudott
mondani, hogy a férfi továbbra is ütlegeli
őt, aztán néma lett a készülék. Az asszony
korábban elmondta azt is, nagyjából merre van a férfi lakása. A férj és egy barátja
azonnal kocsiba ült, és az Irinyi utcába
hajtottak. A rendőrséget eközben már értesítették arról, hogy egy hiányos öltözetű
holtteste fekszik az utcán.
A kiérkező rendőrök megállapították,
hogy az áldozat egy VI. emeleti lakásból
zuhanhatott ki, de tulajdonosa tagadta,
hogy köze lenne az esethez. A szomszédok
tanúvallomásaikban azonban elmondták,
korábban kiabálás és dulakodás zaja hallatszott a lakásból. A bíróság a férfit emberölés gyanújával előzetes letartóztatásba
helyezte, ő azonban a kihallgatása során
is tagadta, hogy köze lenne a bűncselekményhez. Állítása szerint a nő kiesett az
ablakból, ő csak a ruháit dobta utána.

Sikolyok az utcán
Az egyik jól ismert kerületi borozóból érkezett bejelentés a kapitányságra december 2-án este, miszerint egy férfi egy mozgássérült asszonyt ütlegel a bejárat előtt. A
kiérkező rendőrök a helyszínen csak egy
gazdátlan hátizsákot találtak. Miközben

megvizsgálták, női sikolyokra lettek figyelmesek az Ulászló utcából. A hangok
irányába indultak, és hamarosan egy férfit pillantottak meg, aki egy földre tepert
nőt bántalmazott. Kiderült, a nő valóban
mozgássérült, ráadásul értelmi fogyatékos
is. A férfi rendőrségen tett vallomásában
elmondta, sok alkoholt fogyasztott aznap
délután, ezért nem emlékszik arra, hogy
miként került szóváltásba az asszonnyal
az utcán. Nem szokott agresszív lenni, ha
iszik, így azt sem tudja, miért ütötte meg
többször is a nőt – tette hozzá.

Tolatás közben gázolt
Épp a zebrán haladt át egy négyéves kislány és az édesanyja a Lágymányosi úton,
amikor egy tolató személygépkocsi elgázolta a gyereket. A vezetője a helyszínre
érkező rendőröknek elmondta, észrevett
egy parkolóhelyet, és rögtön el is kezdet
tolatni, hogy beállhasson oda. A kocsi
mögött haladó kislányt azonban nem
látta, ezért lökte fel. A kiérkező mentők
szerencsére csak kisebb mértékű agyrázkódást állapítottak meg a gyereknél.

Zajok az alsó szintről
Véletlenek és félreértések játszottak szerepet abban a betörésben, amely december
4-én történt a Vadon utca egyik kétszintes
családi házában. Az alsó szintjét a késő
délutáni órákban ismeretlen tettesek kifosztották. Eltűnt egyebek mellett több értékes arany ékszer, egy hordozható számítógép, 200 ezer forintnyi készpénz. A ház
nem volt üres, az idősebb fiú – aki a felső
szinten tartózkodott – hallotta is, hogy
odalent járkál valaki, fiókokat húzkod, rakodik, de azt gondolta, hogy a szülei jöttek
haza. A bejárati ajtót sem zárták kulcsra
ezen a napon, abban a hiszemben, hogy
felügyelet alatt van a lakás. Így juthattak
be a tettesek.
S.F.

SZABADIDŐ
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március 21–április 20.

Az utóbbi időben az érzelmi élete kiegyensúlyozatlan volt. Főképp azokra a Kosokra igaz ez, akik párkapcsolati problémával
küzdenek, vagy régóta társ nélkül élnek.
Az elkövetkező pár hét kedvező fordulatot hozhat: rendeződnek a gondok, illetve
megtalálja az ideális partnert. Nem ártana azonban közben tisztáznia, mit vár el
egy kapcsolattól, de azt is, hogy mit képes
nyújtani párjának. Közeli ismerősei általában kedvezően fogadják az új fejleményeket életében, ám nem kizárt, hogy néhány
barátja nem fog szimpatizálni a társával.

Bika

április 21–május 20.

Sok problémával kell megküzdenie, ezek
jelentős részét családon belüli bonyodalmak teszik ki. Készüljön föl rá lelkileg,
hogy sokáig tart, amíg tisztázódik minden. Egy betegség a családjában tovább
nehezíti a helyzetét. A munkahelyén sem
tud majd teljes erőbedobással dolgozni,
pedig szüksége lenne a jó teljesítményre.
Főnökeinek is szemet szúrhat visszafogottsága, de megértik, hogy az otthoni
ügyek most lekötik a gondolatait. Barátai
tanácsait fogadja szívesen, de nem kell
mindegyiket követni feltétel nélkül.

sem próbálja, ne számítson eredményre.
Különösen ügyeljen az étkezésére, ha eddig nem tette; egyen tápláló, vitamindús
ételeket, ellenkező esetben rövid időn belül az egészsége látja kárát. Amennyiben
kapcsolati problémája van, mihamarabb
tisztázza érzéseit és szándékait, és ha
szükséges, merjen változtatni. Ne várja,
hogy maguktól megoldódnak a dolgok.

lekedési eszközt. Egy másik rokona a támogatását, illetve a segítségét fogja kérni,
mégpedig egy különleges, nehezen teljesíthető ügyben. Fontolja meg, hogy mivel
veszít többet, ha teljesíti, vagy ha elutasítja
kérését. Azon se lepődjön meg, ha végül
nem tud olyan döntést hozni, mely mindkettőjükre nézve előnyös.

Nyilas

Szűz

november 23–december 22.

augusztus 24–szeptember 23.

Sok minden összejön az elkövetkező pár
hétben, ami lehangolttá teszi. Az ünnepek egyébként sincsenek jó hatással önre,
ráadásul egy betegség is leveheti a lábáról.
A munkahelyén sem mindig jól alakulnak a dolgok, ráadásul egy rosszindulatú
ember a környezetében, ahol csak tud, az
ártalmára van. És bár ez utóbbi miatt nem
kell aggódnia, mert nem jár eredménnyel,
ez nem sokat javít a hangulatán. Nincs
mit tenni, át kell vészelni ezeket a napokat. Egyik ismerőse váratlan ötlettel áll elő
– ne utasítsa el első indulatában.

Egyre gyakrabban érezte rosszul magát, és
ezért részben az étrendje tehető felelőssé.
Kérje ki orvosa véleményét, majd tartsa be
előírásait, még akkor is, ha túl szigorúnak
tartja azokat. Azt veszi észre, hogy egyre
türelmetlenebb a környezetében élőkkel,
de az ő visszajelzéseik sem túl hízelgőek.
Ne máshol keresse az okokat a kialakult

Bak

december 23–január 20.

Sok új emberrel találkozik a következő
napokban, néhányuk kellemetlen, néhány kimondottan kellemes benyomást
tesz önre. Ám egy esetben csalatkozni kell
emberismeretében: akit megbízható, jó
embernek vélt, valójában egy undok fráter, csak nagyon jól álcázza. Szerencsére
ez a felismerés nem okoz majd nagyobb
érzelmi válságot önnél. Nem úgy, mint az
a szerelem, ami váratlanul jön, ezért felkészületlenül éri. Sokáig lesz tanácstalan
miatta, még azt sem tudja eldönteni, elmondhatja-e érzéseit, vagy jobb eltitkolni.

Ikrek

május 21–június 21.

Túljut egy nehéz munkán, ami jó érzéssel tölti el. Az egészsége megsínylette az
elmúlt időszakot, a szervezete legyengült,
emiatt még egy kisebb betegséget is elkaphat. Úgy gondolja, hogy orvosi segítség
nélkül is felépül, ez azonban téves feltételezésnek bizonyulhat. Lelki és fizikai állapota miatt ingerlékennyé válik, és hiába
próbálja úgy végezni a munkáját, mint
máskor, nem mindig sikerül. Mindez arra
figyelmezteti, hogy szüksége lenne a pihenésre. Használja ki az ünnepeket, és lazítson. A családja megérti és segíti.

Rák

június 22–július 21.

Az állásával kapcsolatos ügyei viszik el
idejének és energiájának jelentős részét.
Különösen azok számíthatnak jó hírre,
akik állástalanok, vagy új munkahelyet
keresnek. Még az idén megvalósulhatnak
reményeik, bár nem biztos, hogy minden
tekintetben az elvárásaiknak megfelelően. Egy levél jelentősen befolyásolja élete
folyását. Ha meghívja legjobb barátait,
hogy mulassanak együtt, ez sok pénzébe
kerül, de jól sikerülhet a találkozó. Anyagi ügyekben egyébként nem ártana több
megfontoltság.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Az utóbbi időben felvett néhány rossz szokást, ami nemcsak a környezetét zavarja,
önt is kezdi idegesíteni. Nem lesz egyszerű változtatni a magatartásán, de ha meg
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Vízöntő

január 21–február 19.

helyzetért, hanem magában. Csak nagy
nehezen veszi észre, hogy az egyik közeli
ismerősének jelentősen megváltozik a viselkedése a jelenlétében, ami rosszul érinti, mert nem érti okát.

Nem kis áldozat árán képes szakítani néhány gyerekes és értelmetlen szokásával.
Minden oka megvan, hogy ezért büszke
legyen saját magára! Anyagi helyzete stabilizálódik, és ez nyugalmat és biztonságot hoz az életébe. Végre olyan dolgok felé
fordíthatja a figyelmét, amiket eddig meg
kellett tagadni magától. Váratlanul egyre
nagyobb késztetést érez az olvasás iránt,
ha tehetné, minden idejét ezzel töltené.
Megváltozott személyisége és a stabilitása jó hatással van a környezetére is, mind
többen keresik a társaságát.

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Érzelmi élete igen mozgalmassá válik,
főképpen akkor, ha egyre nyilvánvalóbb,
hogy párkapcsolati problémája van, akár
azért, mert nincs párja, akár azért, mert
az eddigivel egy ideje nem értik meg egymást. Az előbbi esetben nehezen dolgozza
fel magában a helyzetet, és ez türelmetlen
lépésekre sarkallja, az utóbbiban egyre
ingerültebbé válik. Különösen ügyeljen
az italok fogyasztására. Ha lehet, ne igyon
túl sok alkoholt, és olyan egyéb italokat,
amelyek hizlalnak, de tartsa távol magát
az energiaitaloktól is.

Halak

február 20–március 20.

Eseménydús napok várnak önre. Gyakran
megy el szórakozni a barátaival, közben
rengeteg ismeretséget köt. Önfeledtsége
olykor felelőtlenné teszi, még szerencse,
hogy mindig lesz valaki, aki megóvja a
bajtól. Egy idő után azonban megcsömörlik a sok élménytől, és akkor az ellenkező
végletbe esik. Legszívesebben ki sem mozdulna otthonról, és kerüli az emberek társaságát. Az aktív periódusában ügyeljen
az egészségére, a visszahúzódóban pedig
kerülje az önmarcangolást.
(Rebeka)

Skorpió

október 24–november 22.

A rokonai teszik izgalmassá az év utolsó
heteit. Egyikük megbetegedhet, emiatt
utaznia kell. Ha csak egy mód van rá, ne
autóval menjen, mert bajba kerülhet az
úton, válasszon valamilyen tömegköz-

Morandini Pál

Madár engedte szabadon a sast

Erdei Zsolt ökölvívó világbajnok,
közismert nevén „Madár” engedte
szabadon azt a parlagi sast, amelyet
néhány héttel ezelőtt Jászárokszállás
közelében találtak sérülten.
A ritka, fokozottan védett (eszmei értéke
1 000 000 Ft) ragadozó madarat az állatkertben vizsgálták meg. Nagy szerencséje
a madárnak, hogy a 24 000 voltos villanyvezeték oszlopán elszenvedett zárlati
áramütéstől csodával határos módon csak
kisebb sérülést szenvedett, amelyből a
gondos ápolásnak köszönhetően teljesen
felépült. Évente mintegy 40 000 védett
madár pusztul el értelmetlenül a rosszul
tervezett középfeszültségű villanyoszlopokon. A probléma már több évtizede
ismert, és az áramszolgáltatók igyekeznek a veszélyes oszlopokat a Magyar Ma-

dártani és Természetvédelmi Egyesület
szakembereivel madárbaráttá változatni.
Az áramszolgáltató vállaltok néhány évvel
ezelőtti privatizálása remélhetőleg egyszer
majd a biztonság fejlesztését is felgyorsítja. A profit és a tarifa „fejlesztésénél” az új
tulajdonosok már figyelemreméltó sebességet értek el.
Az állatkert és a Magyar Madártani
és Természetvédő Egyesület szakemberei
sajtótájékoztató keretében a megtalálás
helyén engedték szabadon a felerősödött
sast. Erdei Zsolt jelenléte és közreműködése nem véletlen. Zsolt becenevét úgy kapta, hogy régebben az ökölvívók edzőtábori
szobájába betévedt egy madár, amelynek
sorsát bajnokunk szívén viselte. Zsolt
egyébként is érdeklődik a természetvédelem, és a madarászat iránt. Fő hobbija, a
horgászat mellett rendkívüli elfoglaltsága

KERESZTREJTVÉNY

PUSZ TA SÁNDOR

Puszta Sándor: Sziluett
A költeményből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (L, G, N,
T, A). 13. Határozószó. 14. Becézett női név.
15. Szív, angolul. 16. Zokog. 17. Létezés. 19.
Színészünk (József). 21. Előidéző. 22. Világűr. 24. Helyre tesz. 26. Gyermekverés.
28. Lehajt páros betűi. 29. Nógrád megyei
falu. 31. Kopasz. 32. Árusít. 34. Rövid női
név. 36. Verés. 38. Tehergépkocsi márka.
40. Határfolyónk. 42. Stroncium vegyjele.
43. Ide-oda nézelődő. 44. Magánhangzó
pár. 45. Osztrák tartomány. 47. Török katonai rang. 48. Szemetesbe rak. 50. Ilyen
állat a sörösló. 52. Édesség, gyermeknyelven. 53. Magasztos hangú, lírai költemény.
55. Nyári lábbeli. 58. OEN. 60. Veni, …,
vici. (Jöttem, láttam, győztem.) 62. Csúcs
Ecuadorban (ALTAR). 63. … Minor, Kis
Medve. 64. Névelő. 65. Ütem, németül.
67. Verseny kezdete. 69. Simon Templar.
70. Eredményjelző a lövészetben. 72. Általános forgalmi adó, röv. 74. Francia falu,
ökomenikus közösségi központ.
FÜGGŐLEGES: 1. Baranya megyei település.
2. Angolai felszabadítási mozgalom. 3.
Gion Nándor. 4. Ritka. 5. Londoni olaj! 6.
Pengetős hangszer. 7. Urán és szén vegyjele. 8. Gyomos. 9. Hon betűi keverve. 10.
Műsort sugároz. 11. Jelenleg. 12. Hivatali
helyiség. 18. Származik. 20. Tengeri madár. 23. Női név. 25. Gyökeret vert. 27.
Mértani fogalom. 28. Az idézet második
sora (Z, H, S, L, E). 29. Részekre bontás.

FORMA STÚDIÓ

(1911-19 83)
Katolikus pap, költő, folytatója Sík
Sándor, Harsányi
Lajos és Mécs
L á szló e szmei
örökségének. Már
első verseiben, köteteiben megfogalmazta a szűkebb hazához és a keresztény közösséghez való tartozás igényét. 1945-ben
letartóztatták, a vádirat szerint verseivel
és prédikációival antibolsevista propagandát folytatott. Védelmében Leányfalu
és Pócsmegyer katolikus lakossága egy
emberként állt ki. Szabadlábra helyezték, de költői munkásságát nem folytathatta zavartalanul. Újabb verseskötete
csak 1969-ben jelenhetett meg.
30. A közelebbi székre telepszik (2 szó). 33.
Mozgásában korlátoz. 35. Takaros, nett.
37. Orosz hármas. 38. Járom. 39. Épületrész. 41. Patet …, laoszi mozgalom. 46.
Retten. 49. Francia divatcég. 51. Időtartam, választékosan. 52. Ábrahám felesége.
54. Bárénekesnő. 56. Ázsiai hegység. 57.
Színmű. 59. Publicisztikai alkotás. 61. Állatot ellát. 63. BKV ügyfele. 66. Középen
kapál! 68. Vajtartó része! 71. Kínai hosszmérték. 73. Erdőalkotó. 75. Lekvár.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1. és függ. 28. BEKÜLDÉSI
HATÁRIDŐ: december 30. A 25-26. szám rejt-

vényének megfejtését és a nyertesek nevét
a jövő évi első számunkban közöljük.

Nagy András
Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258
www.sportkapu.hu/forma

Karácsonyi sütemények

ellenére is talál időt a téli madáretetésre,
amikor éppen itthon tartózkodik. Fóti
kertjében a téli etetőre érkező madárfajokat az átlagembernél sokkal jobban ismeri.
A sajtótájékoztatón megtudhattuk, hogy a
cinkék, verebek, zöldikék, csúszkák rendszeres téli vendégei a napraforgómaggal
feltöltött etetőnek.
A sas egy nagyméretű kartondobozban érkezett arra a szántóföldre, amelyet
Heves megyében a szakemberek a megtalálás helyéhez közel kiszemeltek. A hátán már ott díszelgett az a kisméretű adó,
amelynek jelei műholdas közvetítéssel a
kutatóknak folyamatosan jelzik a madár
helyét. A fényképezőgépek és kamerák ezúttal két királyt vehettek célba, a levegő és
a ring bajnokát egyszerre lehetett megörökíteni. A gyönyörű sas hamar megunta a
filmezést és mocorogni kezdett a vasmarkokban, így Zsolt elengedte, és az hatalmas szárnyaival másodpercek alatt a reá
szegezett teleobjektívek elől biztonságos
távolságra repült.
A néhány madárkutató szakember a
népes stáb távozása után is figyelemmel
kísérte az értékes szárnyas viselkedését,
hogy jól beilleszkedik-e a kényszerű fogság után a természetbe. Legelőször a hollók érkeztek hangos „krákogással”, hogy
szemügyre vegyék nincs-e a földön ülő sas
körül leesett „morzsa”, ami esetleg kárba
vész, ha a fejedelmi madár befejezte a lakomát és távozott. Csalódottan repültek
tovább, mikor látták, hogy lakomáról szó
sincs. A fajtársak részéről a fogadtatás barátságos volt, néhány óra múlva már két
fiatal parlagi sas telepedett a messze földről érkezett testvér mellé.
Morandini Pál

Gyömbérkenyér
20 szelethez: 250 g finomliszt, 1 kk. sütőpor, 150 g alma, 150 g dió,
40 g friss vagy 1 csapott kk. őrölt gyömbér, diónyi + 125 g vaj/margarin, 1,25 dl
tej, 180 g cukor, 2 tojás + 1 tojássárgája. A
mázhoz: 150 g porcukor, 2 ek fehér rum/
vodka, 30 g birsalmasajt vagy 4-5 aszalt
sárgabarack. ELKÉSZÍTÉS: A lisztet sütőporral együtt tálba szitáljuk. Az almát meghámozzuk, apróra felkockázzuk, belekeverjük
a lisztbe. 10 szem felezett diót félreteszünk,
a többit durvára vágjuk, és a liszthez adjuk.
A gyömbért meghámozzuk, és belereszeljük
a lisztes keverékbe. Diónyi vajjal kenjünk ki
egy őzgerincformát. Beszórjuk liszttel, közben a sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tejet
meglangyosítjuk. Habosra keverjük a 125 g
vajat a cukorral, a tojásokkal és a tojássárgájával, apránként hozzáadjuk a tejet is. Több
részletben beledolgozzuk a lisztes keveréket,
őzgerincformába simítjuk a masszát, és 5565 percig sütjük. A mázhoz a porcukrot simára keverjük a rummal. A birsalmasajtot/
barackot vékony csíkokra vágjuk. Vegyük
HOZZÁVALÓK:

ki a gyömbérkenyeret a sütőből, majd borítsuk ki egy tálra, és azon melegében vonjuk
be a cukormázzal. A gerincét díszítsük a fél
diókkal, és a birsalmacsíkokkal.

Narancsos szív
35 dkg liszt, 25 dkg margarin, 10 dkg cukor, 10 dkg darált dió, 25 dkg
narancslekvár, 2 evőkanál narancslikőr, 1
citrom reszelt héja, só, porcukor. ELKÉSZÍTÉS: A lisztet összegyúrjuk a margarinnal,
majd a cukorral és a darált dióval. Reszelt
citromhéjjal és csipetnyi sóval ízesítjük. A
tésztát lefedve 30 percre hűtőszekrénybe
állítjuk. Két nylonzacskó között kinyújtjuk, hogy a tészta ne ragadjon a deszkára,
majd szaggatóval 70 szívet szúrunk ki belőle. 35 szív közepéből kisebb szívet szúrunk ki. Sütőpapírral kibélelt tepsire helyezzük. Előmelegített sütőben, 200 fokon
5-7 percig sütjük. A lekvárt megmelegítjük és összekeverjük a narancslikőrrel. A
lyukas szíveket porcukorral meghintjük,
a lyukatlanokat lekvárral megkenjük, és
ráillesztjük a tetejét.
HOZZÁVALÓK:
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HADIK

TETŐ GALÉRIA

Ismeri Ön Faludy Györgyöt?

Száz esztendő, száz töredék, száz
grafika, száz művész. József Attila születésének centenáriuma alkalmából
könyvbemutatóval egybekötött kiállítás nyílt az egykori Hadikban.

December 2-án este Faludy-estet
rendeztek a Tető Galériában, a költő
életművének metszetét Turek Miklós
színművész válogatásában hallgathatták meg az érdeklődők.

József Attila, ahogyan mai festőművészeink legjobbjai látják. A Bartók Béla úti Hadik Kávéház helyiségében olyan grafikákat
tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyeket kortárs képzőművészek készítettek a
költő verstöredékeihez. A különleges tárlat
december 7-én nyitotta meg kapuit. Zsolnai Gábor, a DunapArt Egyesület festőművésze, a kiállítás rendezője kérdésünkre
elárulta, hogy az ötlet Serényi Zsigmondtól
ered. Ő egyike azon festőknek, akik meghívást kaptak az Arcus Kiadótól, hogy
egy József Attila verstöredékre valamilyen
képzőművészeti alkotást hozzanak létre.
Ebből egy nagyon szép kiadvány született,
amit a kiadó a kiállítás megnyitásának
napján mutatott be a nagyközönség előtt.
A könyv kortárs képzőművészek főhajtása József Attila előtt. Az album legszebb
lapjait feldolgozták, bekeretezték, és ezek
láthatóak az egykori kávéház falain.
Dömény Csaba, az Arcus kiadó vezetője elmondta, hogy kis példányszámú,
magas művészi színvonalú köteteket jelentetnek meg, és ezek sorába illeszkedik
a József Attila Töredékek című album is.
A költő születésének századik évfordulója alkalmából megkerestek száz művészt,
és mindenkitől egy-egy munkát kértek.
A merész vállalkozás sikerrel járt. A szerkesztők párosították a töredékeket a grafikákkal: bal oldalon olvasható a töredék,
jobb oldalon látható a grafika. A borító
parafából készült, ez is utal a tartalomra – töredékek. Az album 600 számozott

Faludy György idén volt 95 éves, kortársa
József Attilának, akinek idén száz éves
születési évfordulóját ünnepelte az irodalomszerető közönség. József Attila iskolai
tananyag, verseit kötelezően tanulják a
középiskolások, a magyar irodalmi panoptikum tagja, a világörökség része. Az
irodalmié. És Faludy? Mi jut róla eszünkbe? Költő, műfordító. Villon verseit fordította magyarra. Fiatal felesége van, a köztük lévő nagy korkülönbséggel és házasságukkal sokat foglalkozott néhány éve a
sajtó. Nem hord zoknit. Talán ennyi.
Turek Miklós színművész tavaly
határozta el, hogy megpróbálja Faludy
Györgyöt közelebbről is megismertetni
az irodalom iránt érdeklődő közönséggel, ezért a költő műveiből irodalmi estet
állított össze. Tapasztalata szerint nagyon
kevesen ismerik „Faludy Gyurka bácsi”
műveit, életét, az előadás az életmű egyfajta olvasatát mutatja fel.
A Tető Galéria színpadnak kinevezett
sarkában egy pianínó, rajta sárga ernyős
lámpa, előtte vulkánfíber bőrönd, amellett egy pár nyűtt cipő. Ez a díszlet, melyet Turek Miklós betölt saját lényével és
Faludy György verseivel. Előre megállapodik nézőivel, hogy a pianínó és közvetlen
környezete Magyarországot jelöli, jobbra
egy zöldellő fikusz Afrikát, balra fent a galérián Amerika, alatta London és Párizs.
Kezdődhet az előadás. A közel nyolcvan
perces monológ a költő 1995-ben megjelent Versek című kötetéből válogat, a

Pege Aladár a kiállításmegnyitón

példányban jelent meg. Serényi mellett
számos, kerületünkben élő művész vett
részt a kötet illusztrálásában, ezért került
sor Újbudán a kiállítás megrendezésére.
A kiállítással egy időben nyílt meg a
budai Karácsonyi Könyvvásár hét, a kerületben található könyvkiadó kínálatából.
(dergán)

Első képeit a kisgyerekek ihlették

Turek Miklós közel másfél órányi versfolyamot adott elő

A műsor a Szabadság – börtön – szabadság címet viseli, a Marokkóban írott
verseket az amerikai emigráció emlékei
követik. A második világháború után hazatérő Faludy demokratikus átalakulásra
vár, de a recski tábor priccsén találja magát, itt írott műveiből is hallunk néhányat.
Az előadott utolsó versek Párizsban és
Londonban születtek.

az előttük elidőzőre, vágyunk arra, hogy
megsimogassuk. A kéttucatnyi változatos,
főleg a természetből és a mesevilágból me-

rítő mű hangulatához jól illeszkedett Varga Csaba gitárjátéka a bemutatón.

szamos

Toll Tünde tapintható alkotása nem akvarell és nem pasztell, hanem anyag és szín

Sz. A.

BUDAI KLUB

Egy kísérletező művész

Révész Marianna

Toll Tünde képein nem a kontúrok, hanem a színek sokasága a meghatározó. A
pedagógus és mozgásterapeuta végzettségű művésznő alkotóvilága – korábbi
munkahelye, a kispesti Waldorf óvoda
és iskola oktatási módszerének hatására
– hat évvel ezelőtt kezdett kibontakozni.
Ez a nevelési rendszer nagyban épít a gyerekek kíváncsiságára és kreativitására, a
foglalkozásokon többek között gyapjúképet is készítenek. A kép- és bútorkép-készítő Toll Tünde első művei még csupán
pedagógiai célzattal születtek, tavaly ősz
óta azonban egy lakberendező felkérésére
kísérletezni kezdett a gyapjúval.
A december 5-i kiállítás-megnyitón
Lopusny Erzsébet restaurátor elmondta,
ezek az üvegborítás alatt lévő, szabadon
álló gyapjúszálakból összerendezett alkotások melegséget sugároznak. A kellemes
tapintású anyag és az élénk színek harmonikus kombinációja megnyugtatóan hat

készül egy József Attila-estre, valamint
egy előadásra, melyet Faludy György szerelmi lírájából állít össze. Turek Miklós
kultúraterjesztő missziója nem hiábavaló,
hazafelé én is elismerem, hogy még nem
tudok eleget az egyik legnagyobb köztünk
élő költőről, József Attila kortársáról, az
idén 95 éves Faludy Györgyről.

W. Wieger Mariann kiállítása

ÁTRIUM

Színeket sugárzó gyapjúképek
Harmonikus perceket nyújtott a szemlélődő számára a kerületi Antenna
Hungária Átrium Galéria decemberi
Álom-Szín-Tér című kiállítása.

A galéria nézőtérnek berendezett helyisége nincsen ugyan tele, de egyetemistát
éppúgy láthatunk a széksorok között,
mint nyugdíjas nénit, utóbbi őszinte lelkesedéssel gratulál a művésznek, érdeklődik, hol láthatja még. Hallom a választ.
Az R.S.9 Stúdiószínházban a Nobel-díjas
Harold Pinter egyik darabjában, illetve

Révész Marianna

földrajzi helyszíneknek megfelelően kronologikus és az utazás tematikáját követő
tálalásban. Turek Miklós szuggesztív előadásmódja, a versek hangulatának sodrása csak pillanatokra engedi lankadni a
néző-hallgató figyelmét, a közel másfélórányi versfolyam „eljátszása” elismerést
érdemlő teljesítmény.

W. Wieger Mariann képző- és iparművész
sokoldalú, igazi kreatív személyiség. Látásmódjára jellemzőek az élénk, éles fények,
színek, amelyek nála mégis harmóniát
képeznek. Többek között a textiles-bőrös
végzettsége, valamint a szakmában eltöltött hosszú évek megtanították térben látni
és gondolkodni. Képein ugyanakkor a gyakorlott grafikus keze nyoma is felfedezhető: érzékeny vonalvezetés, a képkivágás és
egyéb szakmai fogások egyaránt megtalálhatók az olajképeken és a pasztell tájképeken. Remekül bánik az egyik legnehezebb
grafikai eljárással: a fapáccal, tussal.
Igazi kísérletező művész, ezt tanúsítja, hogy alig létezik a képzőművészetben
olyan technika, amit ki ne próbált volna,
mégpedig magas színvonalon. De saját
technikát is kialakított, megjelenítésében
talán a papírmetszetekhez hasonlatos,
azoknál azonban sokkal teltebb, élettelibb. Egyik nagyon szép kompozíciója Virág címmel került a galéria egyik falára, az
égetett perforációk valóban különlegesek.
Bár kisplasztikái közül most csak néhánnyal ismerkedhettünk meg, ezek arról
győzték meg a szemlélődőket, hogy a művész még tartogat meglepetéseket. Szinte

érezni, hogyan engedelmeskedik kezében
az anyag, s telik meg élettel. Az Áttekintés
című kiállítás a Budai Klub Galériában
(Budafoki út. 9–11.) látható.
Deák Attila

Révész Marianna

Dömök Viktória

A kortársak főhajtása

Borsos Miklóstól a finn iparművészetig

Ünnepvárás a Schefferben

Ágg Károly

Az advent meghitt hangulata és
számtalan gyönyörű műalkotás várja
a művészetbarátokat a Kosztolányi
Dezső téri Scheffer Galériában.
Az idei utolsó bemutató különlegességgel
is szolgál, Borsos Miklós ritkán látható
korai olajfestményeit állította ki a galéria.
Emellett a művész finom vonalú egyedi és sokszorosított grafikái, valamint
bronzszobrai is megtekinthetők. A galéria
alkotói közül Fehér László lenyűgöző festményei, Kovács-Gombos Gábor varázslatos, fénnyel teli és Konok Tamás ritmikus
zeneiséget árasztó líraian konstruktív
munkái szerepelnek a falakon. A közönség bizonyára örömmel fedezi fel Vetlényi
Zsolt gyermekien játékos grafikáit és
Kecskés András mediterrán hangulatot
idéző konstruktív alkotásait is. A galéria
fényei ott tükröződnek Alvar Aalto, finn
iparművész üvegalkotásain. A rangos
munkák mellett a látogatók találhatnak
kisebb, ajándékozásra kitűnő, hangulatos
műveket, festményeket és grafikákat. Az
adventi díszbe öltöztetett Scheffer Galéria
ünnepváró tárlata a nyugalom és a szépség pillanatait hozza el a vendégeinek.

Hintsch György filmrendező (1925–2005)
Életének 81. évében elhunyt
Hintsch György filmrendező.
Nevéhez fűződik a Hét tonna
dollár és A veréb is madár
című nagy sikerű vígjáték, és
Németh László több művének
a megfilmesítése.
Keleti Márton, Várkonyi Zoltán
és Gertler Viktor segédrendezőjeként kezdte a filmes pályát, de
dolgozott asszisztensként a Nemzeti Színházban is. Első rendezése
a Marton Endrével közösen készített Katonazene című film volt
1961-ben Páger Antallal, Kállai
Ferenccel, Básti Lajossal, Bara
Margittal, Szirtes Ádámmal és
Őze Lajossal. Rá három évre vitte
filmre Jókai történelmi regényét,
a Rab Rábyt, a főbb szerepeket
Kálmán György, Páger Antal és
Szirtes Ádám alakította. 1965ben készítette el Németh László
Iszony című művének filmváltozatát, Kárász Nellit Drahota

Andrea játszotta. A Németh Lászlófeldolgozásokat a Magyar
Televízióban
folytatta az
Irgalom , a
Szörnyeteg és az Égető Eszter tvváltozatával. A veréb is madár
című szatirikus vígjátékot 1968ban, a Hét tonna dollárt 1973-ban
fejezte be, mindkettőben Kabos
László volt a főszereplő. A Naplemente délben című 1979-es filmje
egy halálos beteg zeneszerző utolsó
időszakáról és emberi kapcsolatairól szól. Hintsch György Irgalmatlanul címmel 1994-ben dokumentumfilmet készített Mansfeld Péterről. A szakmában eltöltött hat
évtizedes munkásságát 2002-ben
Aranyszarvas-díjjal ismerték el.
Filmjeiben a művészeti ág hagyományos értékeinek megőrzésére
törekedett.

HIRDETÉS
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LAKÁS-INGATLAN
ELADÓ Őrmezőn 1,5 szobás, nyugati fekvésű,
panorámás, loggiás öröklakás. Egyedileg mért fűtés, olcsó közös költség. 310-1601, 06/30/353-5070.
VÁSÁROLNÁNK XI.-XII. kerületben –
Lágymányos, Sasad, Albertfalva előnyben – 3-4
szobás családi házat saját részre! Lehet felújítandó is. Garázs fontos! Ár: max. 45 M.
Tel.: 06/20/424-2815, 246-6688.
FEHÉRVÁRI úti, 65 m2-es, háromszobás lakás
eladó. T.: 06/70/457-6208, 06/30/202-4862.
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 315-0031. www.amadex.hu
FIATALOK figyelmébe! Szerémi úton 57 m2-es,
parkra néző, III. emeleti, 2 és félszobás, alacsony
rezsiköltségű öröklakás 15 millió Ft-ért eladó.
06/20/932-6428.
SASHEGYEN és a Villányi út mellékutcáiban
keresünk ügyfeleink részére csendes, világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., Csörsz u.
17-21. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális
ajánlataink: www.immoteka.hu
SAJÁT részemre keresek legalább 2,5 szobás
csendes, emeleti, világos lakást parkosított részen.
10 emeletes panel kizárva. Tel.: 06/30/440-1452.
XI., FEJÉR Lipót utcában 50 m2-es, 2 szobás,
felújított lakás eladó, irányár: 11,4 M.
Tel.: 06/20/802-1434.
XXII. KERÜLETBEN tulajdonostól eladó 27
m2-es, felújított lakás 5,8 M-ért. 06/20/516-5064.

BÉRLEMÉNY
1,5 SZOBÁS lakás a Nándorfejérvári úton kiadó. 06/30/200-6925.
KIADÓ lakásokat, ingatlanokat keresünk a kerületben! OLS Bt. 1995 óta.
351-9578, 06/70/383-5004, www. ingatlanabc.net
IRODÁNAK kiadó Ulászló utcai, másfélszoba
hallos lakás. 06/30/261-3519.
XI., VILLÁNYI úton 17 m2-es üzlethelyiség kiadó. Ár.: 40 000 Ft/hó. Tel.: 06/30/400-8965.
AKCIÓS áron irodák kiadók Kelenföldön,
Terézvárosban 800-1200 Ft/m2. 06/20/230-3016.

GARÁZS
MÉNESI úton, körtérhez közel garázs kiadó.
T.: 385-3877.
XI., SOMOGYI úti fűtött garázs kiadó-eladó.
385-1807.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok,
WC-k javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELÉS azonnali kezdéssel. Gáz
EPH-szerelés. Hanusi mester. Tel.: 06/30/950-7009.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés falbontás nélkül. Korszerű
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.

GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása,
villanybojler vízkőtelenítése, csapok,WC-k javítása
azonnal, garanciával. 359-5033, 06/30/924-8010.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javítástól
a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások megszüntetése. Villanybojler-szerelés és vízkőmentesítés.
Vízmérőszerelés, kerticsap-csere ásással. Mosógép,
mosogatógép-bekötés. Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László vízvezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgálat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is.
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés-keresés, vezetékcsere ásással, hétvégén is.
Garanciával. 06/30/914-3588.
GÁZ-, víz-, fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülékek, csőtörések javítása. 276-9408, 06/20/955-4768.
BUDAI FÉG gázkészülék gyorsszerviz.
Gázkonvektor csereakció régi beszámítással.
Vízvezeték-szerelés, csőtörések, duguláselhárítás.
Díjtalan kiszállás. 420-4484, 06/20/321-8707.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz: Teljes körű gázkészülék-javítás, karbantartás, tisztítás, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás. 0-24-ig, hétvégén
ügyelettel. 291-2800, 06/20/334-3437.
GÁZKÉSZÜLÉKEK téli, 25%-os, kedvezményes
cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 466-6113,
06/30/212-4693.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap. Tel.: 215-0250.
www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603.
XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu

LAKÁSSZERVIZ
LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén
is. 321-8082, 06/20/334-3437.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, tisztasági
festés, gipszkartonszerelés (álmennyezetek, tetőterek, válaszfalak) burkolás, parkettázás, laminált
parkettázás, padlószőnyegezés, alpintechnikai
munkák. 06/30/430-2998.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. T.: 208-2352.
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VILLANYBOJLER szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával.
T.: 216-2603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig. 385-3280,
Obádovics.
ANGOL, anyanyelvű diplomás tanártól középés felsőfokon a XI. kerületben. 17 éven felülieknek. 466-4670.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű érettségire, pótvizsgára felkészítés. 405-4531, 06/30/854-8315.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít eredményesen mérnöktanár. 246-2122.
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai aszszisztens és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
MATEMATIKA-, fizikatanítás kétszintű érettségi felkészítés kedvező feltételekkel.
250-2003, 06/20/934-4456.
MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat tanít egyénileg! Tel.: 365-2969.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgafelkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
ANGOL nyelvoktatást vállalok diákoknak,
minden szinten. Házhoz megyek. T.: 205-7037.
HATÉKONY matematikakorrepetálás a
Kosztolányi téren egyetemista lánynál.
(900 Ft/45 perc). 06/20/348-4677.
FRANCIATANÍTÁST, korrepetálást, érettségire
való felkészítést vállal fiatal diplomás tanárnő.
06/30/440-4973.
JOGOSÍTVÁNYOSOKNAK gyakorlóórák
Peugeot-val, hétvégéken is. Házhoz megyek.
06/30/960-7559.
GAZDAGRÉTI nyelviskolában angol, német,
francia, olasz, spanyol, portugál anyanyelvi tanárok. Érettségire felkészítés. 06/20/354-4879.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP

FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mestervizsgával. Tiszta munka. Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával. 206-3579, 06/20/327-0992.
CSEMPÉZÉS, javítás, megbízható szakmunkással, garanciával. Tel.: 06/30/328-2871.
CSEMPE padlólap, mozaik, parketta! Az olcsótól az exkluzívig. Ingyenes házhozszállítás.
Piastrella Kft. XI., Villányi út 46.
Tel.: 385-4349, www.piastrella.hu
NYÍLÁSZÁRÓK passzítása-légszigetelése, festés, mázolás, tapétázás, parketta-, szőnyegpadlófektetés stb. garanciával. Riener és társa 276-1805.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciával, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló készítése, javítása. Tel.: 356-4840,
06/30/954-4894.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel.
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, fóliatakarás. Hívjon most! T.: 06/30/243-2908.
KŐMŰVES, tetőfedő és bádogos tetőszigetelési
munkát vállalunk, felújítást is. T.: 06/30/319-1124.
CSEMPÉZÉST, szobafestést, kőművesmunkát,
vízvezeték-szerelést, lakástakarítást azonnalra is
vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.
WC-TARTÁLYOK, csapok, szifonok javítása,
cseréje, fürdőszobák felújítása, mosógépek bekötése, villanybojlerek javítása, tisztítása. Teljes körű
villanyszerelés. 280-2685, 06/30/934-6473.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
HELYSZÍNI kő-, műkő-, burkolási-, valamint
kisebb kőművesmunkát vállalok. 208-1632.
REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, szalagfüggöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel.
246-8946, 06/30/984-6090.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigetelése szilikongumival, garanciával, referenciákkal.
06/20/494-3657.
KISEBB csempézés, kőművesmunkák, javítások garanciával, jó minőségben! 06/30/981-8340.
BURKOLÁS, parkettázás, lakásfelújítás olcsón,
garanciával, rövid határidővel. 06/70/293-1469.
FESTÉS, tapétázás…, gipszkartonozás, lakásfelújítás garanciával, referenciával, speciális igények megvalósításával! Tel.: 06/70/235-1608.
TELJES körű lakásfelújítás, tetőtér-beépítés,
kőműves-, festőmunkák rövid határidővel.
258-4892, 06/20/947-6959.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
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.
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karbantartása, villanytűzhelyek.
06/30/9606-590, 06/20/583-3307. Gelka-Sztár.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel,
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.
HAZAI és nyugati automata mosógépek, villanybojlerek, hőtárolós kályhák szakszervize. A
kerületben javítás esetén ingyenes kiszállás.
280-2685, 06/30/934-6473.

SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problémák
megoldása. Szerviz kiszállással. T.: 395-3579.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.
SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS lakáson, software,
hardware, nonstop. 06/20/328-0952, 215-7476.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók.
201-5368, 06/20/537-6281.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.
COMPUTERKLINIKA, számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
TÁRSASHÁZI közös képviselet referenciával,
jogi és műszaki háttérrel. 06/20/944-0094, 306-3382.
KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás emelőhátfalas
autóval igény szerint hétvégén is, pianínó, páncélszekrény nem akadály. 06/30/954-5928.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű
kft. jogi, műszaki háttérrel közös képviseletet,
könyvelést vállal. 204-0765, 06/20/957-8545.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
murva, termőföld. T.: 06/20/464-6233.
OTTHONÁPOLÁST, betegfelügyeletet vállalunk szakképzett ápolókkal. Tel.: 433-1595,
06/30/285-0404. www.radopszin.av-mail.hu
SZÁLLÍTÁS–költöztetés 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Tel.: 06/20/923-9188, 385-4349.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. 06/20/944-4759.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás helyszínen. 06/20/981-5412, 420-5830, 06/30/417-9525.
TÁRSASHÁZI közös képviselet. Bővebben:
http://benke.cedasy.com, Benke Tamás, 202-0513.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkatrész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos, 3,5x2x2 mes rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás ingyen dobozokkal! Bútorszerelés, zongoraszállítás!
Budapesti Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró
DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer
SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!
Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.
Hétköznap: 9–17, szombaton: 9–13.
Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.

AJÁNDÉKOZZON ÜDÜLÉST!
AKCIÓ GYULÁN, AZ AQUA***HOTEL-BEN

SZÁLLÁS: 4000 FT / FŐ / ÉJTŐL, SZILVESZTER: 14000 FT / FŐ
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
TEL/FAX: 06-66-463-146. AQUA-HOTEL@T-ONLINE.HU

HEGYVIDÉKI Könyvelő Kft. nagy gyakorlattal,
regisztrált mérlegképes könyvelővel vállalja kft.k, bt.-k teljes körű ügyintézését és könyvelését
Gazdagréten. Telefon: 06/30/241-2430.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, könyvelését vállaljuk kedvező áron. 06/20/516-5064.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja
a M.É.I. Kft. nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel.
Pályázatok, alapító okirat, SZMSZ készítése. Tel.:
06/30/670-3526. E-mail: oroszlan.miklos@chello.hu
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
BŐRRUHÁZAT, irhakabátok javítása, átalakítása a Bocskai úton. 06/20/516-5064.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, adóbevallás kedvező áron,
társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak, magánszemélyek részére adótanácsadó, könyvvizsgáló, regisztrált, mérlegképes könyvelők több éves
tapasztalatával, felelősségvállalással. 2006-ban 2
hónap kedvezmény! XI., Karinthy/Egry J. u. sarok.
kreativklub@chello.hu, 788-8244, 06/30/951-2977.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás,
lumbágó-ügyelet, üzemorvosi és alkalmassági
vizsgálatok. Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.
OTTHONÁPOLÁST, betegfelügyeletet vállalunk szakképzett ápolókkal. Tel.: 433-1595, 06/30/
285-0404. www.radopszin.av-mail.hu
DR. BÁNFALVI Teodóra bőrgyógyász-onkológus-kozmetológus rendelőjének új címe: XI.,
Bartók Béla út 57. Bejelentkezés: 466-8328.
ORTOPÉDIAI-gyermekortopédiai magánrendelés: dr. Kiss Sándor, XI., Bartók Béla út 57.
Bejelentkezés: 466-8328.

RÉGISÉG
DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok régi bútort, porcelánt, festményt, hangszert, cserépdolgokat. 291-3101, 06/30/347-7713.
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénzfizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat,
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, kerámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket,
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással.
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért
vásárolok nagyméretű és kisebb festményeket,
bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot,
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat,
ezüstöket, porcelánokat, márványt, bronzszobrokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb árat fizetem. (Vidékre is.) II., Szilágyi
Erzsébet fasor 16. 214-4850, 06/20/323-4104.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi pénzeket,
régi képeslapokat és levélborítékot vásárolunk. V.,
Bécsi u. 5. 317-4757.
EOZINOS Zsolnay vázákat, kaspókat, szobrokat veszek. Gyűjtő. 06/20/941-6574.
SZŐNYEG galéria most vásárol régi perzsaszőnyegeket. 06/20/941-6574.
GYŰJTŐ venne bélyeggyűjteményt, postai képes levelezőlapot.
Telefon este: 322-8439 vagy 06/20/522-5690.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi
könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőlapokat azonnali és díjtalan kiszállással.
354-0978, 06/30/922-0436, 340-3760.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ közvetítünk megbízható, lelkiismeretes idősgondozókat, bébiszittereket, bejárónőket. 06/20/465-8458, 336-1094, 06/70/380-5620.
LAKATOS munkatársat keresünk műhely- és
külső helyszíni munkára. Elvárások: hegesztői vizsga
vagy hegesztői tudás, jogosítvány. Villanyszerelői képesítés előny. Fényképes önéletrajzokat a 227-7689es faxszámra, illetve termofuggony@mail.datanet.hu
e-mail címre várjuk.
XXII. KERÜLETI forgácsoló műhelybe keresünk
részmunkaidős, illetve nyugdíjas kisgépes, hagyományos esztergályost és egy fő ügyes kezű vasas
szakembert a kiegészítő műveletek elvégzésére
(darabolás, fúrás, menetvágás stb.), 228-2737.
600–1500 Ft óradíjjal hölgyeket keresünk bébiszitternek, pótmamának. Tel.: 205-8700, 243-8280.

VEGYES
INGYENES babaúszás és óvodás gyermekprogramok a Vízimanó Családi és Wellness
Központban. Babásoknak és ovisoknak fenntartott
medence; manóház játszócsoport. Cím: XII. kerület,
Hóvirág út 42. (53-as busz végállomása.) Telefonos
bejelentkezés szükséges. 06/30/360-1419.
BRILIÁNSSAL ékített gyűrűk, arany ékszerek
nagyker áron eladók. További 5% engedmény
minden ékszerre e hirdetés bemutatása esetén.
XI. ker., Petzval J. u. 44. A Fehérvári úti villamos
Bártfai utcai megállójától 3 percre.
PIANÍNÓK adásvétele kedvező áron. Tel.: 2093247, 06/20/912-4845. www.klavirzongora.hu
IDŐS emberrel eltartási szerződést kötnék, több
éves tapasztalattal rendelkező ápolónő. Ott lakás
nélkül. Minden megoldás érdekel. 06/20/922-1212.

Ezeket a hirdetéseket most
több mint százezren látják.
Hirdessen Ön is az
Újbudában!
Apróhirdetés-felvétel a szerkesztőségben:
hétfő–csütörtök: 9–15.30.
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3.
Médiatanácsadás keretes hirdetésekről:
06/30/9925-866
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A vendégek kívánságára koedukált fürdőzés, vasárnapi és éjszakai nyitva tartás

Elkészült a Rudas, következhet a Gellért és a Rác fürdő
December 2-án megnyílt a Rudas
gőzfürdő. A törökfürdő a másfél éves
építkezés eredményeként megújult
szolgáltatással várja a vendégeket.

Révész Marianna

A Rudas fürdő felújítási története 1999ben kezdődött, ekkor készült el a rekonstrukció tudományos feltáró dokumentációja és koncepciós terve. Az elvi építési
engedélyt 2001-ben adták ki, amelyben
szigorú műemléki és régészeti feltárásokat
írtak elő. A pénzügyi források rendelkezésre állása miatt ütemezhetően készült el
a tervdokumentáció. A beruházás 2004.
május 14-én kezdődött. A december elején átadott ütemben a török gőzfürdőt, a
kupolacsarnokot a medencékkel, valamint
a kiszolgáló helyiségeket újították fel. Új
kabinokat, pihenőteret, masszázshelyiségeket, hőlégkamrákat és szaunákat alakítottak ki. Elektronikus beléptetőrendszer
készült, és a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen vehető igénybe. A

A megnyitóünnepség törökfürdőhöz méltó látványossága

Kertész Dániel

találtak: kelta,
római kori, középkori és újkori maradványok
mellett feltártak
vízvezetékeket
csatornákkal,
eredeti falfülkéket, boltozatokat, valamint
egy 19. századi
kádfürdő teljes
gépészetét. A
Tavaly januárban 3-4 méterrel a jelenlegi szint alatt zajlott a feltárás
kupolatérben
fürdőt korszerű vízellátó, szellőző és épü- lévő medencés fürdőrész teljes gépészetét
át kellett tervezni, hogy a megmentett leletgépészeti berendezésekkel is ellátták.
A régészeti feltárás során a kupolatér letek visszatakarással az utókor számára
padlójának és medencéjének teljes elbon- megőrizhetőek legyenek. Az áttervezés
tása után leástak a legrégebbi rétegig. A jelentős többletköltséget, és a kivitelezés
vártnál lényegesen gazdagabb leletanyagot elhúzódását jelentette, anyagi és időbeli

áldozatot követelt a bemutatható leletek,
falfestések restaurálása is.
Az ünnepélyes megnyitón Demszky Gábor főpolgármester arról beszélt,
hogy a fürdő teljes felújításához további
súlyos milliók szükséges, amelyet pályázati források felhasználásával biztosítanak. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei
Rt. az elkészült projekt 560 millió forintos összköltségéből 170 millió forintot
fedezett. 195-195 millió forintot fele-fele
arányban a főváros és az állam (Széchenyi Terv) tett hozzá.
– Budapest, mint fürdőváros nem elcsépelt közhely, ez egy tartalommal megtölthető fogalom – mondta Lakos Imre a
megnyitón. – Azt szeretném, ha ezzel a
beruházással bizonyítani tudnánk, hogy
van mire büszkének lenni. A főváros városüzemeltetési bizottságának elnökeként,

a fürdőtársaság felügyelő bizottságának
tagjaként, valamint az elmúlt három éves
fővárosi képviselői munkám során igazi
örömet okozott, amikor a gyógyfürdők
ügyével foglalkozhattam, hiszen láttam és
látom a Széchenyi fürdő és a Rudas megújulását, a Rác fürdő átalakulását. A világból bárhonnan érkező külföldiek sokkal
büszkébbek fürdőinkre, mint mi saját magunk. Ezért azon gondolkodom, hogy a kerületi iskolásoknak tanulmányutakat fogok
ide szervezni. Olyan történelmet láthatnak
itt, amit felfogni is nehéz, már az avar korból maradtak itt emlékek – tette hozzá.
A Rudas gőzfürdőben a férfinapok
megtartása mellett új szolgáltatásként
bevezették a vasárnapi társas, koedukált
fürdőruhás fürdőzést is 8-tól 17 óráig. Újdonság az is, hogy pénteken és szombaton
a délután 5 órai zárás után este 10 órától

ismét nyitva az uszoda hajnali 4 óráig, koedukált fürdőruhás fürdőzésre.
Elég néhány száz méterre továbbmenni a Tabán irányába, és máris láthatjuk, hogy a Rác fürdő felújítása is lassan
elkezdődik. A műemlékesek által engedélyezett bontások már befejeződtek. 4200
négyzetméteren működik majd az új Rác
fürdő. A törökkori fürdőrészt eredeti állapot szerint állítják vissza. A medencék
visszanyerik a feltárt korabeli burkolatukat, a hatvanas években készített betonaljzat a múlté lesz. Szintén visszaállítják a
hatvanas években lebontott Ybl-féle zuhanyozócsarnokot. 2007 áprilisára nemcsak
a felújítás készül el, hanem a fürdő mellett
a hatvan szobás szálloda és az étterem is.
A fürdő az ötcsillagos szálloda lakóit és a
fizetőképes vendégeket szolgálja ki, társadalombiztosítási alapon a Rudast lehet
majd igénybe venni.
A Kaszab Ákos tervei szerint készülő
felújítás, valamint a szálló- és étteremépítés az építész szándéka szerint kibővülne
a Gellért-hegyre menő sikló építésével
is. A hegypályának azonban még nincs
meg az elvi építési engedélye. A Kaszabféle tervekben szerepel egy mélygarázs is
a sikló autóbuszforgalmának fogadására,
valamint egy gyógyszálló építése a Rudas
mellé, mely az elképzelések szerint társadalombiztosítással is igénybe vehető lesz.
A széles körű Wellness Spa fürdőszolgáltatások között lesz iszapfürdő, masszírozás, fényfürdő, manikűr-pedikűr, fodrászat, hagyományos és infraszauna. Érdekesség lesz a török gőzfürdő, a haman,
amely három különböző hőmérsékletű
helyiségből áll.
A Gellért fürdő a műemlékfürdők állami pályázatán indul, hogy a hidraulikai
felújítást elvégeztethessék. A termálmedencék áramlástani viszonyait kívánják
ezzel javítani, mivel a gyógyvíz miatt korábban felmentést kaptak a szűrő-forgató
rendszer bevezetése alól. Hogy milyen új
szolgáltatássokkal bővülhet ez a gyógyfürdő, azt ebben a pillanatban még nem
lehet tudni. Ha nyernek a pályázaton, a
nagymúltú Gellért is megújulhat.
Wihart-Kiss

