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Mint arról az országos sajtó is beszá-
molt, beomlott egy épülő szellőző-
alagút a 4-es metró Tétényi úti állo-
másának építésénél. Senki sem sérült 
meg, és a környéken lakók sem voltak 
közvetlen veszélyben. 

Először csak azt vették észre a munkások, 
hogy pereg az agyag. Éppen a Tétényi úti 
állomásnál épített szellőzőalagutat kötötték 
össze az érkező metróalagutakkal, amikor 
észlelték a bajt. Mivel nem tudták megállíta-
ni a mállást, fokozatosan egyre több agyag 
csúszott ki a szellőzőalagút feletti földtö-

megből. A talaj meglazult, az abban vezetett 
csövek eltörtek, a kiömlő víz pedig tovább-
rontotta a helyzetet, és a föld hajnalban vé-
gül beomlott. Mindez fokozatosan történt, 
így a munkásoknak nemcsak arra volt ide-
jük, hogy elhagyják az alagútrészt, hanem a 

munkagépeket és a szerszámokat is ki 
tudták vinni. 
 A föld beomlása után a legna-
gyobb gondot a gázszivárgás okozta, 
a nemrég áthelyezett és most eltört 
vezetéket egy ideig nem találták – 
egyszerűen nem volt még feltüntet-
ve a térképeken. Ezért csak órákkal 
később tudták lezárni gázt a szak-
emberek, addig pedig 300 méteres 
körben el kellett keríteni a területet. 
Molnár Gyula, Újbuda polgármes-
tere ezzel kapcsolatban felvetette, 
hogy a fővárosnak egy egységes 
– digitális – adatbázist kellene lét-
rehoznia, ahonnan naprakészen 
lehetne lekérni a közművek adatait. 
A polgármester egyébként úgy véli, 
hogy gondosabb előkészítéssel meg 
lehetett volna előzni a bajt. 
 A beruházó BKV tájékoztatása 
szerint a hibát napokon belül kija-

vítják – feltöltik a krátert betonnal és föld-
del –, a fúrópajzsok, amelyeknek semmi 
bajuk sem lett, tovább dolgozhatnak. Az 
első szerkezet várhatóan már lapunk meg-
jelenésének hetében eléri az állomást.

GP
www.ujbuda.hu/0709egysegeskozmu 

Omlás a metróépítésnél
Egységes közműadatbázist sürget a kerület

Ma Újbuda viseli a 4-es metró építkezé-
sének legtöbb kellemetlen következmé-
nyét, igaz, az elkészült metrónak a leg-
több előnyét is az itt lakók fogják élvezni. 
A polgármester ezért az Önkormányzat 
nevében – ahogy eddig is – minden se-
gítséget megad az építkezéshez. 
 A kerület vezetése ez idáig is ki-
emelt figyelmet fordított a 4-es met-
ró beruházásának minden fázisára, 
ami a kerület lakóit, az itt élőket vagy 
az itt dolgozókat érintette. Ezért tar-
totta fontosnak – elsőként az érintett 
önkormányzatok közül –, hogy helyi 
metróbiztos kísérje figyelemmel mind-
azon történéseket, amelyek a megszo-
kottól eltérő körülményeket okoznak 
a beruházás során, és szükség szerint 
kezdeményezzen lépéseket az indoko-
latlan közlekedési, környezetszennye-
zési és egyéb, a lakók nyugalmát érintő 
kérdésekben.
 A mostani baleset azonban felvet 
néhány kérdést az építkezéssel kapcso-
latban. Molnár Gyula polgármester azt 
kéri a 4-es metró építését végző összes 

A kerületiek biztonsága az első

Legutóbbi számunkban Bács Márton, az 
oktatásért felelős alpolgármester arról be-
szélt, hogy többek között a gyermeküket 
egyedül nevelők ingyen kaphatják a tan-
könyvet az Önkormányzattól. Szerkesztő-
ségünket többen megkeresték, a támoga-
táshoz való hozzájutás módját kérdezve. A 
gyermekét valóban egyedül nevelő szülő 
(tehát, aki élettársi kapcsolatban sem él) 
egy nyilatkozatot tesz erről a tényről, és 

111 EZER FT-OT 
AZ ÚJBUDÁVAL!
A Magyar Gallup Intézet  a nyár elején 
Újbuda felnőtt lakosságának körében 
felmérést végzett. A megkérdezett 
2199 újbudai véleményéből tanulmány 
készült, ebből olvashatnak majd részle-
teket  lapunk következő számában. Mi 
is kíváncsiak vagyunk az Önök vélemé-
nyére számos kérdésben. Azok között, 
akik a megjelenő kérdőívünket kitöltve 
visszaküldik, 111 ezer forint fődíjat sor-
solunk ki, az egyéb nyeremények mel-
lett. Keresse tehát az Újbuda következő 
számát, és küldje el válaszait! 

Cselekszünk, mert nemekből 
nem lehet építkezni

Tankönyvtámogatás az egyedülálló szülőknek

Egyszer így fog kinézni a Tétényi úti megálló

Interjú Molnár Gyulával, Újbuda polgármesterével
Rend és biztonság – ez valamennyi, 
Újbudán már folyamatban lévő és 
tervezett önkormányzati program 
közös nevezője. Ez a fő csapásirány 
a polgármester közterületekkel, 
oktatással, szociálpolitikával, köz-
lekedéssel kapcsolatos terveiben 
is, amelyek az előző önkormányzati 
ciklus várospolitikájának határozott 
folytatását jelentik. A részletekről 
Újbuda polgármesterét, Molnár 
Gyulát kérdeztük.

 A korábbi évek politikájának folytatá-
sát ígéri. Ezek szerint elégedett az-
zal, ami 2002 óta Újbudán történt?

Újbudán a rendszerváltás óta 
nem volt polgármester, aki két 
egymást követő ciklusban is bi-
zalmat kapott a kerület lakóinak 
többségétől. Nincs okom 
kételkedni abban, 
hogy attól, 

amit elkezdtünk, nem kell éles kanyart 
véve eltérnünk. Semmi nem kényszerít 
bennünket koncepcióváltásra, és ez azt 
is jelenti, hogy ma már nem nagyon van 
olyan jelentős kerületi ügy, amelyben a 
lakók türelmét kellene kérni, hiszen a lé-
nyeges lépéseken már túl vagyunk. Most 
az a feladatunk, hogy a kialakult megol-
dások részleteit finomítsuk, a nagy hord-

erejű ügyek mellett 
a kisebbekre is 

figyeljünk, és 
minden te-

rületen el-
sősorban 
a rendre, 
a hosszú 
távon is 

biztonsá-
gos műkö-

désre töre-
kedjünk. 

 A részletek, az apróbb ügyek vajon mennyi-
re látszanak a „hivatalból”? Eljut-e önhöz 
az, ami csak a civil szférában érzékelhető?

Nagy baj lenne, ha nem ismerném a ke-
rületben élők hétköznapjait. Itt szület-
tem, itt éltem, itt élek. Mindig is ügyel-
tem arra, hogy a vélemények, észrevé-
telek eljussanak hozzám. Rendszeresen 
találkozom a kerületi polgárokkal, és 
nemcsak a hivatalos formákban, de 
mivel itt élek, a mindennapi bevásár-
lás, sportolás vagy egy-egy kulturális 
esemény kötetlen alkalmain is. A ke-
rületi médiumokat is nagyon fontos-
nak tartom. Az Újbuda újság cikkeire 
reagáló levelek és az ujbuda.hu online 
fórumai rengeteg lényeges véleményt 
közvetítenek nekünk, és szerencsére az 
újbudaiak kihasználnak minden lehe-
tőséget, amelyeken keresztül eljuthat-
nak a városvezetőkhöz, és hozzám is. 
Ezt a célt szolgálja az úgynevezett Civil 
Tanács is, amelyet éppen azért hoztunk 
létre, hogy a döntések előkészítésében 
szerepet kapjon az itt élők véleménye a 
városrészi civil szervezeteken keresz-
tül. Ez egy követhető, szervezett forma. 
A különböző szervezetek vezetőivel, 
illetve képviselőivel  megbeszéljük a 

testületi ülésekre készülő előter-
jesztéseket.  

folytatás a 2. oldalon

erre hivatkozva kéri a támogatást. A nyi-
latkozatot az iskolában, az osztályfőnök-
nél kell leadni. 
 Az Újbudai Szociális Plusz program-
nak köszönhetően adható, speciális újbudai 
támogatások lehetővé teszik például, hogy 
az elsősök valamennyien ingyen kapják a 
tankönyvet. A rászoruló kétgyermekes csa-
ládok számára az iskolák 6000-6000 forint 
értékig ingyen biztosítják a tankönyvet. 

A Szociális Osztályon  kérhetnek a szülők  
utazási támogást, melynek havi összege 
jogosult gyermekenként jövedelemtől füg-
gően 2500, 2000 vagy 1500 forint lehet. 
Újbudán a gyerekeknek, gyermekes csalá-
doknak adható szociális támogatások még: 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
gyermekétkeztetési támogatás, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, átmeneti se-
gély, tankönyvellátás.  

NYERJEN!

Kilencvenöt évvel ezelőtt az elsüllyeszthetetlennek 
tartott Titanic katasztrófája 1517 áldozatot követelt. 
Az RMS Titanic Társaság a tulajdonában lévő tárgyi 
leletekből szervezett kiállítást, amely most a Millená-
risra érkezett, és november 26-áig látogatható. A ha-
jóóriás történetetét a tervezéstől egészen a katasztrófa 
éjjeléig végigkövető tárlat első osztályú, és ezt a jegy-
árak is jelzik: a felnőtt belépőért 3900 forintot kérnek.

Az elsüllyeszthetetlen Évnyitó a Műszaki Egyetemen
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME) új épületének alapkőletételét, valamint a 
központi épület előtt újra elhelyezett, még 1945-ben 
eltávolított szobrok leleplezését is a 226. tanév megnyi-
tásának napjára időzítette. Az egyetemen 4100 új diák 
kezdi meg idén a tanulmányait. Az új épületről és a 
főépület renovált szoborcsoportjáról bővebben követ-
kező számunkban olvashatnak.

Szeptember 15-én, szombaton a szokott helyen, a 
Nagyszeben térrel szemben, a szobornál. Regisztráció 
és tűzifaosztás 8.30-kor, a hal osztása 9.00-kor  kezdő-
dik. Zsűrizés két turnusban 13.30 órától. Jelentkezés 

a szervezőknél: ÚjbudaTV : 246-62-59, infor-
máció Szente Mária: 06-30-619-3321. Nemcsak 

versenyzők, hanem támoga-
tók és díjakat felaján-

lók jelentkezését is 
várjuk.  
A büfében azok 
is vásárolhatnak 

egy-egy tál halász-
lét, akik nem vesznek 

részt a versenyen!

máció Szente Mária: 06-30-619-3321. Nemcsak 
versenyzők, hanem támoga-

tók és díjakat felaján-

lét, akik nem vesznek 
részt a versenyen!

Halászléfőző-verseny 
Gazdagréten

Természetközelben címmel a Csopaki Képzőművé-
szeti Egyesület hét tagjának legszebb munkáit állítot-
ták ki a Tető Galériában. A verniszázson közreműkö-
dött és a megjelenteknek kellemes perceket szerzett 
Mádi Piroska szép énekhangjával, valamint Szegedi 
István humoros versek előadásával. A kiállítás szep-
tember 13-áig, hétfőtől péntekig 15 és 18 óra között 
tekinthető meg.
 A Karinthy Szalonban roma festőművészek al-
kotásaiból nyílt tárlat. Balogh Tibor, Vári Zsolt, Radó 
László és Csík Laura képein a cigány kultúra, hagyo-
mány jellegzetes vonásai láthatóak. A Felkelő Nap 
elnevezésű kiállítás a Romano Glaso (Cigányhang) 
Együttes közreműködésével nyílt meg.

kulturális összeállításunk a 16. oldalon

Természetközelben a Tetőben 
– Roma festők a Karinthyban

13. oldal 5. oldal

FÓKUSZBAN: INFORMATIKA TÓPARTI ÚJBUDA PARTY

összeállításunk a 7–10. oldalon riportunk a 6. oldalon

A digitális technika átszövi mindennapjainkat. 
Számítógép segít munkánkban, a tanulásban, 

ügyeink intézésében. E heti mellékletünk 
fókuszában a számítástechnika áll.

Idén is ezrek gyűltek össze a Feneketlen-tó 
partján, hogy egy koncertekkel, kulturális 
programokkal fűszerezett, vidám családi 
hétvégével búcsúztassák a nyarat.

A nyilatkozatokat a gyerekek osztályfőnökeinél kell leadni

cégtől, hogy a következőkre különös te-
kintettel legyenek az építkezés alatt: 

 Újbuda és Budapest lakosságának 
biztonságára, annak fényében, hogy 
egy ekkora építkezésnél balesetek is 
előfordulhatnak.

 Újbuda és Budapest épületeinek vé-
delmére.

 Újbuda és Budapest közterületeinek a 
lehető legkisebb terhelésére. Újbudán 
hosszú ideje nélkülözni kell olyan fon-
tos közterületeket, mint a Műegyetem 
rakpart – ahol a csúszást a Tétényi úti 
balesethez hasonlóan egy, a közműtér-
képen nem szereplő műtárgy okozza. 

 Az építkezés határidejének és színvo-
nalának tartására. 

Újbuda továbbra is elkötelezett a 4-es 
metró mellett. A mostani balesetben sze-
rencsére nem sérült meg senki. Bármely 
olyan intézkedés, amely az építkezés, az 
ott dolgozók és a környéken lakók biz-
tonságát növeli, Újbuda Önkormányza-
tánál támogatásra talál.

Újbuda Önkormányzata

SZEPTEMBER 12. WWW.UJBUDA.HU
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„Az a feladatunk, hogy a 
nagy horderejű ügyek mellett  

a kisebbekre is figyeljünk.”
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vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA országgyűlési képvi-
selő (16. választókerület) 27-én 17–18 
óráig tart fogadóórát az MSZP kerü-
leti irodában (Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati 
képviselő (Fidesz) minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) szeptember 25-én 
(új időpontban: minden hónap utolsó 
keddjén) 17 órakor tartja fogadóóráját, 
a Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben 
(bejárat a Mészöly utcából).

A KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz Iroda, Budafoki út  
9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-
4972. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 10–18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd jogi tanács-
adása szeptember 18-án elmarad.
Minden hónap első és utolsó szerdá-
ján 15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, 
gyeddel, gyessel, adózással, nyug-
díjazással kapcsolatos tanácsadás. 
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás. Szeptembertől újra nyelv-
tanulás! Hétfőn és szerdán 8–9 kezdő 
és 9–10 óráig haladó angol nyelvtan-
folyam indul. Ingyenes internet, szep-
tembertől már vezeték nélkül is szá-
guldhat az interneten.
Szeptember 25-én 18 órától közéleti 
est: Balogh Zoltán országgyűlési kép-
viselővel, az Emberi Jogi, Kisebbségi, 
Civil- és Vallásügyi Bizottság elnöké-
vel Deák András beszélget.

SZDSZ-PROGRAMOK
Szeptember 25-én, kedden 18 órakor 
Liberális Klub. Téma: „Kiút a város 
vizuális szennyezéséből?!” Vendég: 
Bojár Iván András, művészettör-
ténész, főpolgármesteri biztos, az 
Octogon című építészeti folyóirat 
főszerkesztője. Beszélgetőpartnere: 
Szesztay András. Cím: SZDSZ szék-
ház, XI., Ecsed u. 13.

MDF–IDF HÍREK
Szeptember 25. Újbudai Gondolatkör. 
Mit jelent és mit jelképez a Szent 
Korona? Beszélgetnek: dr. Pálmány 
Béla történész és dr. Szentpéteri Nagy 
Richárd alkotmányjogász.
Az MDF irodája (XI. Bartók Béla 
út 61.) hétköznap 15–19 óra között 
várja az érdeklődőket. Az Ifjúsági 
Demokrata Fórum minden szerdán 
18–20 óra között fogadóórát tart az 
MDF irodájában. Dr. Tóth László 
minden hónap első és harmadik hét-
főjén 16–18 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart a pártszékházban.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (Bar-
tók B. út 96.) a régebbi Magyar Fórum 
számok ingyen elvihetők. dr. Csigi 
Zsolt minden szerdán 10–12 óráig in-
gyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes 
Péter metafizikai pszichoterapeuta 
ingyenes lelkisegély-tanácsokat ad, 
és ingyenes önvédelmi oktatást tart 
minden korosztálynak. Jelentkezés a 
06/30/384-4873-as mobiltelefonon. 

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyar Mérce újság és egyéb in-
gyenes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488) Hírlevélre a http://ujbuda.job-
bik.hu honlapon lehet feliratkozni.   

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

CIGÁNY NYELVTANFOLYAM
A ZORIL Közhasznú Alapítvány ok-
tóber 1-jétől november 5-éig, 15–20 
óráig hétfői napokon intenzív cigány 
nyelvtanfolyamot tart Lakatos György 
vezetésével. A részvétel ingyenes. 
Hága Mária várja a jelentkezését te-
lefonon: 06/20/523-4384, és levélben: 
1119 Budapest, Szombathelyi tér 13.

ÁLLÁSKERESŐ KLUB
A ZORIL Közhasznú Alapítvány 
az Újbuda Humán Szolgáltató 
Központtal együttműködve álláske-
reső klubot szervez. Az első összejö-
vetel időponja: szeptember 24. 14 óra. 
Helyszíne: Újbuda Humán Szolgáltató 
Központ, XI., Bogdánfy u. 7/D. Tel.: 
06/20/523-4384.

  

Fogadóórák, programok

DEÁK ANDR ÁS, Szent imreváros 
képviselője (KDNP) a hónap el-
ső keddjén 15–17 óráig tartja fo-
gadóóráját az Éghajlat Könyves 
Kávézóban (Karinthy Frigyes út 
9.). Akadályoztatása esetén Téglásy 
Kristóf (06/20/261-8836) helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) Képviselői foga-
dóóra a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában, szeptember 3. hetében 17 
órakor. Alpolgármesteri fogadóóra 
a hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig 
a Zsombolyai u. 5. III. emelet 307-
es tárgyalójában. Bejelentkezés az 
Igazgatási Csoportnál vagy telefonon 
a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) szeptember 
13-án 17 órakor tartja fogadóóráját, 
az Őrmezei Közösségi Házban (Cir-
mos u. 8.), és szeptember 27-én 17 
órakor a Kaptárkő u. 8. sz. alatt.
KRAUSZ CSABA (MSZP) szeptember  
25-én 17 órakor tartja fogadóóráját, a 
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben 
(bejárat a Mészöly utcából).
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 

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

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tar-
tás: hétfőn 13–17, kedden 8–11, szer-
dán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
  XI., Fehérvári út 182. Nyitva tar-
tás: hétfőn 8–12, kedden 14–17, szer-
dán 8–12, csütörtökön 13–16.30 órá-
ig. Pénteken zárva. Tel.: 372-3497.

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig 8.30–16, pénte-
ken 8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.

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

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

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A katasztrófa helyzetek megoldásában a 
XI. kerület Újbuda Önkormányzat Pol-
gári Védelmi Kirendeltsége segítséget 
nyújt. Elérhetőség: Zöldszám: 06/80-
630-600 (éjjel-nappal), Ügyelet: 06/
1-318-2218 (éjjel-nappal), Kirendeltség: 
06-1-385-0078 (munkaidőben).

folytatás az első oldalról
A jövőben – akár a szerve-
zeti és működési szabályzat 
módosításával is –megta-
láljuk a módját, hogy köz-
vetlenebb hozzászólási és 
javaslattételi joguk is legyen 
a szervezeteknek.

Ne vonzzuk  
a hajléktalanokat!
 Ha az eddigi években min-

den jól sikerült, hol kell most 
rendet csinálni?

A kettő nem zárja ki egy-
mást. Az, hogy eddigi lépé-
seink sikeresnek bizonyul-
tak, és jó irányba indultunk 
el, nem jelenti azt, hogy a 
további lépéseket nem kell 
ugyanolyan átgondoltan és 
megfoltontan megválaszta-
nunk. Másrészt a feladatok 
jó megoldása is csak akkor 
fejeződik be, ha a végered-
mény a stabil rend, amelyet 
nemcsak elérni, hanem 
fenttartani is kell.  

 Konkrétan?        

Konkrétan: rendezett utak, 
tiszta parkok és játszóte-
rek, közbiztonság, életszerű 
szociális rendszer, működő 
hivatal. Vegyük sorra! Az 
útfelújítási program már 
elindult, és a munkák ja-
varésze 2008-ban valósul 
meg, gyakorlatilag a ciklus 
végére minden út – amely 
nem a Fővárosé – megújul. 
Ugyanilyen átfogóan kezel-
jük a többi közös területet, 
de ez annyiban mégis más, 
hogy a játszóterek és parkok 
felújítása után legalább még 
egyszer akkora feladat a fel-
újított állapot megőrzése. 
Ezért hozzuk létre jövő ta-
vasszal a kerület saját, önálló 
közterület-felügyeletét, amely 
biztosíthatja a mindenki által 
használható terek rendjét és biztonságát, 
továbbá azt, hogy minden zöldfelület-
nek legyen felelőse. Most borzasztóan sok 
idő telik el egy probléma megjelenésétől 
a megoldásáig, ezt fogja lerövidíteni az új 
felügyelet. De ennek a dolga lesz az illegá-
lis szemétlerakás visszaszorítása, a kisebb 
úthibák jelzése és javíttatása, a közvilágítás 
felügyelete, és minden olyan jelenség felszá-
molása, amely zavarja a közterületek rend-
jét. Idetartozik az is, hogy az utóbbi időben 
feltűnően sok hajléktalan „lakik” a kerület-
ben, és jelenlétük – az ő emberi jogaik tisz-
teletben tartása mellett is – sokszor ütközik 
a többség, az itt élők érdekeivel. Szeretném, 
ha közterületeink nem lennének vonzóak a 
hajléktalanok számára, és ennek megoldá-
sát is a felügyelettől remélem. 

 Ezt az ügyet nem a szociális programban kel-
lene kezelni?

Ez nem kerületi szociális kérdés. Országos 
probléma, amely lokális intézkedés esetén 
egy sziszifuszi, soha véget nem érő, céltalan 
ügy lenne. Sokkal kézzelfoghatóbb és iga-
zán hasznos rendszeren dolgozunk szoci-
ális ügyekben. Noha kormánypárti politi-
kusként és országgyűlési képviselőként az 
utóbbi idők reformértékű lépéseivel a hosz-
szú távú célok miatt egyetértek, mégis tu-
dom, hogy ezek az egyes emberek életében 
gyakran komoly nehézségeket okoznak. 
Nekik az Önkormányzatnak kell segíteni, 
mert csak helyben ismerhetők és térképez-
hetők fel ezek a gondok. Idén ismét húsz 
százalékkal emeltük a szociális támogatá-
si keretet, valamint új támogatandó cso-
portokat, kategóriákat határoztunk meg. 
A nyugdíjasok esetében él a lakhatási és a 
gyógyszerhez jutási támogatás, az egye-
dülálló iskoláskorú gyermeket nevelőknek 
vagy a sokgyermekes rászoruló családok-
nak pedig iskolakezdési támogatást adtunk 
ingyenes tankönyvvel és az iskolai étkezte-
tés felét-egészét szintén mi álljuk. Ha a csa-
ládnak tényleg szüksége van rá, gyermeke 
közlekedési költségeit is vállaljuk. Az is új 
cél, hogy a támogatandó és a nem támo-
gatandó jövedelemkategóriák között ne 
húzzunk éles határt. Így elérnénk, hogy aki 
a korábbi rendszer éles határánál alig több 

jövedelemmel rendelkezik, az is számíthat a 
segítségünkre. A Vicus Alapítvány – amely 
a szociális támogatásokat kezeli – kétszer 
akkora pénzforrást kapott, mint korábban, 
és még újabb 10 millió forintot tudtunk ne-
kik kigazdálkodni azért, hogy a hátrányos 
helyzetű csoportokat föltérképezzék, és ki-
dolgozzák az új rendszer részleteit.

 A szociális programok már-már rokontémája 
az oktatás, az új tanév néhányaknak egzisz-
tenciális és szociális gondot hozott.  

Fájdalmas, de szükséges döntéseket hoz-
tunk tavasszal, ez tény. Éppen most derült 
ki azonban, hogy a beiskolázási adatok iga-
zolják az átszervezést, hiszen elértük azt, 
hogy ez az intézményhálózat igen jó szin-
ten, hatékony kihasználtság mellett tudja 
ellátni a kerület oktatási feladatait. 33 pe-
dagógustól kellett elbúcsúzni – ez a fővá-
rosi átlagnál jóval enyhébb mérték, másfél 
százalék –, aki közülük állás nélkül marad, 
személyes segítségre számíthat. Minden-
esetre a szerkezetváltás befejeződött, nem 
kell újabb takarékossági intézkedéstől tar-
tani, viszont az biztos, hogy a hatékonyabb 
rendszer felszabaduló forrást jelent az 
iskolafelújításra, a taneszközök cseréjére és 
korszerűsítésére. A következő két és fél év 
során előkészítjük és megkezdjük minden 
iskolánk felújítását, még idén felmérjük a 
sportudvarokat, és az egyéb eszközökre, 
épületekre vonatkozó teendőket.

A virágpiaci metró  
nem illúzió
 Ha az önkormányzati teendők dolgában nem 

is, a fővárosi metróépítés okán mégis csak 
szükség van az itt élők türelmére. Gondolom, 
nem vitatja, hogy ebből önöknek is ki kell ven-
ni a részüket?  

A metró létfontosságú a fővárosiak és el-
sősorban Újbuda számára. Komoly esé-
lyünk van arra, hogy általa ennek a hatal-
mas kerületnek javul a tömegközlekedése. 
Kétségtelen, hogy az építkezés hátrányait 
leginkább a környéken lakóknak kell el-
viselniük, de ugyanilyen arányban élvez-
hetik majd a metró előnyeit is. Ahogy ez 

más, metrókörnyéki tele-
pülésekkel történt, nálunk 
is visszafordíthatatlan fejlő-
dést és felértékelődést jelent 
a föld alatti közlekedés. A 
metróhoz közeli ingatlanok 
értéke jelentősen emelkedik, 
ez pedig újabb fejlesztéseket 
vonz. Persze az olyan esetek, 
mint a legutóbbi alagútom-
lás, újabb és újabb erőpróbát 
jelentenek. Szigorúan ellen-
őrizzük az egész folyamatot, 
nem fordulhat elő, hogy a 
szükségesnél akár egy perc-
cel is tovább terhelje az épít-
kezés a közterületeinket és 
Újbuda lakóit.

 Az igazi közlekedési megol-
dás mégis az lett volna, ha a met-
róvonal a budaörsi virágpiacig 
tart. Beletörődtek abba, hogy ez 
a terv meghiúsult?
Sajnos, tudomásul kell ven-
nünk, hogy a beruházás je-
lenlegi ütemében nem épül 
meg a metró a virágpiacig. 
Ez most már szomorú tény. 
Mégis hiszek abban, hogy a 
meghosszabbítás nem illúzió. 
Egy nagyon megalapozott és 
mindenre kiterjedő tanul-
mányra készülünk, amely 
közlekedésszakmailag és 
pénzügyileg vizsgálja, vajon 
igazunk van-e, amikor azt 
mondjuk, a fővárosnak és 
a kerületnek elemi érdeke 
a hosszabb vonal. Ha erre a 
kérdésre egyértelmű és po-
zitív választ kapunk, akkor 
továbblépünk.

 Mesés távlatokat ígérő beru-
házásból több is zajlik egyszerre. 
A legtöbb dilemmát kiváltó ezek 
közül az Öböl-projekt, amelynek 
kapcsán az ellenzék azzal vádol-
ja önöket, hogy elvesztegették a 
területet.
Akik most vádaskodnak, 

azok korábban igennel sza-
vaztak a projektre. Ez nem 

csoda, hiszen évtizedeken keresztül ku-
darcot vallott tervek jellemezték ezt az 
ügyet. Mindenesetre, mivel konkrét szá-
mokkal igazolható, hogy az értékesítés 
egyértelműen hasznot jelentett a kerület-
nek, ráadásul teljesült, amit mindenki el 
akart érni, a vádak alaptalanok. A Lágy-
mányosi-öbölben ma mindenki számára 
használható közpark és ehhez tartozó 
létesítmények működnek. Az általunk ki-
adott építési engedély garantálja, hogy ez 
így is marad. Semmiképp nem ingathatja 
meg semmilyen kicsinyes politikai szán-
dék ezt a grandiózus projektet. A többi be-
ruházásról is érdemes néhány szót ejteni, 
hiszen a Skála helyén épülő közösségi-ke-
reskedelmi központ és lakónegyed például 
olyan különleges életkörnyezetet hoz létre 
a Bocskai út–Móricz Zsigmond tér met-
rómegállók között, amihez fogható kevés 
van a fővárosban. Talán a Vörösmarty 
tér és a Liszt Ferenc tér ilyen. Akik most 
közvetlen közelről élik át az építkezést, 
számíthatnak arra, hogy lakásuk értéke 
jelentősen emelkedik az új városközpont 
közelében. Ugyanilyen minőségi átalaku-
lás várható az Etele téren, illetve a Tétényi 
út, Etele tér kereszteződésében.

 Nem az Öböl-projekt az egyetlen, amely  vi-
hart kavar a testületen belül. Ott van a Krausz-
ügy, korábban az iskolai támogatások vagy az 
iskolabezárások. Ilyen „békétlen” képviselő-
testület képes végigvinni a nagy ívű terveket?

Egyértelmű, hogy a nagypolitika vihara-
it egyesek szívesen behozzák a kerületbe. 
A szakmai ügyeknek álcázott támadások 
rendre kudarcot vallanak, ezért aztán jön-
nek a politikai jellegűek, amit az állam-
polgárok úgysem látnak át, hiszen kevés 
a hiteles információ. Az biztos, hogy mi 
csak azokkal tudunk együttműködni, akik 
tudják, mit akarnak. Meggyőződésem, 
hogy nemekből nem lehet építkezni, mert 
az nem partner, aki folyamatosan tagadja 
azt, ami történik. Nincs dolgunk a politikai 
„handabandázással”, és nem hagyjuk ma-
gunkat eltéríteni attól, amiről tudjuk, hogy 
jó, és attól, amit képesek vagyunk a kerület 
érdekeinek megfelelően megvalósítani.

Bárczy Andrea 

Cselekszünk, mert nemekből 
nem lehet építkezni
Interjú Molnár Gyulával, Újbuda polgármesterével

„Nem hagyjuk magunkat  
eltéríteni attól, ami a kerület  

érdekét szolgálja.”

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a



KERÜLET 3ÚJBUDA 2007. SZEPTEMBER 12.

Egyeztető ülést tartottak önkormány-
zati képviselők a kerületi polgárőr-
ségek vezetőivel és az újbudai rend-
őrtisztekkel. A találkozó célja az volt, 
hogy a polgárőrség, valamint a rend-
őrség munkájának összehangolásával 
biztonságosabbá váljék környezetünk. 

A megbeszélésen a kerület öt polgárőr-
egyesületének vezetői számoltak be az el-
múlt év eredményeiről. Az önkéntes pol-
gárőrök – szabadidejük feláldozásával – 
folyamatosan segítik a rendőrség munká-
ját. Egész évben tevékenyen vesznek részt 
a közbiztonság védelmében, biztosítják 
a kerületi rendezvények zavartalanságát, 
sőt, számtalan olyan példa is akad, amikor 
polgárőrök betörőket, körözött személye-
ket fognak el és tartanak fel a rendőrség 
megérkezéséig. Legutóbb lopott gépkocsik 
nyomára bukkantak, színesfémtolvajokat 
lepleztek le, valamint igyekeztek felszá-
molni a Madárhegyen létrejött hajlékta-
lantelepet. 
 Az öt egyesület, a Polgári Véderő Pol-
gárőrség, az Ötház Polgárőrség, a Gazdag-
réti, a Kelenvölgyi és a Sashegyi Polgárőr-
ség elnökei, szervezeteik nevében megkö-
szönték a rendőrség segítségét. Trombitás 
Zsolt rendőr százados felhívta a jelenlévők 
figyelmét, hogy a rendőrség és a polgárőr-
ség közti nagyobb összhang érdekében a 
polgárőröket bármikor szívesen látják fel-

készítéseken, tréningeken, melyek eredmé-
nyeképpen a két szervezet közös munkája 
koordinálhatóbbá válhat. Az önkormány-
zat az Újbuda 11 Kht. közreműködésével 
támogatja a kerületi polgárőrszervezetek 
tevékenységét. Jelenleg egyenruhát, kü-
lönböző felszereléseket, valamint három, 
számítógépes nyomkövetőrendszerrel 
ellátott gépkocsit biztosít az öt polgárőr-
egyesületnek. 
 Az Újbuda 11 Kht. vezetője, Visnyei 
Csaba méltatta a GPS-en található „pá-
nikgomb” előnyeit, és biztatta az egye-
sületeket, hogy próbálják hatékonyan 
kihasználni a gépkocsik lehetőségeit. A 
polgárőrszervezeteknek pályázniuk kell 
a támogatásért, amelyről az önkormány-
zat képviselő-testülete dönt. Az idén 
augusztus 21-étől december 31-éig lehet 
pályázatot benyújtani a 27 millió forin-
tos keretre. A pályázatok elbírálásáról az 
Újbuda Közbiztonságáért Alapítvány ku-
ratóriuma határoz. A kuratórium elnöke, 
dr. Tóth László azt mondta, hogy a még 
hatékonyabb munkához a polgárőrség-
nek élőbb kapcsolatot kellene tartania az 
emberekkel, hiszen például a folyama-
tos tájékoztatással, a létrejövő kétirányú 
kommunikációval az önkormányzati 
támogatáson túl a lakosság segítségére is 
számíthatna az Újbuda közbiztonságát 
szolgáló kerületi polgárőrség.  

Farkas Annamária

A lakosság segítségére is számítanak

Polgárőrök találkozója

Nem volt üres járat a nyár az utak 
karbantartása szempontjából, és 
három iskola multifunkcionális 
sportudvart „kapott” az évnyitóra. 
A felújítási munkák néhány kiemelt 
„vakációs” állomásáról kérdeztük 
Lakos Imre alpolgármestert.

A nyári útfelújítások közül a Ménesi út és az 
Alsóhegy utca átépítése volt a leglátványosabb. 
A kerületi úthálózatot és forgalmat figyelembe 
véve mit oldanak meg ezek a munkák?
A Ménesi útnak a tanévkezdésre min-
denképpen el kellett készülnie, hiszen 
rengetegen vágnak át iskolába és mun-
kába menet a Gellérthegyen. A másik 
ok, amiért ehhez az úthoz nyúltunk 
az, hogy a rendszeresen itt parkolók 
egyre többen vannak, és ez egyre szű-
kebb közlekedő sávokat okozott. Most 
mintegy egy kilométernyi szakaszt le-
aszfaltoztattunk, és új parkolóhelyeket 
alakíttattunk ki. Speciális szegélyekkel 
és behajtókkal nagyon könnyen hasz-
nálható és tetszetős útszakaszt sikerült 
létrehozni. Az Alsóhegy utca szintén jó 
„menekülő” útvonal, pláne akkor lesz 
ideális, amikor átépítésével elérkezünk 
egészen a Karolina útig. Most az Ibrahim 
utcáig jutottunk, a további szakasz kiépí-
téséhez állami forrásra pályázunk.

Apropó, Karolina út! Ha mostanában járt arra, 
láthatta, hogy a kanyarodó sávok példátlanul 
ékelődnek az egyenesen haladók közé. Az asz-
faltozás rendben van, de az új forgalmi rend elég 
balesetveszélyes…

Sokaknak ez a véleménye, valóban nem 
logikus a Karolina út új rendje. Mivel 

ez az út a Fővárosé, hozzájuk tartozik 
az átalakítás. A tapasztalatok alapján 
közösen egyeztetjük, kell-e, és ha igén, 
miként változtatni a Karolina út közle-
kedési szabályain.  

A Kisköre téren is túl vannak, pedig évekig erre 
nem jutott forrás. Az ott lévő idős fák nem szen-
vedték meg a munkát?

Nem, mert a gyökerek átvágása helyett 
inkább ívesen megkerülték a fákat a 
burkolattal. Egyébként nemcsak a tér, 

hanem a Kisköre utca is új burko-
latot kapott. A téren új parkolókat 
is kialakítottunk. Minden kiemelt 
útfelújításnál látható, hogy új par-
kolókkal bővítjük az eddigieket. 
Egyre többen költöznek a kerület-
be, és ez jó hír, de az ezzel járó inf-
rastruktúra-bővítést nekünk kell 
megoldani.

Mennyibe kerültek ezek a kiemelt útfelújí-
tások?

Mintegy 150 milliót fordítottunk 
ezekre a munkákra.

A játszóterek után az iskolákban és óvo-
dákban is megújulnak az udvarok és 
sportudvarok. Az új tanév kezdetén három 
iskolában sportudvart avattak az évnyitón. 
Lesz folytatás?

Most készül az a tanulmány, amely 
felméri a kerület oktatási intéz-
ményeinek udvarait. Ennek ered-
ményei alapján szeretnénk egy 
hároméves programot indítani, 
amelynek végére mindenütt kor-
szerű, sportolásra valóban alkal-

mas sportudvar épül. Ez legalább akkora 
jelentőségű program, mint amilyen a 
játszóterek korszerűsítése volt, amely fő-
városi, de még országos szinten is egye-
dülállónak számított. Három fontos he-
lyen nem is vártuk meg a teljes kerületre 
vonatkozó felmérést: a Bocskai István, a 
Petőfi Sándor és az Őrmezei Általános Is-
kola udvarát már a nyáron átalakítottuk.  
Most iskolánként húszmilliót tudtunk 
erre költeni. 

B. A. 

Utak, parkolók, sportudvarok 
A nyár nem volt uborkaszezon

Lakos Imre: minden iskolában korszerű sportudvar lesz

Lakossági tájékoztatót szervezett a 
Lágymányosiak Egyesülete a Skála -
beruházással kapcsolatban. 
A ren dezvényen Elekes András, az 
ING Magyarország Ingatlan fejlesztő 
Kft. vezetője tartott vetítéssel egybe-
kötött előadást, majd válaszolt 
az érdeklődők kérdéseire is.

A korábbi információkhoz képest újdon-
ságnak számít, hogy az igazgató pontosan 
beszámolt például a leendő nagy szuper-
marketről is, a lágymányosiak körében ta-
lán ez volt a legfontosabb kérdés. A korábbi 
Kaiser’s-et is üzemeltető Interspar-csoport 
új, óriási alapterületű élelmiszer-áruháza 
a leendő központ –2. szintjén lesz, azaz a 
második földalatti szinten. A régi üzletük-
höz képest körülbelül a duplája lesz majd 
az új, és a vele egy szinten lévő parkolóból 
közvetlenül is megközelíthető lesz, a be-
vásárlókocsik is már a parkolónál fogják 
várni a vevőket. A parkolóházi szintekre 
érkezők egyébként közvetlenül nem ide, 
hanem a –3. szintre fognak lehajtani (ahol 
hatszáz gépkocsit lehet majd elhelyezni), 
de kihajtani már innen is lehetséges lesz, 
a –1. szinten található parkolóhelyek pedig 
a tervek szerint bérletesek lesznek. Hogy 

mekkora igény is van a környéken egy 
nagyobb élelmiszerüzletre az is jelzi, hogy 
bár a beruházás csak 2009 végére lesz kész, 
egy idősebb hölgy már most azt tudakolta 
az igazgatótól, az épületkomplexum me-
lyik felén lesz az üzlet, sokat kell-e majd 
gyalogolni a főbejárattól, illetve a leendő 
metrómegállótól. 
 Hamarosan elindul a beruházásról 
pontos tájékoztatást nyújtó weboldal is. 
Elekes András azt ígérte, egy hónapon be-
lül elkészül, és az építési területet határoló 
kerítésre, jól látható helyre ki fogják írni a 
honlap címét. Az oldalon többek között a 
tervrajzok és a látványtervek is megtekint-
hetők lesznek. 
 A lágymányosi egyesület tagjait is fog-
lalkoztatta a kérdés, hogy mekkora zöldfelü-
let, milyen mértékű parkosítás lesz az új köz-
pontnál. A beruházó cég vezetője leszögezte: 
tartják magukat ahhoz a megkötéshez, hogy 
legfeljebb 80 százalék lehet a beépített terület 
aránya, a többi részen természetesen parko-
sítani fognak, és a központhoz fog tartozni a 
Váli utca felőli oldalon egy kis vegyes burko-
latú közpark, amely hétvégi rendezvények 
helyszínéül is szolgálhat majd. 

Rózsa M.
www.ujbuda.hu/0709skala 

Skála-fórum: parkosítás, 
élelmiszerbolt, weblap

Beszélgetés a készülő beruházásról Lágymányoson

Grigássy László 1924-ben született Deb-
recenben. Jogot végzett, ügyvédként 
dolgozott. 1947-ben a Demokrata Nép-
pártot szervezte a Hajdúságban, és a 
kék cédulás választáson pótképviselővé 
választották. 1955-ben, mivel eredmé-
nyesen védte a diktatúra által mondva-
csinált okokból perbe fogott kulákokat, 
őt magát is börtönbe vetették. Az 1956-
os forradalom szabadította ki, aztán 
1957-ben ismét több hónapra bebörtö-
nözték. Hétévi fizikai munka után végül 
jogtanácsosként folytathatta pályáját 
nyugdíjazásáig.
 1989-ben részt vett a KDNP újra-
szervezésében. Pártfőügyész, később a 
jogi bizottság elnöke volt. A XI. kerületi 
pártszervezet alapító, később tiszteletbe-

li elnöke. 1990–1994 közt fővárosi, 1994–
1998-ig XI. kerületi önkormányzati kép-
viselő. A rendszerváltozás idején szám-
talan civil kezdeményezés (alapítvány, 
egyesület) létrehozatalánál bábáskodott. 
Aktív társadalmi életet élt. Egyebek közt 
a Szent György Lovagrend, a Szent Koro-
na Társaság, a Páneurópai Unió kereté-
ben tevékenykedett.
Grigássy László hosszú betegség után 
augusztus 2-án hunyt el Budapesten. 
Utolsó útjára a Farkasréti temetőben 
családján, barátain és tisztelőin kívül a 
XI. kerület politikusai – Molnár Gyu-
la polgármester, Kupper András, Jankó 
István, Gyorgyevics Miklós, dr. Molnár 
László képviselők – is elkísérték.

(M. G.)

Elhunyt Grigássy László

„Fantasztikus, hogy mi minden tör-
ténik velem, és mindez százévesen! 
És látjátok, hülye nem vagyok még. 
És élni örökké fogok. Ti is. Tudjátok, 
vagy csak hiszitek?”  

Szepes Mária a Vörös Oroszlán szer-
zője, a Pöttyös Panni-sorozat írója, az 
ezoterikus irodalom nagyasszonya. 
Műveit több nyelvre lefordították, és 
a világ számos országában helye volt 
a könyvsikerlistákon. 1908. december 
14-én született és 2007. szeptember 
3-án hajnal jött érte… Életének egyik 
utolsó, nagy lélegzetű interjúját az 
ÚjbudaTV nézőinek adta. A közel egy-
órás beszélgetést szeptember 10-étől, 
hétfőtől az ÚjbudaTV újra vetíti.  

Szepes Mária 
(1908–2007)

Augusztus utolsó napján rendkívüli 
ülést tartottak kerületünk vezetői és 
önkormányzati képviselői, melynek 
egyetlen napirendi pontja a tanévkez-
dési támogatás megvitatása volt.

Jankó István, a Fidesz képviselője kezde-
ményezte az egyszeri támogatást, melyet 
azok a kerületi családok kapnának, akik 
gyermekvédelmi támogatásban is része-
sülnek. Így tompítva a nehéz helyzetű 
családok megnövekedett iskolakezdési 
költségeit.
 3300 gyermek, azaz 1300 család 5000 
forintos támogatásáról folyt a vita, melyet 
végül 14 igen, 18 nem szavazat mellett eb-
ben a formában a testület nem fogadott el. 
A már megszokott éles pengeváltások az 
önkormányzati vezetés és ellenzék között 
most is végigkísérték az ülést.
 A „nem” szavazatok indoklásaként el-
mondták, hogy a Fidesz által felvetett for-
mában nem hatékony a támogatás, mert 

Rendkívüli testületi ülés – fővárosi döntések

14 igen, 18 nem
jövedelemnek minősül, és így adóköteles, 
tehát a javasolt összegnek alig felét vehet-
nék át a rászorulók. Elhangzott az is, hogy 
kevés az idő a támogatandók körültekin-
tő kiválasztására, hiszen a gyermekeiket 
egyedül nevelő szülők, akik nem esnek 
gyermekvédelmi támogatás alá, legalább 
annyira rászorulnak erre az egyszeri lehe-
tőségre, mint a többgyermekesek. 
 A támogatás szükségességével és a 
kezdeményezés céljával minden képviselő 
egyetértett, a hatékony felhasználás mód-
jában nem jutottak közös nevezőre.

Összevonásokról 
döntött a főváros  

A politikai viták mellett összevonásokról 
döntött a Fővárosi Közgyűlés augusz-
tus végén. A képviselők többsége meg-
szavazta, hogy januártól összevonják 
a Szent János, a Szent Margit és a Budai 

Gyermekkórházat, így Buda északi ré-
szének ellátását egy hatalmas intézmény 
szolgálja majd. Osztályokat egyelőre nem 
költöztetnek át, minden marad az eddig 
megszokott helyen. Az átszervezéssel az 
irányítási szinten lehet spórolni. A köz-
gyűlés határozott a fővárosi szociális in-
tézményhálózat szűkítéséről is. Erre azért 
van szükség, mert innen vont el a legtöbb 
pénzt az idei költségvetés.

Képviselő-testület: keresik a közös nevezőt

Emellett több, Újbudát is érintő témát vitat-
tak meg a képviselők. A budai Skála helyén 
épülő központ miatt módosított kerületi 
szabályozási tervvel például egyet kellett 
értenie a Fővárosnak is. Módosították a 
Szent Imre Kórház felújításának második 
üteméről szóló engedélyokiratot, mert a ki-
vitelezésre beérkezett árajánlatok némileg 
magasabbak voltak az előre tervezettnél. 

(ban), www.ujbuda.hu/0709skala

A végső tiszteletadáson a képviselő-
testület politikusai is megjelentek

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélye-
zési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.)Korm.rend. szerint 
véleményezésre megküldte az

1-ES VILLAMOS VONALA BUDAFOKI ÚTIG TÖRTÉNŐ MEG-
HOSSZABBÍTÁSÁNAK

(az 1-es villamos jelenlegi végállomásától a XI. ker. Bu-
dafoki út–Dombóvári úti kereszteződésig) előzetes 
környezetvizsgálati dokumentációját.
A közzétételi közlemény teljes szövege a KDV-KTVF honlapján 
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu, Archív hírek augusztus 27–
23.) található. Az 50 oldalas dokumentáció helybenolvasással

SZEPTEMBER 15-IG TEKINTHETŐ MEG

 a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőségen (VII. ker. Nagydiófa u. 10–12., 
hétfő, szerda 9.00–12.00 és 12.30–1600, péntek 9.00–12.00 
óráig), valamint 
 a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (XI. ker. Zsom-
bolyai u. 5. II. em. 210. szoba), ahol előzetes időpont-egyez-
tetés esetén ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben 
várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 37-24-684 
vagy 37-24-633).

A telepítés helyével, a hatástanulmány tartalmával vagy 
hatásvizsgálat lefolytatásával kapcsolatos észrevétel írásban 
tehető a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőségen legkésőbb szeptember 
15-éig.
Budapest, 2007. augusztus 31.

dr. Filipsz Andrea, jegyző
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Dr. Lenkei Életerő Centrum  
nyílt a MAMMUT I.-ben!

Idézet dr. Lenkei Gábortól:
„Az én álmom egy egészséges Magyarország. 

Nemcsak testi, hanem szellemi értelemben is. Egy 
olyan közösség, amelynek tagjai derűsek, nem aggo- 
dalmaskodnak, bizakodóak, nyugodtak, türelme-
sebbek egymással, jókedvűek, kiegyensúlyozottak.

Rózsaszín köd csupán? Egy álmodozó elme 
valóságtól elrugaszkodó festett világa?

Képzeljen maga elé egy ilyen Nemzetet.
Agyő, depresszió! Agyő, rosszkedv!”
Hosszú várakozás után, ünnepélyes keretek 

között megnyílt franchise rendszerünk első üzlete a 
Mammut I. alsó szintjén a Rossmann mellett!

Így már Budán is egyszerűen hozzáférhetővé 
váltak az egészséges élethez szükséges vitaminok, 
ásványi anyagok és nyomelemek.

Dr. Lenkei Gábor 2003-ban jelentette meg 
a Cenzúrázott egészség – A betegség-ipar futó-
szalagján című könyvét, amely eddig 120.000 
példányban fogyott el. 

Ebben olyan témákat boncolgat, mint:
– Miért élünk feleannyi ideig, mint lehetne?
– Kik irányítják az egészségről alkotott 

fogalmainkat?

– Hogyan lehet sok pénzt keresni gyerekeken 
egy kitalált betegséggel?

A könyvből az is kiderül, hogy miért fontos 
táplálék-kiegészítőket fogyasztani, miért nem tudjuk 
napi szükségleteinket a megszokott élelmiszerekből 
magunkhoz venni.

Akkora volt az érdeklődés a könyvben említett 
vitamincsomagok iránt, hogy dr. Lenkei Gábor 
saját maga állított össze megfelelő arányú és 
mennyiségű vitamincsomagokat. Mára közel 150.000 
ember fogyasztja ezeket a készítményeket teljes 
megelégedettséggel. Erről tanúskodik az a 31.000 
javulásról szóló tapasztalat, amelyet vásárlóink 
juttattak el hozzánk.

A Cenzúrázatlan egészség – A játszmának vége! 
című könyvben jó néhányat olvashat belőlük.

Ahogy Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas tudós 
mondta: „A vitamin olyan anyag, amely akkor okoz 
betegséget, ha nem esszük meg.”

Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, rendelkezésünkre 
állnak az Életerő napi Vitamincsomagok. Háromféle 
erősségben kaphatóak, hogy mindenki a saját 
életritmusának megfelelő csomaghoz jusson hozzá. 
Ezen kívül önállóan is speciális készítmények a 

menstruációs problémák enyhítésére, a változókori 
nehézségek könnyebbé tételére stb. 

Aki könnyebbé szeretné tenni a fogyókúrás 
időszakot, az is talál magának megfelelő 
készítményt. 

Jöjjön be hozzánk! Jobb lesz az élete!

Páratlan eredmény! Több mint 30 000 javulásról szóló tapasztalat!

Mindenkit meghallgatnak

Városmissziós hét lesz Budapesten
A főváros 80 pontján – Újbudán a Móricz 
Zsigmond körtéren, az Etele téren, Őrme-
zőn, Albertfalván, Gazdagréten és az egye-
temeknél – szerveznek programokat a ka-
tolikusok  szeptember 16-ától, amelyekre 
mindenkit várnak. Lesznek zenei, prózai 
rendezvények, filmvetítések, beszélgeté-
sek, előadások, a templomokban nyitott 
éjszakát tartanak. A kerületi programok-
ról, amelyeket Újbuda Önkormányzata is 
támogat, az egyik szervezőt, Simon Péter 
matematikust kérdeztük. 

 Mi a célja a szeptember 16. és 23. közötti 
missziós hétnek?

Meg szeretnénk mutatni valamit ma-
gunkból, valami személyeset, amelyet 
nem ismernek azok, akik nem járnak 
templomba. Bárki, aki részt vesz egy 
programon, kialakíthat egy képet a ke-
reszténységről. Reméljük, látszani fognak 
közösségünk jellemzői abból, ahogy egy-
máshoz szólunk. 

 Kiknek szervezik a programokat?

A programjaink nyitottak, amelyekre bár-
ki eljöhet. Mi is meg fogjuk majd szólítani 
a járókelőket. Ez kényes feladat, hiszen 
sokszor találkozunk ilyen megszólítás-
sal. Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy 
nagyon sokan beszélgetnek szívesen még 
az utcán is. Őket igyekszünk megkeresni. 
Azt szeretnénk, hogy bárki, aki megáll, 
kapjon valamit. 

 Nem félnek a visszautasítástól?

Nem leszünk erőszakosak. Egy udvarias 
megszólítás után látni, hogy ki akar szó-
ba elegyedni velünk, és ki nem. De nem 
sok visszautasítást várunk. Mindenkinek 
szüksége van ugyanis arra, hogy figyelje-
nek rá. Persze egy bensőbb témáról nehéz 
beszélni, de egy-egy meglepő helyzet elin-
díthat egy ilyen beszélgetést. Megpróbá-
lunk mindenkit meghallgatni. 

 Szórólapjukon az olvasható, hogy megta-
pasztalják Isten jóságát és erejét, és ezt 
akarják felkínálni mindenkinek. 

Lehet, hogy valaki úgy jön oda hozzánk, 
hogy neki nincs se reménye, se jövője. 
Ha egyszer ezt érzi, akkor valószínűleg 
úgy is van. Nem akarjuk megmagya-
rázni, hogy ő valójában most nem is 
szenved. De ha elmondja nekünk, mi-

ért rossz neki, azt meghallgatjuk, és ez 
akár segíthet is. Ezenkívül el tudjuk neki 
mondani, mi hogyan tapasztaltuk meg 
Isten jóságát és erejét, ez is adhat további 
bátorítást, támogatást.

 A Villányi úti Szent Imre-templomba is sok 
programot terveznek. Nem félnek attól, 
hogy egy nem hívőnek ez idegen terep?

Másik fő helyszínünk Újbuda belső ré-
szén, a Móricz Zsigmond körtéren van. 
A templomban elsősorban a híveknek 
szervezünk programokat, bár tapasztala-
tunk szerint ilyen alkalmakkor a nem hí-
vők is betérnek. Azért várunk sok hívőt 
a templomba, mert Lisieux-i Szent Teréz 
ereklyéje előtt lehet majd imádkozni. 
Szent Teréz a misszió egyik védőszentje, 
ereklyéjét erre az alkalomra hozzák el 
Franciaországból.

 Európában 2003 óta szerveznek ilyen 
hetet. Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel 
után Budapest az ötödik helyszín. 
Milyenek a külföldi tapasztalatok?

Brüsszel – ahol tavaly volt városmisszió 
– mint európai főváros mentes akar len-
ni mindenféle vallásosságtól. A katoliku-
sok azt érezték meg, hogy ennek ellenére 
bátran kimehetnek az utcára, megmu-
tathatják magukat. Az emberek ugyanis 
pozitívan reagáltak. Sokan hallgatták 
őket, a médiavisszhang is igen jó volt. Az 
egyháznak nagyon sokat jelentett, hogy 
meg mert jelenni a társadalom előtt. Ez 
nekünk is fontos lenne, hogy lássuk, mit 
tehetünk a velünk együtt élő emberekért. 
A misszió ugyanis küldetést jelent. Nem 
egyéni érdekből megyünk, hanem úgy 
érezzük, tennünk kell valamit, valaki 
küld bennünket másokhoz. Persze nem 
kell senkit sem megtérítenünk, nincs 
ilyen elvárás.

(gianone)

Az Újbuda legutóbbi száma egy sajátos 
hangvételű publicisztikát jelentetett meg 
„Gyalázat” címmel. Nem akarom minő-
síteni sem a cikket, sem íróját – nomen 
est omen, és válaszcikkel sem kívánok 
egy véget nem érő vitába bocsátkozni. 
Nem a cikk megírásával, hanem annak 
közlésével történt hiba. Az Újbuda szer-
kesztősége válaszút elé érkezett: vagy 
beengedi a Népszavába és a 168 órába 
illő publicisztikákat és vele együtt teret 
nyit a kurucinfo.hu és a Demokrata írá-
sainak, vagy megmarad a kerület köz-
ügyeinek független tájékoztató lapjának. 
 Én még nem láttam olyan újságot, 
amely hitelesen és sikeresen tudna egy-
mással szöges ellentétben álló világnézete-
ket bemutatni, ezért az utóbbit ajánlom.
 De a független tájékoztatáshoz to-
vábbi átalakulásra is szükség van: fel kell 
adni a polgármesteri vezetés PR lapjának 
szerepét is. 
 Ehhez kívánok a szerkesztőségnek 
sok sikert!

Jankó István, A Fidesz kerületi elnöke

Gyalázat...

Újbuda sokszínű városrész. Különböző 
hátterű, mentalitású, kultúrájú, különféle 
politikai véleményű emberek lakják. Egyes 
kérdésekben és néha alapvető dolgokban is 
eltérő nézeteket képviselnek. Az Újbuda új-
ság célja, hogy az itt lakók véleménye, elkép-
zelése a maguk sokszínűségében, súlyuknak 
megfelelő teret kapjanak, ha kell egymással 
vitatkozva, akár ütközve is. Vitatkozva, el-
lenkezve, érvelve, de egymást és egymás vé-
leményét tiszteletben tartva, egymás jó szán-
dékát és tisztességét nem kétségbe vonva.
 Szerkesztőségünk nem kíván állást 
foglalni, sem a publicisztika, sem  a kép-
viselő levele kapcsán. Az észrevételeket 
megköszönve, szerkesztőségünk a témát 
ezzel lezártnak tekinti. Úgy gondoljuk, 
Petőfi mondata, mely újságunk szellemi-
ségének mottója, ez esetben is útmutató: 
 „Az Idő igaz, és eldönti, ami nem az.”

Augusztus eleji számunkban rövid publi-
cisztika jelent meg Gyalázat címmel. Ke-
rületünk lakója, a nyugdíjas, Aranytollas 
újságíró leírt egy esetet, amelynek tanúja 
volt, és azt is, hogy milyen gondolatsort 
indított el benne a jelenet. 
 Cikkünk nyomán érkezett hozzánk 
néhány észrevétel olvasóinktól és képvi-
selőktől is, akik nem értettek egyet a cikk 
tartalmával és annak megjelentetésével. 
Jankó István, a Fidesz képviselője levelet is 
írt erről. 

EGYHÁZ

Állandó programok:
8.00 Reggeli szentmise. 9.00 Zsolozsma. 10.00 Katolikus isko-
lák fogadása. 15.00 Szentolvasó. 16.00 Szentségimádás. 17.00 
„Egy óriás pályafutása” (dokumentumfilm Szent Terézről). 
18.00 Esti szentmise. 19.00 Előadás Szent Teréz lelkiségéről. 
20.00 Zenei áhítat, koncert.

SZEPTEMBER 15. 20.00 Palkó Julián OFM: Kit is várunk? 21.00 
Az ereklye ünnepélyes fogadása, ünnepi nyitó szentmise: dr. 
Takács Nándor OCD püspök úr. A történelmi Magyarország 
egyházi zenéje. Nyitott templomok éjszakája.   
SZEPTEMBER 16. 20.00 Tolcsvay László – Tolcsvay Béla: Ma-
gyar Mise.
SZEPTEMBER 17. 19.00 Jakubinyi György érsek: Kis Szent Teréz 
tisztelete, 20.00 Benyus testvérek kamaraegyüttese: Zenei áhítat.
SZEPTEMBER 18. 19.00 Az ereklyét kísérő francia pap, Gilles 
Garcia: Teréz titka, 20.00 Szent Márk evangéliuma.
SZEPTEMBER 19. 19.00 Bakos Rafael OCD: A kis út, 20.00 Dél-
budai vendégkórusok zenei áhítata.
SZEPTEMBER 20. 19.00 Pierre d’Ornellas Rennes érseke: Teréz 
a missziónárius, 20.00 fiatalok estéje: Imperfectum együttes.
SZEPTEMBER 21. Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, 
17.00 Palkó Julián OFM: Teréz a missziók fő védőszentje. Mit 

Szeptember 17–22. Lisieux-i Szent Teréz 
a Szent Imre-plébánián a Városmisszió hetében

vár tőlem Krisztus? 19.00 Gyülekezés, fáklyás felvonulás a Gel-
lérthegyre Szent Teréz ereklyéjével, szentmise: dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás, érsek.
SZEPTEMBER 22. Családok Napja
10.00 Bakos Rafael OCD: Teréz és a család, 
10.00–12.30 Játszóház a családok számára a Feneketlen-tó mel-
letti játszótéren, 
11.00 Fokolare mozgalom családtagjainak tanúságtétele, 
16.00 Visky András: Júlia (monodráma). Előadó: Dér Denisa, 
18.00 Te deum. Főcelebráns: Bíró László püspök,
19.00 Benyus testvérek kamaraegyüttese gyermekeikkel, 
20.00 Kompletórium. Búcsú Kis Szent Teréztől.

Templom körüli programok:
Móricz Zsigmond Körtér: 
Isten patikája, Meghívás egy kis boldogságra, Ki Mit Tud?– ve-
télkedő vallási kérdésekkel, Teaház az aluljáróban, Só koncert, 
Interaktív Giga Biblia, Krisztus-arc kiállítás, Anyáknak és jö-
vendő anyukáknak.
Plébánia: 
Zarándokúton, A kommunikáció kényes pontjai – negatív és 
pozitív érzelmek a házasságban, Filmklub a Szent Imre-ház-
ban, Meglepetésszínház.



Idén 4100 hallgató kezdi meg tanulmányait a BME-n

IFJÚSÁG 5ÚJBUDA 2007. SZEPTEMBER 12.

Tájékoztatom a kerület lakosságát, hogy a vizitdíj bevezeté-
séről szóló 4/2007. (I.22.) Korm. rendelet 5/H. § (1) bekezdés 
és az Ebtv. 18/A §-nak (14) bekezdése alapján a befizetett  
– nem emelt összegű – vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjénél lehet előterjeszteni, leg-
később a tárgyévet követő 60 napon belül.
A kérelem nyomtatványához csatolni kell:
 a vizitdíj visszaigénylésére feljogosító, orvos aláírásával, 

pecsétjével ellátott nyugtát, illetve számlát,
 valamint a visszatéríthető vizitdíjak befizetését igazoló 

orvos aláírásával, pecsétjével ellátott nyugtákat, illetve 
számlákat.

A vizitdíj visszatérítésére a befizetett 21. alkalom után lehet 
jogosultságot szerezni úgy, hogy a 20. alkalmat alapellátás 
(háziorvosi és fogorvosi alapellátás) és/vagy a 20. alkalmat a 

HIRDETMÉNY

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BME) új épületének 
alapkőletételét, valamint a központi 
épület előtt újra elhelyezett szobrok 
leleplezését is a 226. tanév megnyitá-
sának napjára időzítette.

Az új létesítmény – az ötvenezer négyzet-
méteres, 3600 hallgató befogadására képes 
Q épület – a Magyar Tudósok körútján, az 
Informatikai tömb mellett kapott helyet. 
Lázár Antal főépítész a terveket ismer-
tetve elmondta: a Q épület két szárnyból 
áll majd, melyeket híd kapcsol össze egy-
mással és az informatikai tömbbel. Ezt az 
összekötő folyosót éjszakánként különbö-

Elkezdődött a 226. tanév
Alapkőletétel, egyetemi polgárrá fogadás, szoboravató

szakellátás (járóbeteg-szakellátás és fogászati szakellátás) te-
kintetében külön-külön kell figyelembe venni. 
A kérelem benyújtásakor a taj-kártyát, valamint a személyazo-
nosító igazolványt és/vagy a lakcímkártyát be kell mutatni.
A vizitdíj visszatérítésére irányuló kérelmet az Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombo-
lyai u. 4.) lehet folyamatosan benyújtani postán, vagy pedig 
személyesen az alábbi ügyfélfogadási időkben:
hétfőn 13–18, szerdán 8–16.30, pénteken 8–12
A vizitdíj azonnali pénztári visszatérítésére  2007-ben az alábbi 
napokon van lehetőség:
2007. szeptember 05. (szerda 9–13)
2007. október 03. (szerda 9–13)
2007. november 07. (szerda 9–13)
2007. december 05. (szerda 9–13)

Dr. Filipsz Andrea s.k., jegyző

SZÍNPADON: 10.30 Buda Balansz TSE ritmikus sport-
gimnasztika-bemutató, 11.00 Zoltán Erika Énekstúdiója, 
11.30 Játékos vetélkedő sportjátszótér-, karatebemutató, 
12.00 Kismama divatbemutató, Pintácsi Viki kollekciója, 
14.30 Őrmező fitneszbemutató, 15.00 Pécsi Ildikó és 
Pártos Csilla életmód-tanácsadás, 15.30 Karda Beáta  
Énekstúdiója, 16.00 Egészségügyi fórum, 16.45 Vetélke-
dő 17.15 Táncház

PAVILONOK: Egészségügyi mérések és tesztek, re-
formkonyha, teaház, egészséges táplálkozás, vitaminok, 
magvak, bioételek, táplálékkiegészítők, egészséget szolgáló 
termékek bemutatója, Bionet, Kasmír Cold, Kombucha, AVIN, 
ORIFLAME, ZEPTER, SZOLGÁLTATÁSOK: Bioptron 
lámpa, hidromasszázs, kristálytherápia, biopapucs, mágne-
ses ékszerek, EnergiLife stb.

Egészségnap 
Újbudán
2007. szeptember 15.,  
Budai Parkszínpad előtti téren

Sakkszimultán, serdülő játékosok, 
Medicina könyvek, LEGÓ Játszóház

Családokat, ifjakat, véneket, érdeklődőket 
szívesen látunk. Újbuda XI. Baráti Kör Köz-
hasznú Egyesülete

Tanévkezdő konferenciát szervezett 
a kerületi pedagógusoknak Újbuda 
Önkormányzata a Flamenco Szállóban. 
A konferencián előadást tartott Ádám 
György akadémikus, a Magyar Peda-
gógiai Társaság elnöke és Germánné 
dr. Vastag Györgyi, a Fővárosi Oktatási 
és Ifjúságpolitikai Bizottság elnöke.  
A szakmai értekezlet második felében 
Molnár Gyula polgármester ismertette 
az Újbudai Szociális Plusz program 
támogatásait. 

Bács Márton alpolgármester megnyitóbe-
szédében kifejtette: a mai gyerekek meg-
szerzik ugyan a tárgyi tudást az iskolában, 
ám a gyakorlatban nem tudják alkalmazni 
a tanultakat. Napjaink oktatásának célja, 
hogy a megszerzett stabil alaptudás mellett 
az iskola segítsen tájékozódni a világban. Az 
emberi tanulás kezdeti szakaszairól Ádám 
György tartott előadást. Az akadémikus, 
aki egyben az Országos Esélyegyenlőségi 
Kerekasztal tagja, az iskola előtti életkor 
pszichofiziológiáját elemezte, és felhívta a 
pedagógusok figyelmét, hogy a gyerekek 
sokkal jobban fejleszthetők 4-6 éves ko-
rukban, mint ahogy manapság erre lehe-
tőség nyílik. Germánné dr. Vastag Györgyi 
Egység az oktatásban, egység a nevelésben 
című előadásában rámutatott a közoktatás 
egységességének hiányára, majd rátért az 
iskolabezárásokat okozó, egyre jelentősebb 
fővárosi gyermeklétszám-csökkenésre. 
 Több fővárosi intézmény 60%-os ki-
használtsággal működött, ezért 2007-ben 

17 intézmény szűnt meg vagy olvadt be egy 
másikba. Az új oktatáspolitika terve, hogy a 
szakközépiskolák, valamint szakiskolák is-
mét kívánatos továbbtanulási lehetőségek-
ké váljanak, és ezzel az egyre égetőbb szak-
ember-, illetve szakmunkáshiányt megold-
ják. – A tehetséges tanulókra ösztöndíj-le-
hetőségek és biztos munkahely vár majd 
– állította Germánné dr. Vastag Györgyi. A 

megszűnt szakközépiskolák és szakiskolák 
helyett jól felszerelt hozzávetőlegesen 1000 
fős szakképzőközpontok nyílnak a jövőben 
a szakmát tanulni vágyóknak Budapest 
szívében. Újbuda Önkormányzatának ok-
tatáspolitikai elvárásairól Molnár Gyula 
beszélt. Előadásában kitért arra, hogy a 

Érdemes az európai uniós pályázatokat figyelni

Újbudai pedagógusok tanévkezdő 
konferenciája a Flamencóban 

ző színű fények fogják megvilágítani, így 
a létesítmény a Duna-part és Dél-Buda 
meghatározó látványeleme lesz. Geren-
csér László, a kivitelező Hérosz Rt. elnö-
ke elmondta: az épület várhatóan 2009  
augusztusára, tanévkezdésre készül el. 

       A K épületben 
tartott tanévnyitó 
ünnepségen – me-
lyen Hiller István 
oktatási és kulturá-
lis miniszter mel-
lett számos közéleti 
személyiség és több 
vezető vállalat elnök-
vezérigazgatója is 
megjelent – Molnár 
Károly, az egyetem 
rektora köszöntötte 
az intézmény 4100 
új hallgatóját, és azt 
nevezte a diákok 
legfontosabb fel-
adatának, hogy – az 
intézményben elsajá-
tított, sok és folyton 
megújuló ismeret 
segítségével – választ 
adjanak a 21. század 
tudományos kihívá-
saira. Az eskü letétele 
után a rektor egyete-
mi polgárrá fogadta 
az új hallgatókat.
       Ezt követően az 
épület előtt leleplez-
ték azt a négy újra-

faragott szobrot, melyek eredetije 1909 és 
1945 között díszítette a K épület bejáratát. 
A négy nőalak – melyet Sennyei Károly 
szobrászművész alkotott a múlt század 
elején – a mérnöki tudományokat szimbo-
lizálja. A négy alakot a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem hallgatói faragták újra, 
Farkas Ádám szobrász irányításával.

Regényi Huba 

A Menyecske utcai Általános Isko-
la csaknem egyórás ünnepséggel 
készült a tanévnyitóra. „Az alma 
sem maradhat örökké a fán/Én sem 
maradhatok örökké az óvodában” 
– szavalta egy csöppség, az első osz-
tályosokat köszöntve. 

Ezek után a hetedik-nyolcadik osztályos 
diákok idézték fel egy jelenetben az iskola-
toborzó hagyományát, előadva saját intéz-
ményük – Csonka Veronika által fogalma-
zott – rigmusát is:
„Őrmezei ökosuli
Papírgyűjtés, de jó buli
Zöldebb lesz a lakótelep
Járjon ide még több gyerek.” 

Ezt követően Újkériné Diviák Mária igaz-
gatónő lépett a mikrofonhoz, aki beje-
lentette, hogy nagyszabású beruházáson 
belül elkészült az iskola műfüves pályája, 
így az intézmény e tanévtől kezdve 21. 
századi körülményeket biztosít a sportol-

Műfüves pálya várja a diákokat

Becsöngettek Őrmezőn is
ni vágyó tanulóknak. Az iskola profiljáról 
szólva kiemelte: az „ökosuli” célja, hogy 
környezettudatos gondolkodásra és visel-
kedésre, valamint egészséges életmódra 
nevelje a gyerekeket. Emellett megbízható 
alapműveltséget, korszerű ismereteket és a 
hagyományos erkölcsi értékek tiszteletét 
szeretnék átadni a diákoknak. 
 Molnár Gyula polgármester köszön-
tőbeszédében hangsúlyozta: idén – az 
őrmezei mellett – a felső-lágymányosi és 
az albertfalvai általános iskola is új mű-
füves pályát kapott. A pompomlányok 
bemutatója után a megjelentek átsé-
táltak az új pályához, és a polgármes-
ter elvégezte az avató rúgást. Kapura 
irányzott lövését az alkalmi „hálóőr” 
– Kiss Mihály, a Budai Sport Általános 
Iskola igazgatója – fejessel hárította; 
majd barátságos mérkőzés kezdődött az 
őrmezeiek, valamint a Kelenvölgyi Álta-
lános Iskola gárdája között.

 R. H.
www.ujbuda.hu/0709iskolakezdes

Mi az a GEKKO?
A GEKKO egy országos méretű képességfej-
lesztő játszóház hálózat, ahol csecsemőkor-
tól 14 éves korig tartunk kurzusokat. 

Milyen egy GEKKO foglalkozás?
Heti 1 vagy 2, egyénre szabott játékos óra, 
3-4 fős mikrocsoportokban. A foglalkozást 
diplomás fejlesztőpedagógus végzi.

Miért jó a GEKKO?
A GEKKO nemcsak a gyermek képességeit 
fejleszti, hanem felismeri a problémákat és 
megoldásokat kínál a szülőknek.

A komplex állapotfelmérés során  
gondosan feltérképezzük gyermeke vala-
mennyi képességét, majd a játékos  
foglalkozások alkalmával ezeket  
célirányosan fejlesztjük. 

 Beszédmegindítás

 Tanulási képességek fejlesztése

 Magatartási zavarok kezelése

 Nagymozgás fejlesztése (AYRES 
és WESCO eszközökkel)

 Bölcsödére, óvodára, iskolára 
felkészítés

 Tanulási zavarok megelőzése

 Közösségbe való beilleszkedés 
segítése

 Önbizalom növelése

 Hiperaktivitás kezelése

 Megkésett mozgásfejlődés 
megindítása

 Személyiségfejlesztés

 Agresszió kezelése

1113 Budapest, 
Ábel Jenő u. 22. fszt. 1.

Időpont egyeztetés:
(06-1) 209-0353,
(06-20) 773-8195

ujbuda@gekkonet.hu
www.gekkonet.hu

GEKKO Újbuda

Mi mindenre nyújthat  
megoldást a GEKKO?

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 
JÁTSZÓHÁZAK

Alig néhány szék maradt üresen a konferenciateremben

kerületben zajló magánbefektetők beruhá-
zásai maguk után vonzzák a humánfejlesz-
téseket. Így ahol számos új lakóház maga-
sodik, ott a befektető köteles óvodát, orvosi 
rendelőt is építeni a lakossági igényeknek 
megfelelően. Az Önkormányzat elkészítet-
te a kerület esélyegyenlőségi programját. A 
polgármester felhívta a figyelmet, hogy az 
önkormányzati támogatásokon felül érde-

mes az intézmények 
vezetőinek az európai 
uniós pályázatokat 
figyelni. Azoknak 
az intézményeknek, 
amelyek komoly és 
megvalósítható terve-
ket készítenek, az Ön-
kormányzat minden 
támogatást megad. 
Molnár Gyula a to-
vábbiakban részlete-
sen elemezte a kerület 
szociális programját, 
amelynek leginkább 
kedvezményezet t 
csoportjai a nyugdí-
jasok és a gyermeke-
iket egyedül nevelők. 
A program igyekszik 

széles támogatást biztosítani és egyben 
kompenzálni a szociális ellátórendszer éles 
határait, így aki néhány forinttal, de túllépi 
a támogathatóság határát, ne essen el a ked-
vezményektől. 

F. A.
www.ujbuda.hu/0709szakmaievnyito

A finom és egészséges falatok kedve-
lői idén szeptember 14. és 16. között 
kóstolhatnak bele az immár kiemelt 
rendezvényként megtartott újbudai 
ízfesztivál kínálatába. A részletekről 
Krébecz József szervező tájékoztatja 
kedves olvasóinkat:

– A Petőfi híd budai hídfőjénél, a Zöld 
Pardon mögötti erdős területen várjuk 
az érdeklőket, 
m i n d h á r o m 
napon reggel 
ki lenctől este 
hétig. A fesz-
tivál védnöke 
Molnár Gyula 
polgármester. A 
rendezvény köz-
ponti témája pe-
dig az egészséges 
életmód lesz. 
Egyik sátrunk-
ban különféle 
gyógynövények-
kel és fűszerek-
kel ismerked-
hetnek meg az 
érdeklődők, és 
olyan egészség-
megőrző termé-
szetgyógyászati 
szolgáltatásokat 
is igénybe lehet 
majd venni, mint például az aurafotózás. 
A látványsátorban az évszakra jellemző 
zöldségekből és gyümölcsökből rende-
zünk kiállítást, ugyanitt működik majd 
a teaház is. A gyermekeket mesemondók 
szórakoztatják, és idén is érdemes lesz 
végigsétálni a mesterek utcáján. 

Milyen ízek várnak a látogatókra?
– Hagyományőrző jelleggel ezúttal is fel-
vonulnak majd a régiók, hogy – a rájuk 
jellemző folklórkörnyezetet megidézve 
– kínálják népszerű ételeiket. Emellett 
különféle népszerű emberek – közöttük 
egy, a tévéből jól ismert szakács – mu-
tatja be főzőtudományát, különböző 
fogásokat készítve. Ezzel szeretnénk em-
lékeztetni arra, hogy számos magyar íz, 

magyar specialitás 
hódította már meg 
a világot. De szer-
vezünk egy játékos 
vetélkedőt is, hogy 
így találjuk meg  a 
legügyesebb kony-
hatündért. Fon-
tos ez a program 
azért,  mert a fiata-
lok körében egyre 
népszerűbbek a 
különféle készéte-
lek, és ezért egyre 
kevesebb időt for-
dítanak a főzésre. 

Mennyi pénzt tegyünk 
félre a belépőkre?

A felnőttjegy 600, 
a kedvezményes 
jegy 400 forint-
ba kerül majd, a 
két felnőtt és öt 

gyerek belépésére feljogosító családi 
jegy összesen 1500 forint lesz. Ez utóbbi 
konstrukciót azért dolgoztuk ki, mert a 
család valamennyi tagjának kellemes 
időtöltést kínáló programnak szánjuk az 
ízfesztivált.

- rh -

Élelmiszer-kiállítás és -vásár a Petőfi hídnál

Szeptemberi családi ízfesztivál

Ezúton szeretnénk megköszönni a XI. 
kerületi MDF és IDF, az IDF budapes-
ti szervezete, valamint az Antall József 
Alapítvány által kezdeményezett tan-
szergyűjtő-akciójára való felajánlásaikat 
és adományaikat, amelyeknek hála egy 
teherautónyi iskolai felszerelés indul út-
nak az erdélyi Szovátára. Az iskolakezdést 
megkönnyítő eszközöket a kerületi újsá-
gokban megjelent hirdetésekre jelentkező 
budapesti lakosok ajánlották fel a szovátai 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent Jó-
zsef Otthonának megsegítésére.  
 A Böjte Csaba atya által életre hívott 
otthonban száz árva gyermek él. Az inté-
zet egzisztenciális segítséget nyújt a kör-
nyező falvakban élő, mintegy 400 félárva 
gyermek neveléséhez is. 
 Az MDF XI. kerületi Szervezetének 
tagjai mindig szívükön viselték az anya-
országtól elszakított területeken élő ma-
gyarok sorsát. 1999-ben 4655 db könyvet 
juttattak el a gyergyóalfalui iskolába, ek-
kor a szállításhoz a kerületi önkormányzat 
biztosította a mikrobuszt. Könyvekkel és 
számítógépekkel támogatták a délvidéki 
Kishegyes magyar iskoláját, a kárpátaljai 
árvizek idején  ruhát vittek az árvíz sújtot-
ta településekre. 
 Székházunkban folyamatosan gyűj-
tünk könyveket, melyeket civil szerveze-
tek segítségével juttatunk el a határon túli 
magyar falvakba.

Fodor Vince alpolgármester, MDF 
Somogyi Bálint Márton, IDF 

www.ujbuda.hu/0708koszonet
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tam, és bevallom, magam is kipróbáltam a 
„merülést” a speciális kapszulában, sokan 
tettek így még rajtam kívül. 
 De mivel időben érkeztem, megnéz-
hettem a tavon a vízimentő-bemutatót 
is. És beismerem, életemben először ujjle-
nyomatot is vettek tőlem, mert a kerületi 
rendőrkapitányság munkatársai bepillan-
tást engedtek munkájuk kulisszatitkaiba, 
és úgy láttam, sokan voltak kíváncsiak 
ujjnyomatuk „mintájára”. 
 Ahogyan a szervezőktől megtudtam, 
az Újbuda 11. Kht., a kerület vagyonvé-
delemre és bűnmegelőzésre alapított, 
térfigyelőrendszert is üzemeltető cége, 
minden rendezvényen saját sátorban 
mutatja be a kerület közbiztonságának 
javítását célzó munkáját. Az érdeklődök 
felkészült szakemberektől kaphatnak 

választ személy-, lakás- és 
gépkocsibiztonságot érintő 
kérdéseikre. A sátruk mellett 
a gyerekek most is, mint min-
dig kedvükre csocsózhatnak.
 A UPC Magyarország Kft. 
sátrában díjmentesen lehetett 
internetezni, de férfilátogatók 
nagy érdeklődéssel szemlélték 
a Suzuki Plusz és az Ivanics 
Kft. (Volvo – Ford) legújabb 
autómodelljeit is. Az is hagyo-
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Gipszelde, gyöngyölde, gazdagréti nagyik sütije

mány immár 
néhány éve, 
hogy a nagyren-
dezvényeken Újbuda 
Önkormányzatának 
munkatársai személyesen várják a 
lakosságot akár egy-egy kérdés megvála-
szolására, akár egy kötetlen beszélgetésre. 
 A Gólyahír Egyesület idén is itt volt, 
hogy minél többen tudjanak róluk. Hi-
szen ők a krízishelyzetben lévő, várandós 
anyákat segítik, önkéntesen, szakképzett 
védőnők közreműködésével.
 A Partyn az egyesület munkatársai mel-
lett találkozhattak örökbe fogadó szülőkkel 
és örökbe fogadott gyermekeikkel. Megha-
tó történeteknek lehettünk – ha akartunk 
– fültanúi. Az ÚjbudaTV a két nap alatt élő 
közvetítésben számolt be az eseményekről, 

és sok-sok beszélgetést készített 
a jelenlévőkkel. Éppen a kihe-
lyezett stúdió mellett voltam, 
amikor a Szent Gellért Senior 
Apartmanház szakmai vezetője, 
Lakatos Anka beszélt az épülő 
ház és az újfajta szolgáltatás ki-
vételességéről, valamint arról, 
hogy ezen a rendezvényen mi-
lyen sok tapasztalatot, ismeret-
séget szerzett, amelyek segítik 
majd munkáját. 
 J ö t t e m - m e n t e m , 
most már hagytam magam 
elcsábítani egy jó kis magya-
ros kolbászra is, persze puha, 
fehér kenyérrel, de a lelkiisme-
ret-furdalásom az Egészségért 
Egyesület sátrához vezetett. A 

szakemberek vérnyomás- és vércukor-
mérést, PSA- és koleszterinvizsgálatot 
végeztek, az eredmények alapján pedig 
tanácsot adtak. – Még soha ennyi mérést 
nem tudtunk végezni – mondta lelke-
sen az egyik munkatárs, Németh Katalin 
– ugyanis 110 látogató kérte a vizsgálatot. 
Azt is elmondta, ahhoz, hogy a 102-
es „rekord” megdőlhessen Veresné 
Krajcár Izabella alpolgármester és 
Budai Miklós képviselő segítsége 
kellett, akik pénzzel, műszervásár-
lással támogatták az egyesületet.  
 Vissza a forgatagba! Az igazi 
buli a színpad környékén volt. Fel-

léptek Újbuda kisebbségei, nemzetiségei, 
hozták a maguk zenéjét, hangulatát, nem 
várt méretű sikert aratva. 
 Aztán jöttek az országos hírű éneke-
sek, Puskás Péter, Tóth Veronika, Caramel 
és Bartók Eszter, és az este szenzációja az 
Irigy Hónaljmirigy élő, kétórás koncertje, 
aztán egy igazi nagy durranás: a szombati 
tűzijáték. – Ilyen még nem volt! – mond-
ták sokan az estében hazafelé ballagva. 
 Vasárnap sem mulasztottam volna el 
megnézni Korda György és Balázs Klári 
műsorát. Megható és valóban szép jelent 
volt, amikor Korda György produkciójuk 
végén méltató szavakkal maga konferálta 
fel az estet záró énekest, Gáspár Lacit. Laci 
is régi vendég Újbuda színpadain, most is 
kitett magáért. 
 Búcsú a nyártól, itt, Újbudán. Hideg, 
téli estén felidézem a nyár hangulatát: 
eszembe jut majd a szőnyegkészítő, a pa-
pírmerítő, a mézeskalács- vagy ékszerké-
szítő bemutatója, az őket áhítattal figyelő 
gyerekek arca. Szívesen őrzöm a frissen 
sült kenyérlángos, a faszénen sült kürtös-
kalács, a helyben készült rétes illatát. Őr-
zöm – de csak tavaszig. Akkor újra talál-
kozunk a szabadban, itt Újbudán…

Molnár Magda

Nem irigy a Hónaljmirigy

Elbúcsúzott a nyár Újbudán 
Számítottam rá, hogy ez évben is jól 
fogom magam érezni ezen a leghíre-
sebb újbudai rendezvényen, de idén 
több volt a csodálni- és látnivaló, mint 
eddig bármikor. 

Mindjárt, amikor megérkeztem, azt lát-
tam, hogy egy hosszú asztalnál egymás 
mellett sok-sok sakktábla hever, előttük 
erősen gondolkodó emberek – de csak az 
egyik oldalon. A másikon egy fiatalem-
ber hol ide, hol oda ül – persze rájöttem 

én, hogy sakkszimultánt játszanak, na de 
a mester háttal ült le a tábláknak. Pálkövi 
József nemzetközi mester lenyűgöző játé-
kát a Gazdagréti Közösségi Ház jóvoltá-
ból élvezhettük. A ház egyébként egy kis 
Gazdagrétet varázsolt a tópartra, hoztak 
többféle látnivalót is, és a Rét Nyugdíjas-
klub tagjai házi készítésű sütikkel várták 
Újbuda nyugdíjasait. Az Őrmezei Közössé-
gi Ház idehozta Fazekas Timea kézműves 
gipszöntő és festő „Gipszeldéjét” és Faragó 
Klára iparművész „Gyöngyöldéjét”. Az 
Albertfalvi Közösségi Ház a meseparton 
kreatív kézműves-foglalkozásokat tartott. 
A Kelenvölgyi Közösségi Ház meghívta a 
kelenvölgyi–gazdagréti AIKIDO Klub tag-
jait, akik lebilincselő bemutatót tartottak. A 
Meseparton egyébként a gyerekek rengeteg 
programból, elfoglaltságból választhattak. 
Rendkívül nagy sikere volt Domonkos Béla 
bábszínházának, a Levendula játszóház és 
alkotóműhely ajánlatainak, ahol volt ma-
dárijesztő-, szélcsengő-, szélforgókészítés, 
bőrözés, nemezelés, játékok készítése növé-
nyekből, magból készített fűzér és képek. 
 A kisállat-simogatóban a gyerekek 
megérinthették a lámát, a kölyök pónit, 
szamarat vagy kecskét. Az Országos Mű-
szaki Múzeum sátrában pedig kicsik és 
nagyok egyaránt megnézhették, hogy a 
gőz ereje hogyan mozgatott meg hatalmas 
szerkezeteket. Az Újbuda BHG Búvárklub 
sátránál vízimentőeszköz-kiállítást lát-Lépjen a huszár f4-re?

szakemberek vérnyomás- és vércukor-
mérést, PSA- és koleszterinvizsgálatot 
végeztek, az eredmények alapján pedig 
tanácsot adtak. – Még soha ennyi mérést 
nem tudtunk végezni – mondta lelke-

Németh Katalin 
– ugyanis 110 látogató kérte a vizsgálatot. 
Azt is elmondta, ahhoz, hogy a 102-

Az „edző” Puskás Peti

A bátor nyulacskák és a „drukkerek”
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FÓKUSZ: SZÁMÍTÁSTECHNIKA

A digitális elektronika átszövi mindennapjainkat: számítógép 
segít a munkánkban, tanulásban, ügyeink intézésében, okos 
készülékek figyelmeztetnek teendőinkre, mutatják az utat, 
ha kocsiban ülünk, és az internet hovatovább éppen olyan 
fontos közmű, mint mondjuk az ivóvíz-szolgáltatás. 
 Manapság minden digitális, Újbuda pedig mindig is 
vonzotta a legkorszerűbb technológiát. Már a háború előtt 
is tanyát vertek itt elektronikai vállalkozások, és ma egyebek 
között itt található a legfontosabb információtechnológiai 
világcégeknek otthont adó Infopark is.

Összeállításunkban többek közt egy ilyen régi-új kerületi 
cégnél igyekszünk kifürkészni, hogy merre tart az elektronika 
világa, vetünk egy pillantást felülről, műholdról Újbudára, és 
ellátogatunk a digitális múlt emlékeit is őrző Műszaki Múze-
umba. Megtudjuk, mire kell ügyelnünk, ha a gyereknek vásá-
rolunk a tanuláshoz noteszgépet, továbbá tanácsot kérünk, 
hogyan óvhatjuk meg pótolhatatlan adatainkat, digitalizált 
fényképeinket az enyészettől.

A mellékletet összeállította: Kocsis Kristóf

Digitális világban élünk

Dr. Kerekes Istvánnal, az Ericsson 
Magyarország Kft. Kutatás-Fejlesztési 
Igazgatóság rendszermérnöki részle-
gének vezetőjével az Ericsson hazai 
K+F tevékenységéről, és ennek kap-
csán az információtechnológia fejlődé-
si irányairól beszélgettünk.

 A multinacionális vállalkozásokat gyakran 
éri a vád, hogy csak a kevés szellemi hozzá-
adott értéket képviselő tevékenységeiket 
telepítik Közép-Kelet-Európába. Az Ericsson 
Magyarország ezzel szemben a térségben 
a legnagyobb K+F bázisát költöztette a 
Lágymányosi híd tövébe. Mi motiválta  
a döntést?

Az Ericsson a világon 140 országban van 
jelen, a vállalatfilozófiáját tekintve is ti-
pikusan nemzetközi cég, és már csak az 
információtechnológia óriási fejlesztési 

kapacitásigénye miatt sem tehetné meg, 
hogy csupán az anyaországba koncent-
rálja K+F tevékenységét. A cég jelenleg 
Magyarországon közel félezer szakembert 
foglalkoztat ezen a területen, és együtt-
működünk a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemmel, illetve az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel is.
Abban, hogy az Ericsson ilyen jelentős 
szellemi potenciált alakított ki Magyaror-
szágon, nyilván szerepet játszott az itteni 
magasan kvalifikált, ugyanakkor verseny-
képes áron megszerezhető munkaerő, de 
nagyon fontosak voltak a hazai menedzs-
ment korábbi erőfeszítései is. Munkánk 
az Ericsson globális K+F tevékenységének 
része, céljait ez utóbbi határozza meg. Fe-
lelősségi körünkbe tartozik az Ericsson 
különböző vezérlő berendezéseiben hasz-
nált platformrendszer, és úgynevezett 

media gateway-eknek a 
fejlesztése.

  Az utca emberének nehe-
zen lefordítható fogalmak. 
Például ez utóbbi mit jelent?

A media gateway, melyet 
magyarul általában – nem 
túl szerencsésen – átjáró-
nak fordítanak, egy adott 
eljárással kódolt és továb-
bított hang-, illetve kép-
információ átalakítását 
végzi, és így lehetővé teszi 
különböző technológiájú 
távközlési rendszerek ösz-
szekapcsolását. Ma például 
általában külön fizetünk 
elő a telefonra, a televízióra 
és az internetre. Három kü-
lönböző információtechno-
lógiai szolgáltatás, különféle 
technológiára alapozva, és 
a legtöbb esetben más-más 
szolgáltatótól. Pedig a lé-
nyeg ugyanaz: valamilyen 
információt kell továbbítani 
elektronikus úton, ami meg-
oldható azonos – célszerűen 
az internetre alapozott, 
úgynevezett IP – techno-
lógiával. Ez számos előny-

nyel jár: egyetlen vezetéken jutunk hozzá 
valamennyi szolgáltatáshoz, az információ 
továbbítása, kapcsolása azonos típusú be-
rendezésekkel történik, és így a szolgáltató 
oldalán feleslegessé válik különböző tech-
nológiájú rendszerek üzemeltetése, például 
külön internet- és telefonhálózat.

 S mindebből mit érzékel majd az előfizető?

Egyebek közt a jobb kiszolgálást, valamint 
a szolgáltatások körének bővülését. Pár 
hónapja indult például Magyarországon 
is az interneten keresztüli tévészolgáltatás 
(IPTV), ami a televíziózás korábban el-
képzelhetetlen dimenziót nyitotta meg: ha 
mondjuk tévénézés közben valamiért ki 
kell szaladnunk a konyhába, akkor meg-
állíthatjuk az élő adást, majd visszatérve 
ugyanott folytathatjuk, ahol abbahagytuk, 
újrajátszhatunk egy-egy bravúros gólt, 
vagy a hangulatunknak leginkább megfe-
lelő filmet kérhetjük le az esti mozizáshoz 
az online videotékából...
A végcél, hogy a vezetékes és a vezeték nél-
küli hálózatok között is tökéletes legyen 
az átjárás. A jövőben valószínűleg csak 
egyetlen telefonkészülékre lesz szüksé-
günk, amit napközben például mobiltele-
fonként használunk, ám amint belépünk a 
lakásunkba, az otthoni bázisállomás auto-
matikusan felismeri készülékünket, és et-
től a pillanattól már a hagyományos veze-
tékes hálózaton kommunikálunk tovább a 
segítségével, az átkapcsolásból pedig nem 
veszünk észre semmit…

  Az internet kapacitását ma 
hajlamosak vagyunk korlátlan-
nak gondolni, holott ez nagyon 
is véges. A fájlcserélő hálózatok 
már ma is exponenciálisan nö-
velik a forgalmat a világhálón, 
noha viszonylag kevesek hobbiját 
jelentik. Az IPTV terjedésével nem 
omlik majd össze a web?
Kétségtelenül súlyos hatá-
sa lenne, ha ma egy csapásra 
mindenki át akarna állni az 
IPTV-re. Ehhez ugyanis nagy 
sávszélességre lenne szükség 
– garantáltan és folyamato-
san. Végső soron azonban a 
szolgáltatók és a velük együtt-

működő berendezés- és rendszergyártók 
feladata, hogy megértsék a tendenciákat, 
felismerjék a szokásmintákat, és ezeknek 
megfelelő hálózati architektúrákat alakít-
sanak ki.
Az éter például szűkös erőforrás, ezért 
amit csak lehet, célszerű vezetéken to-
vábbítani. A televíziót általában a fotelből 
nézzük, ezért a már szinte megszámlálha-
tatlan tévéadó műsorát legjobb vezetéken 
eljuttatni a lakásokba. A rádió esetében 
némiképp más a helyzet, ezt ugyanis in-
kább menetközben, például az autóban 
szoktuk hallgatni.
A személyes kommunikációban roppant 
fontos a mobilitás, a felmérések viszont 
azt mutatják, hogy a mobiltelefonunkat 
leginkább otthon vagy a munkahelyün-
kön használjuk. 
Következéskép-
pen, ha ezeken a 
helyeken automa-
tikusan mobilról 
vezetékesre válta-
na az összekötte-
tés, akkor csök-
kenne a mobilhá-
lózatok terhelése. 
Másfelől viszont 
a notebookokba 
is beépíthetők a 
nagysebességű 
mobilinternete-
zést elérhetővé 
tevő 3G-s kár-

tyák. Ha ezek széles körben elterjednek, 
és sokan akarnak majd mobilinternetezni, 
akkor éppen ellenkezőleg, sűríteni kell a 
cellarendszert.
A fentiekből is látható, hogy nagyon sok 
szempont befolyásolja a telekommuniká-
ciós hálózatok célszerű kialakítását.  

 Meglehetősen kusza kép. Kérdés, hogy 
végül kinek és hogyan fizetünk majd a szol-
gáltatásért?

Az üzleti modelleket a szolgáltatóknak 
kell kidolgozniuk. El kell dönteniük, hogy 
kinek és milyen jogosultságokat biztosíta-
nak. Puszta adatközműveket üzemeltesse-
nek vagy tartalmat is szolgáltassanak? A 
legvalószínűbb, hogy a tartalomszolgálta-
tás irányába próbálnak majd elmozdulni, 
eközben azonban meg kell őrizni a ver-
seny szabadságát is…
Mindez azonban már üzleti kérdés, az 
információ kezelésének egységesítésével a 
technológiai háttér gazdag lehetőségeket 
kínál.

Az Ericsson Magyarországon
Az Ericsson 1914-ben vetette meg a lábát a 
mai Újbuda területén, s jóllehet a cég utóbb 
– egy időre – kivonult Magyarországról, a 
kapcsolat nem szakadt meg: az egykori 
Belloianisz Híradástechnikai Gépgyár 
(BHG) egy 1968-ban aláírt szerződés 
alapján évtizedeken keresztül gyártott 
telefonközpontokat a svéd világcég licen-
ce alapján a Fehérvári úton. Az Ericsson 
1991-ben tért vissza Magyarországra, és 
jelenleg egyebek mellett az Infoparkban 
működteti a Közép-Kelet-Európában leg-
jelentősebb fejlesztőközpontját.

– kocsis –

Ericsson fejlesztőközpont Újbudán

Telefon, tévé, internet – egy vezetéken

IPTV – az interneten keresztüli tévészolgáltatás

Ericsson kutató-fejlesztő központ az Infoparkban Internettelevízió: megállíthatjuk, tárolhatjuk, visszajátszhatjuk az élő adást
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Alig pár évtizede a számítógép még külön 
világ, egy hatalmas berendezés volt, saját 
személyzettel, karbantartókkal, akiknek 
nem volt más dolguk, minthogy éltes-
sék, etessék adatokkal a monstrumot. A 
„nagyúr szolgahadán” kívül másnak tilos 
volt belépni a szentélyeikbe. 
 Az Országos Műszaki Múzeum Ta-
nulmánytárában követhetjük a folyama-
tot, ahogy a hatalmas szobányi-teremnyi 

gépekből gyufásdoboznyi játékszerek 
vagy táskában hordozható irodák lettek. A 
terem egyik felét elfoglaló hatalmas gépe-
zet és a túl végen látható tenyérnyi ős (még 
kétszínű és beszélő térkép nélküli!) PDA-k 
és mobiltelefonok között egy hasonlóság 
van: a számítási teljesítményük közel ha-
sonló, vagy akár ez utóbbiak jócskán felül 
is múlják a monstrumokat.

Computer gofrisütővel
A számítástechnika hőskorszakából való az 
egyik első szerkezet – Kozma László profesz-
szor „nulladik generációs” számítógépe –,  

amelyről aligha mondanánk meg, hogy egy 
computerrel van dolgunk. A számítógép 
irányítópultját egy fémvázas iskolai tanu-
lóasztalból alakították ki. A – kísértetiesen 
gofrisütőre hasonlító – programleolvasó 
szolgált a programok bevitelére, ezeket egy 
nagy celluloidlapon adták meg. A lapon 
található lyukakat olvasta le a soktűs készü-
lék. A hatalmas jelfogószekrények keretezte 
berendezéssel kétismeretlenes másodfokú 
egyenleteket számoltak ki, de leginkább 
oktatási, szemléltetési célokat szolgált. A 
kiírószerkezete külön érdekesség, ugyan-
is nem más, mint egy 1927-ben gyártott 
Mercedes Elektra irodai írógép. Az írógép 
billentyűzetét mozgatta a számítógép, azaz 
nem arra szolgált, hogy a kezelő a billentyű-
zettel programozzon.
 Ezt a termet uraló másik „nagyvas” 
egy 1962-es URAL 2-es számítógép. Még 
abból a korból, amikor a számítógép csak 
egyes nagyvállalatok, kutatóintézetek ki-
váltsága volt. Áramfelvétele akár egy tár-
sasházé, és ennek megfelelően fűtötte a 
környezetét is. A hatalmas, szobányi gép 
teljesítménye akkoriban nagyon komoly-
nak számított, másodpercenként 12 ezer 
műveletet volt képes elvégezni. Legalább-
is abban a rövid időközben, ami eltelt két 
elektroncső kiégése között. Ezekből sok 
ezer volt, és ha csak egy is kiégett, nem 
működött tovább a gép. Az elektroncsö-
vek védelmére a gép „agyát” üveges szek-
rényekben helyezték el. Ez az URAL 2-es 
egyike volt a Magyarországon használt 
első számítógépeknek. A típust alkalmaz-
ták kutatási célokra, de az iparban is, ter-
vezéshez, bonyolultabb számításokhoz. 

Országos Műszaki Múzeum

Leletek a számítástechnika hőskorából

Kozma László számítógépe – a hazai elsők egyike

Commodore – gépek a közelmúltból

A 21. század iskolájában a kréta 
és szivacs ismeretlen fogalom. A 
hagyományos iskolatáblát felváltja 
a digitális, amelynek használatával 
nyártól a Gazdagréti Közösségi Ház-
ban ismerkedhetnek meg az újbudai 
pedagógusok.

Seregnyi a kérdőjel az interaktív iskola-
táblák körül. Az év elején még úgy tűnt, 
hogy a nemzeti fejlesztési terven belül, 
az Intelligens Iskola Program részeként 
2009-ig 40 milliárd forintot fordítanak 
majd a régi iskolatáblákat felváltó digitá-
lis eszközök beszerzésére, most éppen 11 
milliárdos, uniós forrásokat mozgósító 
keretről szólnak a híradások, ám kér-
dés, hogy végül mennyi fog szerepelni 
a program ősszel kiírandó közbeszer-
zési pályázatában. Azt sem tudni, hogy 
az összegből hány tanterembe kerülhet 
majd ilyen új „iskolatábla”, és persze sok 
intézményben teszik fel azt a kérdést is, 
hogy most épp ezekre az eszközökre 
van-e a legégetőbb szükségük.
 Csupán egyvalami nem kérdéses: a 
táblák csak akkor forradalmasíthatják 
az oktatást, ha a pedagógusok értenek is  
a használatukhoz. E nélkül aligha tör-
ténhet több, mint hogy ezután a fekete 
vagy zöld helyett a fehér táblát dobálják 
papírgalacsinnal a gyerekek.
 Újbudán azonban nem fenyeget ez 
a veszély: 2007. április 13-án a Gazdag-
réti Közösségi Házban Molnár Gyula 
polgármester átadta azt az oktatótermet, 

amelyben a kerület pedagógusai egynapos 
kurzusokon sajátíthatják el az interaktív 
iskolatáblák beillesztését a napi oktatási 
gyakorlatba. Jenei Ilona, a közösségi ház 
vezetője elmondta, hogy a mintegy fél-
millió forintba kerülő tábla – amit a helyi 
önkormányzati képviselő, Hajdu László 

Interaktív iskolatábla

Érintésre megelevenedik a csatajelenet

Az interaktív iskolatábla forradalmasíthatja az oktatást

szervezőmunkája nyomán egy cég ado-
mányozott az intézménynek – nagyon 
népszerű a pedagógusok körében, az is-
kolaigazgatók ugyanis felismerték, hogy 
nagyobb eséllyel indulhatnak majd a pá-
lyázaton a táblákért, ha igazolják: tanáraik 
kezelni is tudják ezeket.

Útban a PC-k felé
Több mint egy köbméteres terjedelem, 150 
kilós tömeg, hatalmas, kerek képernyő – 
ezek a magyar fejlesztésű GD–71 típus jel-
lemzői, amely már jelentős háromdimen-
ziós grafikák, függvények megjelenítésére 
is alkalmas volt, ezért az építőipar vehette 
nagy hasznát. A gépet egy mai szemnek is 
ismerős eszközzel, egy ős „hanyatt egér”-
rel lehetett vezérelni. 
 Elhagyva a nagyvasakat egyre ismerő-
sebb, „háziasítottabb” számítógépeket ta-
lálunk a múzeumban: korai IBM, APPLE 
gépeket, hazai klónjaikat, és feltűnnek a 
pár évtizeddel ezelőtti nagy sztárok, a ZX 
81, a Sinclair s a Commodore 64 is. 
 A sort egy nagy, piros katicabogár sza-
kítja meg, ez az ősviláginak tűnő állatmo-
dell nem a Természettudományi Múze-
umból keveredett ide, hanem egy 1957-ben 
készített robot másolata, eredetije Szege-
den található. Valódi „érző lény”, Muszka 
Dániel alkotása: ha bekapcsolják, akkor 
siet a fény felé; szereti, ha a simogatják, de 
azt nem, ha ütögetik, és méltatlankodik, ha 
megnyomják a pettyeit. Az állat ráadásul 
síppal tanítható – ahogy ezt a tárlatvezeté-
sekkor be is mutatják a látogatóknak. 
 A ’80-as években egyébként már Ma-
gyarországon is gyártottak viszonylag 
korszerűnek számító számítógépeket, a 
legismertebb talán a Primo volt, de szinte 
valamennyi elektronikai cég megpróbált 
valamilyen házi használatra szánt típussal 
kirukkolni – ezeket is láthatjuk az Orszá-
gos Műszaki Múzeumban. 

(Képes Gábor anyagainak felhasználásával)

A múlt műszaki emlékei
Az Országos Műszaki Múzeum mate-
matika- és számítástechnika-történeti 
gyűjteménye jelenleg 611 tárgyat őriz. Kö-
zülük 94 tartozik az elemi számolószerke-
zetek sorába (logarlécek, logarhengerek, 
logartárcsák, átszámítási tolótáblák, mű-
szaki táblázatok stb.), mechanikus számo-
lógépből 109-et őriznek (a pénztárgépeket 
is beleértve). Az író- és könyvelőgépek 

közül a szűkebb értelemben vett számí-
tástechnika-történet szempontjából főként 
6 tárgy érdekes. A digitális számítógépek 
kategóriába 275 műtárgy tartozik, ezek 
között kézi működtetésű asztali számoló-
gépeket (37 darab), automata digitális szá-
mítógépeket (90 darab) és ezek segédesz-
közeit (perifériáit) találjuk (148 darab). Az 
általános villamos automatika köréből 7, 
a villamos logikai készülékek közül pedig 
99 darab tartozik a gyűjteményhez. Az Or-
szágos Műszaki Múzeum kerületünkben, 
a Prielle Kornélia utca 10. szám alatt talál-
ható, keddtől péntekig 10–16 óra között és 
minden páros héten szombaton 10–16 óra 
között tart nyitva. Érdemes felkeresni…

Ami a technikai hátteret illeti, az inte-
raktív iskolatábla úgy működik, mint 
egy óriási érintőképernyő. Természete-
sen szükség van hozzá egy számítógép-
re és egy projektorra is, ez utóbbi vetíti 
a képet a fehér táblára, ami érzékeli az 
érintés helyét, a számítógép megfelelő 
reakcióját kiváltva. A kivetített törté-
nelmi térképen például a diák az ujjával 
rábökhet egy csata kérdezett helyszínére, 
és ha helyesen válaszolt, akkor a táblán 
azonnal feltűnhet mondjuk egy videó az 
összecsapásról. 
 Csak a fantázia szabhat határt az al-
kalmazási lehetőségeknek a legkülönbö-
zőbb tantárgyakban. Ezzel a módszer-
rel a gyerekek – egyebek közt a nagy-
britanniai tapasztalatok szerint, ahol 
már széles körben alkalmazzák a „white 
board”-okat – a hagyományosnál sokkal 
élvezetesebb és maradandóbb módon 
sajátíthatják el a tananyagot. Amit per-
sze előtte nálunk át is kell majd ültetni 
az új médiumra.
 A Gazdagréti Közösségi Házban 
egyébként készen áll a szükséges számí-
tógépes háttér, hiszen az épületben – 8 
számítógéppel – e-Magyarország pont is 
működik, és roppant sikeresek a „Kattints 
rá, Nagyi!” tanfolyamaik. 
 Mint elmondták, az interaktív táb-
lát – a pedagógusok számára szervezett 
tanfolyamok végeztével – a közösségi ház 
KRESZ és angol nyelvi kurzusain hasz-
nosítják majd.

(k)

A számítógépek undok módon 
éppen akkor fagynak le, amikor a 
játékban elérnénk a következő szin-
tet, vagy megérkezne egy fontos 
e-mail, ám nélkülük ma már szinte 
nem is létezhetnénk. Ott vannak 
mindenütt: autóinkban, telefon-
jainkban fényképezőgépeinkben. 
De nem volt ez mindig így…

OKTATÁS

Idén Budapesten, valamint nyolc vidéki 
megye területén rendezik meg a Bolyai Ma-
tematika Csapatversenyt, amelyen azonos 
iskolába járó 3-8. osztályos tanulók évfolya-
monként szerveződő 4 fős csapatai vehet-
nek részt (egy iskola akárhány csapatot indít-
hat). A verseny első, körzeti/megyei írásbeli 
fordulójában a négy diák közösen dolgozik 
a feladatokon, majd a legjobb csapatok az 
országos döntőn már írásbeli és szóbeli fel-
adatokat is kapnak. 
Az első forduló időpontja: 2007. október 26. 
(péntek), 14 óra 30 perc.
Nevezni 2007. szeptember 25-éig lehet a 
www.bolyaiverseny.hu oldalon, illetve a sa-
ját matematikatanárnál.

Matematika verseny  
3-8. osztályosoknak

INGYENES RUHAOSZTÁS
SZEPTEMBER 5., 19. 13–15 óráig a XI., Erőmű u. 8. sz. alatt.

SZOCIÁLIS AKCIÓK
MINDEN HÉTFŐN ÉS KEDDEN 10–15.30 óráig a Szociális 
bázison (XI., Erőmű u. 6.)
SZEPTEMBER 25–27. 10 és 16 óra között  Fővárosi Művelődési 
Házban (XI., Fehérvári út 47.) 
PÉKÁRUOSZTÁS
MINDEN SZERDÁN 15.30-tól a Szociális bázison (XI., Erőmű u. 
6.) a készlet erejéig.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Jogosítványhoz szükséges közúti elsősegélynyújtó-tanfo-
lyam (00 5000 20 Egészségügyi képesítések, alapfokú közúti 
elsősegélynyújtás) indul szeptember 24-én 16 órától. 
További információ és jelentkezés: 209 4250, vagy 
ujbuda@voroskeresztbp.hu 
EGÉSZSÉGVÉDELEM, EGÉSZSÉGNAPOK 
SZEPTEMBER 15. 10–16 óráig az Újbudai Egészségnapon: vér-
nyomás-  és vércukorszint-mérés. SZEPTEMBER 15. 10–16 óráig 
az Őrmezei Napok keretein belül: vérnyomás- és vércukorszint-
mérés. SZEPTEMBER 22. 10–16 óráig az Anyatej Világnapján: 
vérnyomás- és vércukorszint-mérés, játékosztás gyermekeknek.

Kerületi szociális programok
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AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!

DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,

hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből

(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

A BUDAI BUDO CENTRUMBAN 
EDZŐTEREM KIADÓ!

A XI. KERÜLET DARÓCI U. 4-BEN TERMÉSZETES 
MEGVILÁGÍTÁSÚ, 80 ILLETVE 50 NM-ES 
EDZŐTEREM KIADÓ. DOBOGÓRA ÉPÜLT 
TATAMI BORÍTÁS, PARAFA OLDALFALAK. 
JÓ MEGKÖZELÍTHETŐSÉG. ELSŐSORBAN 

A KELETI SPORTOKBAN ÉS TÁNCOKBAN JÁRTAS 
EDZŐK, OKTATÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK. 

ÉRDEKLŐDNI: 06/70/452-4597, 06/30/921-2976.

Adatmentő-karrierjét egykor a Fehér-
vári úton, egy Patyolatfiókban kezdő 
Kürt Zrt. Németország és Ausztria után 
most várhatóan az Egyesült Államok-
ban is megveti a lábát. A hír kapcsán a 
cég elnökét, dr. Kürti Sándort – koránt-
sem mellesleg Újbuda díszpolgárát 
– egyebek közt a több szempontból is 
különleges vállalkozásról kérdeztük. 

 Jelenleg a nagyvállalatok már többé-ke-
vésbé képesek fizikailag megvédeni az 
adataikat. Ennek a következménye, hogy a 
Kürt Zrt. az utóbbi években az adatmentés 
felől egyre inkább egyéb, kutatási-fejlesz-
tési területek felé fordult? 

Igen. A világ ma döntően három adat-
biztonsági gonddal küzd: az adatok fizi-
kai elvesztésével, az adatok eltulajdoní-
tásával és az úgynevezett folyamatos üz-
letmenet megakadályozásával, amikor 

ugyan minden adatom megvan, csak 
éppen a vírusok vagy spamáradat gátol 
meg abban, hogy hozzájuk férhessek. Az 
adatvesztés, illetve -lopás elleni védelem 
ráadásul ellentmondásos, hiszen a fizi-
kai adatvesztés úgy előzhető meg, ha az 
adatokat megsokszorozzuk, több adat-
hordozón, földrajzilag is több helyen 
tároljuk, ez azonban növeli az adatlopás 
kockázatát.
 A lényeg: miközben az adatok egyre 
értékesebbek, egyre jobban növekszik a 
veszélyeztetettségük is, ezért mind na-
gyobb az adatvesztés megelőzésének 
szerepe. A Kürtnél erre mintegy félszáz 
terméket dolgoztunk ki, mint például az 

úgynevezett „kvalitatív kockázatelem-
zés”-t, amellyel forintban tudjuk meg-
mondani az ügyfélnek, hogy mekkora 
rizikónak teszi ki magát, ha elhanyagolja 
az adatainak védelmét.

Adatmentéstől a logelemzésig

A Kürt az amerikai piacra készül

Dr. Kürti Sándor: Azonnal négy jelentős projekttel indulhatunk az amerikai piacon

A digitális adattároló eszközök nap-
jainkban már szinte filléres tárgyak, 
valójában a rajtuk őrzött információ 
– a felejthetetlen élményeinket 
megörökítő fotók és fontos doku-
mentumaink – teszi őket értékessé. 
Ha pedig elhuny a nagymama, a róla 
készült utolsó fotókat tartalmazó 
optikai lemez már végképp pótolha-
tatlan kinccsé válik. Megóvhatjuk-e 
ezeket a múlandóságtól?

A Kürt Zrt.-nél évente összesen mint-
egy kétezer egyéni ügyfél fordul meg, és 
ilyentájt – nyár végén – meg is kétsze-
reződik az adatvesztés miatt hozzájuk 
fordulók száma. A hőség ugyanis – ami-
ből idén jócs-
kán kijutott 
– nem kedvez 
a tárolóeszkö-
zöknek: ilyen-
kor sok kal 
könnyebben 
válnak olvas-
h at a t l a n n á 
a nyara lás 
d ig ita l i zá lt 
emlékei. A 
kel lemet len 
meglepetések 
e l ker ü lésé-
re célszerű 
megfogadni 
az adatmentő szakemberek tanácsa-
it, például azt, hogy a merevlemezt is 
megizzasztó nagy melegben, ne közvet-
lenül az asztalra helyezve használjuk a 
notebookot, hanem apró fatámaszté-
kokra állítva javítsuk a szellőzését.
 Mind népszerűbb a pendrive, amely 
nem tartalmaz mozgó alkatrészt, ezért 
nagyon megbízható tárolóeszköz. Leg-
alábbis, ha rendeltetésszerűen hasz-
nálják. A technológiájukból fakadóan 
ugyanis csak véges számban írhatók új-
ra, ezért háttértárolásra, mondjuk a flopi 

felváltására ragyogóak, ám az operatív-
memória kiegészítésére nem érdemes 
alkalmazni.
 A közhiedelemmel ellentétben az 
optikai lemezek – CD-k, DVD-k – nem 
örökéletűek, élettartamuk nem éri el 
még a sárguló papírképekét sem. A Kürt 
Zrt.-nél nemrég egy megbízójuk több 
ezer olvashatatlan CD-jéről mentették 
vissza az adatokat. A lemezek felüle-
te 1-2 év alatt ment tönkre, egy közeli 
vegyi gyár körül terjengő szennyezett 
levegőben. Mindenesetre tároljuk elő-
írásszerűen az optikai lemezeket, soha 
ne tegyük ki közvetlen napsütésnek, és 
ne helyezzük a padlóra, ha padlófűtéses 
lakásban lakunk.

      Ha optimális 
biztonságot jelen-
tő, illetve gazda-
ságos megoldásra 
törekszünk, akkor 
az értékes ada-
tainkat tároljuk 
két tárolón pár-
huzamosan, cél-
szerűen DVD-n  
és merevlemezen 
is – ezek jó ide-
ig még biztosan  
olvashatók ma-
radnak.
   Végül arra  
a kérdésre, hogy 

vajon a mobileszközök terjedése növelte-e  
az adatvesztések számát, a szakemberek 
igennel válaszoltak, ám az ok korántsem 
ezek esetleg nagyobb sérülékenysége. A 
notebookokba épített merevlemezek ma 
már nagyon sokat kibírnak, egyes típu-
sok mágneslemezei még akár egy tízmé-
teres zuhanást is sértetlenül átvészelnek. 
A notebookoknak azonban sajnos köny-
nyebben kél lába, mint egy nehezebben 
eltulajdonítható asztali PC-nek, és ekkor 
géppel együtt mondhatunk búcsút az 
adatainknak is…

Hogyan őrizzük meg féltett 
adatainkat?

 Ez vajon milyen módon becsülhető meg?
Lényegében az adatmentések során hatal-
masra nőtt adatbázisunkat „értékesítjük”. 
Korábbi ügyfeleinkből ugyanis felállítható 
legalább tíz kategória, annak megfelelően, 
hogy mennyit voltak készek fizetni azért, 
hogy visszakapják adataikat. E tíz kategó-
ria alapján bármelyik céget besorolhatjuk 
valamelyik kategóriába, és nagyon ponto-
san meg tudjuk mondani, hogy mennyit 
ér az adatvagyona.

 Önök a World Trade Center összeomlása 
után felajánlották az Egyesült Államoknak 
adatmentő-kapacitásukat. A Washington 
mellé tervezett új cégük is adatmentéssel 
foglalkozik majd?

A telített piacon az ottani vállalko-
zásunk nem adatmentéssel, hanem 
– az amerikai fél javaslatára – úgynevezett 
„logelemzéssel” foglalkozik majd. Minden 
védelmi rendszer, tűzfal automatikusan 
jelentést, szakszóval „logfájlt” készít a tá-
madási kísérletekről, amelyből messze-
menő következtetések vonhatók le. Meg-
tudhatjuk például, hogy kik a támadók, 
milyen a támadások dinamikája és mi a 
célja. Mindezek alapján még időben ki le-
het alakítani a hatékony stratégiát a meg-
előzésre. Egyedülálló termék a piacon…

 Hányan dolgoznak majd a feladatokon, és 
milyenek az indulás piaci kilátásai?

Ez a tevékenység azért is kedvező, mert itt-
honról is menedzselhető. Az USA-ba csak 
minimális személyzetet tervezünk, egy 8-10 
fős stáb itthon foglalkozik majd a feladatok 
megoldásával, és szükség esetén a cég teljes 
szellemi háttere is a rendelkezésükre állhat.
 Ami a piaci kilátásokat illeti, az adat-
biztonsággal kapcsolatos megbízások ese-
tén nyilván roppant fontos, hogy mennyi-
re ismerik a céget a helyi piacon. Ezért is 
nagyon lényeges, hogy az amerikai part-
nerünknek köszönhetően azonnal négy, 
biztonsági szempontból nagyon jelentős 
projekttel indulhatunk.

Kocsis Kristóf

Google Maps

Újbuda felülről – digitális térkép az interneten
A magasból, műholdról nézve, eltűn-
nek a bosszantó útfelbontások, építke-
zések és forgalomkorlátozások.  
A nagyvilág csak a szép épületeket  
és a parkokat látja...

Az interneten elérhető térképszolgálta-
tások közül alighanem a Google Maps a 
legnépszerűbb. A maps.google.com cí-
men található weboldal műholdról készült 
felvételekből illeszti össze az egész világ 
térképét. A folyamatos fejlesztés nyomán 
egyrészt a képek egyre nagyobb felbon-
tásúak, másrészt egyre több a kiegészítő 
szolgáltatás.
 A weboldalra belépve azonnal egy ke-
resőmezőt találunk, amelybe beírhatjuk 
annak a területnek a pontos címét, amit 
látni szeretnénk. Itt megadhatunk egy or-
szág-, egy város-, de akár még egy utcane-
vet is. A szolgáltatás legújabb változatában 
már Magyarország térképe is részletes, 
házszámokat is tartalmazó változatban 
szerepel, ezért ha a kerületünkben va-
gyunk kíváncsiak valamire, akkor példá-
ul a következőt írhatjuk a keresőmezőbe: 
„Bartók Béla út, XI. kerület, Budapest, 
Hungary”. A szolgáltatás ránagyít az adott 
területre, alapértelmezésben a rajzolt tér-
képet mutatja, az utcanevekkel együtt. 
Ez az úgynevezett Map nézet. Ezenkívül 
– a térkép jobb felső sarkában levő gom-
bokkal – választhatunk Satelite és Hybrid 
megjelenítés közül is. Az előbbi a műhold-
ról készült fényképeket, az utóbbi pedig a 
fényképre helyezett rajzolt térképet jelenti. 
 A képre kattintással változtathatjuk a 
nagyítás mértékét, közelíthetünk a keresett 
helyre, és egyre részletesebb fényképeket 
láthatunk. Meghatározott nagyítás után 
már azt is jelöli a térkép, hogy egy utca mer-

refelé egyirányú. Ilyenkor persze meglepe-
tés is érhet, mert esetleg nem látszik egy, a 
valóságban kaotikus állapotokat teremtő 
útépítés, -lezárás. A Google térképe ugyan-
is nem frissen készült képekből épül fel, 
esetenként több évvel ezelőtti műholdké-
peket dolgoznak fel. Azaz – noha a Google 
Maps egyes területeken olyan nagy felbon-

tású képeket használ, amelyeken a személy-
autók is jól kivehetők – jobb, ha nem ezzel a 
rendszerrel ellenőrizzük, hogy ott áll-e még 
a kocsink, ahová előző éjjel leparkoltuk. 
 Ha már alaposan megnéztük, ho-
gyan fest a lakhelyünk az űrből, érdemes 
kipróbálni az útvonaltervező szolgálta-
tást is. A Get direction feliratra kattintva 

és a térképen két pontot kijelölve azon-
nal megjelenik a javasolt útvonal. Az út-
vonal egyes pontjait elmozdíthatjuk, ez-
zel köztes úti célokat jelölhetünk ki. Az 
út szöveges leírása a térkép bal oldalán 
található. 
 De saját adatainkat, információinkat 
is felhelyezhetjük a térképre a My Maps 

segítségével. Itt megtekinthetjük a nagy 
internetes fényképmegosztó oldalakra fel-
töltött és földrajzi koordinátákkal ellátott 
fotókat, amelyek között már olyanokat is 
találunk, amelyek a 4-es metró építkezési 
munkálatait ábrázolják.
 Aki kedvet kapott ennek az internetes 
térképszolgáltatásnak a használatához, 
annak érdemes kipróbálni azt a prog-
ramot, amelyik ugyanezt az adatbázist 
használja, de nem a saját gépünkön fut. 
Az earth.google.com oldalról ingyenesen 
letölthető Google Earth alkalmazás még 
több kiegészítő adatot tud megjeleníteni a 
térképeken, és a világ leghíresebb épülete-
inek, nevezetes természeti látványosságai-
nak háromdimenziós modellje is elérhető 
benne. Így jól használható egyebek közt 
egy tervezett utazás látnivalóinak kivá-
lasztásához.
 S ha már szabadidőről esett szó, egy 
új, hazai, a Google térképére épített és 
közösségi funkciókkal kiegészített szol-
gáltatás (www.geospace.hu) az esti, hét-
végi program megtervezésében lehet a 
segítségünkre. Ezen bárki bejelölhet ér-
dekes helyszíneket, szórakozóhelyeket, 
középületeket, sportlétesítményeket stb., 
ezeket véleményezheti, minősítheti és 
közöttük – szűrők segítségével –témák 
szerint keresgélhet.
 Egyelőre csak öt amerikai nagyváros-
ban működik a Google Mapshez készített 
kiegészítő szolgáltatás, a Streetwiew, ami-
vel már virtuálisan valóban ott teremthe-
tünk a helyszínen, sétát tehetünk, körbe-
nézelődhetünk az utcákon. Mindehhez a 
hátteret az utcákat végigjárt, mozgó au-
tókról 360 fokban (!) készített nagyfelbon-
tású videók képezik.

Gyarmati László

A feldolgozott képek esetenként több évvel ezelőtti műholdképek, de azért mai állapotokról is találhatunk fotókat

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

3 éves 
a Savoya Park

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06-20/9732-279

Budapest, XI. Kondorosi út 45. szám 
alatti (földszint + emelet) teljeskörűen 
felújított 4 lakásos társasházban kiala-
kított 81 m2-es teraszos kertkapcsola-
tos duplakomfortos lakást gépkocsi 
beállóval, 2007. 10. 15.-ei átadással.

ELADÓ LAKÁSOK!

Budapest, XI. Kisújszállás u. 6. szám alatti 7 
lakásos társasházban még egy 72 m2-es te-
tőtéri, egy 61 m2-es emeleti, és egy 53 m2-es 
teraszos földszinti lakás leköthető. Külön be-
járattal egy 28 m2-es iroda is eladó, melyből 

a földszinti lakással összekapcsolva nagyobb 
teret igénylő ügyvédi iroda alakítható ki, 

vagy egyéb vállalkozás részére is alkalmas.





Budapest, Gazdagréten, Nagyszeben tér 2. szám alatt 30 m2-es garzon, novemberi kiköltözéssel 
eladó. A lakás teljesen felújított. Érdeklődni lehet: Kéner Dóra 06/30 655-3066

Elkezdődött az iskolaév, és sokan 
ilyenkor vesznek számítógépet a 
gyereknek. A Sulinet kapcsán jelentős 
tapasztalatokra szert tett újbudai szá-
mítástechnikai cég, a Qwerty Compu-
ter ügyvezető igazgatójával, dr. Gálfi 
Istvánnal beszélgetünk.

 Milyen speciális szempontokat kell fi-
gyelembe venni, ha a gyereknek veszünk 
notebookot? 

A legfontosabb a garancia ideje. A gyerek 
ugyanis kevésbé vigyáz a készülékre, csak 
legkevesebb kétéves garanciával adott mo-
dellt vásároljunk meg, a notebookok alkat-
részeinek nagy része ugyanis nem cseresza-
batos más típusokéval, ezért egy eset-
leges garanciaidőn túli meghibásodás 
tetemes költséggel járhat! Megjegyzem, 
mi minden notebookunkra kétéves ga-
ranciát vállalunk.
 A második leglényegesebb szempont 
a súly és a méret. A mai átlagos készülék 
kijelzője 15,4 colos, ez egyben meghatá-
rozza a készülék méretét és tömegét is: ami 
átlagosan mintegy 2,6 kg. Fontoljuk meg, 
hogy ne egy kisebb, 14 colos kijelzővel sze-
relt készüléket vegyünk-e. Ennek a mérete 
még éppen megfelelő, viszont könnyebb 
és hordozhatóbb is.
 Ügyeljünk arra, hogy a noteszgépet a 
gyerek csakis a notebook saját táskájában 
szállítsa, és ne tegyen mellé semmi mást. 
Nem a merevlemez ugyanis a notebook 
gyenge pontja, ez szállítás közben nem ér-
zékeny az ütésekre, viszont a notesz mellé 
csomagolt egyéb tárgyak megnyomhatják a 
kijelzőt, ami befoltosodhat, akár el is törhet!

 Milyen géppel elégíthetők ki maradék-
talanul, egyben a leggazdaságosabban a 
tanulási célok?

Ha lemondunk a jelentős grafikai teljesít-
ményt igénylő játékokról, akkor gyakorla-
tilag megfelelő lehet akár egy belépő szin-
tű készülék is, ami mostanság már 99 900 
Ft-ért is beszerezhető. Természetesen, ha 
komolyabb játékokat is szeretnénk futtatni, 
akkor nem ússzuk meg a vásárlást 250 000 
Ft alatt. Ha a gyerek a készüléket többnyi-
re nem otthon, a tanulóasztalán használja 

majd, akkor ügyeljünk arra, hogy a legtöbb 
olcsó notebookban mindössze 2000 mAh-s 
akku található, amelynek egy feltöltéssel 
nagyon rövid az üzemideje, és szinte biztos, 
hogy hamar tönkre is megy. A megfelelő 
típus akkumulátora legkevesebb 4000 
mAh-s vagy hat cellát tartalmaz.

 Milyen operációs rendszert javasol?

A legcélszerűbb operációs rendszer a 
Windows XP Home. Ezzel zavartalanul 
netezhetünk, gyakorlatilag kompatibilis 
minden alkalmazással és az erőforrás-
igénye sem túl nagy. Ügyelni kell viszont 
arra, hogy rendszeresen frissítsük a rend-
szert. Kerüljük a Vista Home Basic ki-

adását, ezt nagyon 
lebutították. A 

Vista Home 
P r e m i u m 
a z o n b a n 
már min-
dent tud, 
a m i r e 

szüksé-
günk lehet, 
ám meglehe-
tősen komoly hardverre van szüksége. A 
Linux ellen az szól, hogy bármilyen gon-
dunk van vele, nehezen kapunk segítséget, 
kevés a hozzáértő. A készülékek alaptarto-
zéka a DVD lejátszó-író program, ezt feltét-
len telepíttessük fel. Nagyon fontos, hogy 
mindig használjunk naprakész vírusirtó-, 
kémprogram-eltávolító és tűzfalprogra-
mot. Legjobban akkor járunk, ha egy na-
gyobb szoftvergyártó komplett „internet 
security” csomagját alkalmazzuk.

 Mit érdemes ellenőrizni a vásárláskor?

Vásárláskor mindig kapcsoljuk be a készü-
léket, ellenőrizzük a működését és vala-
mennyi tartozékának meglétét. Figyelme-
sen vizsgáljuk meg a noteszt, hogy valóban 
új készülékkel van-e dolgunk, nem csak új-
racsomagoltak-e egy használt vagy bemu-
tató példányt. A hajszálnyi karcok árulko-

dóak lehetnek. Bosszantó lehet a képernyő 
egy-egy apró pontjának hibája (pixelhibája) 
is, ráadásul ezekből egy-kettő még csak fel 
sem jogosít a garanciális cserére. Teszteljük 
le a kijelzőt a Nokia monitorteszttel. Ellen-
őrizzük a garancialevél és a számla meglétét 
is, valamint ügyeljünk a pontos kitöltésre, 
mert később ebből gondok származhatnak. 
Csak, ha mindent rendben találtuk, akkor 
fizessük ki a készüléket.

 Horror történetek keringenek a notebook-
ok szervizeléséről. Például, hogy valami-
lyen félreeső helyen található márkaszer-
viz csak begyűjti a készülékeket, ami olykor 
egy hónap múlva kerül vissza a külföldi 
központi szervizből. Igazak ezek a vádak?

Csak a Qwertyről beszélhetek, és az ese-
tünkben nem. A notebookszervizünk jól 
megközelíthető tömegközlekedési esz-
közzel, a javítások többségével 1-2 nap 
alatt, nemritkán azonnal végzünk. A 
szoftveres és a hardveres jellegű hibákat 
is megoldjuk, a bővítések pedig megvár-

hatók, és még beszerelési díjat sem kell 
fizetni értük.

Kocsis Kristóf

Számítógép-vásárlás a gyereknek

A tornacipőt ne a notebook mellé!

Ha Windows XP alatt használjuk, és 
nem játszunk a géppel, akkor elegendő 
lehet egy Celeron M 440 (1,86 GHz) 
vagy AMD Sempron 3400+ procesz-
szorral szerelt notebook, 512 MB RAM-
mal és 60 GB-os merevlemezzel (HDD). 
Ha komolyabb játék is szóba kerül, 
akkor erősebb videokártyával (pl.: ATI 
X1600, 256 MB-tal), minimum 1 GB 
RAM-mal, 120 GB HDD-vel és 2 GHz 
Core2Duo processzorral felszerelt no-
teszre lesz szükségünk. Vista alatt ez 
annyiban módosul, hogy már kiindu-
lásnak is legalább 1 GB RAM-ra, DX9 
kompatibilis videokártyára és – ha 
lehet – egy egyszerűbb, kétmagos pro-
cesszorra (pl.: AMD Turion TL-50 vagy 
Intel T2250) van szükség. Wi-Fi kártyát 
minden esetben javasolunk a gépbe.

Egy jó iskolai notesz 
műszaki jellemzői

Internetes ügyintézés

Ez is megszokott szolgáltatás lesz
A hivatal munkájának automatizá-
lására készülő önkormányzat nem 
követhet el nagyobb hibát, mint hogy 
az átállást az ügyek indításának elekt-
ronizálásával kezdi, mert látványosnak 
tűnhet, hogy az ügyfél akár otthonról, 
saját számítógépe mellől folyamodhat 
valamilyen engedélyért, ám csalódás 
érheti, ha a belső hivatali munkában 
nem alkalmaznak fejlett informatikai 
megoldásokat. Újbuda Önkormányza-
ta nem követte el ezt a hibát.

A három évvel ezelőtt egy GVOP pályá-
zaton elnyert összegből először az alap-
infrastruktúrát építették ki, és tavalyra 
elkészült az úgynevezett folyamatvezérelt 
keretrendszer is.
 Ficsor Csaba, az Önkormányzat infor-
matikáért felelős társaságának, a Kör 2004 
Informatikai Kht.-nek igazgatóhelyettese 
szerint első lépésben olyan információ-
technológiai megoldásokat igyekeznek 
alkalmazni, amelyek tehermentesítik a 
köztisztviselőket a rutinszerű, automati-
zálható tennivalók végrehajtása alól, hogy 
a valóban emberi intelligenciát követelő 
feladatokra koncentrálhassanak. 
 A szakember szerint a Közigazgatási 
eljárásokról szóló törvény 2005. novembe-
ri életbe léptetése erős kényszer az önkor-
mányzatok belső reformjára. A törvény 
ugyanis leírja az ügymeneteket, és ezekhez 
olyan szigorú határidőket fogalmaz meg, 
amelyek a korábbi működési modellekkel 
nehezen tarthatók.

Nem válthatunk szolgáltatót
– Az információtechnológia – véli az igaz-
gatóhelyettes – segít a szemléletváltásban is: 
nevezetesen, hogy az önkormányzati ügy-
intézés éppolyan szolgáltatás, mint bármely 
más. Igaz, vannak sajátosságai is, hiszen itt 
akkor sem válthatunk szolgáltatót, ha nem 
vagyunk megelégedve vele, csupán ezért 
senki nem költözik el egy kerületből. Fordít-
va viszont a hatékonyabb szolgáltatás ered-
ménye költségmegtakarítás, a felszabaduló 
források a kerület fejlesztésére fordíthatók. 
 Az informatikai keretrendszer ki-
alakítása persze csak az alapokat jelenti, 

a látványos megoldások jórészt ezután 
következnek. Már jelenleg is működik a 
weben Újbuda vállalkozásokat támogató 
oldala, ami a cégekkel kapcsolatos ügytí-
pusokat írja le, és számítógépes „varázsló” 
segítségével vezeti végig az intéznivaló-
kon az érdeklődőt. Magánszemélyként 
pedig már utánanézhetünk például, hogy 
nem maradtunk-e el a gépjárműadó befi-
zetésével. Ehhez előbb regisztráltatnunk 
kell magunkat az e-Magyarország ügy-
félkapuján, ahonnan a regisztráció után 
visszavezetnek a helyi önkormányzati 
rendszerbe, és itt hozzájuthatunk a kere-
sett információkhoz. 
 Jövőre Újbudán a fent említetteken túl 
már elektronikusan is intézhetünk néhány 
ügyet: interneten igényelhetünk parkolási, 
telephely- és működési engedélyt, vagy 
egyéni vállalkozói igazolványt. Később a 
beérkező ügyeket elektronikusan intézi 
a hivatal, amiből közvetlenül annyit érez 
az ügyfél, hogy minden pillanatban követ-
heti, hogy a hivatalon belül hol tartanak 
éppen az ügyei.

Elektronikus ügyintézés
Az elmúlt években két kihelyezett ok-
mányiroda is nyílt Újbudán: egy Gazdag-
réten az Eleven Centerben, egy pedig a Fe-
hérvári út 182. alatt. A kihelyezett irodákat 
az interneten keresztül integrálták az ön-
kormányzat informatikai rendszeréhez. 
 A Bocskai úti épületben egyébként el-
helyeztek néhány számítógépes terminált, 
úgynevezett kioszkot is, ahonnan azokat az 
ügyeket intézhetjük az interneten keresztül, 
amelyeket akár otthonról, a saját számítógé-
pünk előtt ülve is. Ezek köre természetesen 
biztonsági okokból szűkebb, mint az önkor-
mányzat köztisztviselőinek közreműködé-
sével lebonyolítható feladatoké, mert – mint 
az igazgatóhelyettes elmondta – az infor-
matikai rendszer biztonságáért a törvény 
szerint az önkormányzat a felelős. Csak 
éppen egy internetes megoldás esetén ki 
tudja megmondani, hogy hol vonhatók meg 
ennek határai? Hol ér véget az informatikai 
rendszer? Vajon az önkormányzat szerveré-
nél, vagy az ügyfelek számítógépeinél…? 

(k)

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11–15. 
SZEPTEMBER 18-ÁIG Nagy Zsuzsanna 
grafikáinak és festményeinek kiállítása. 
Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.
SZEPTEMBER 18. 18.00 Dömök Viktória foto-
gráfus kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
OKTÓBER 9-ÉIG hétköznap 10–18 óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. 
SZEPTEMBER 11. 18.00 Mohácsi András 
szobrászművész kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető OKTÓBER 5-ÉIG munkanapokon 
12–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
SZEPTEMBER 11. 18.00 Fekete György 
„Pillanatképek egy életműből” c. kiállításá-
nak megnyitója.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 6 – 20. Deák Varga Dénes épí-
tész fotókiállítása: Magyarország Árpád-kori 
templomai.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7. 
SZEPTEMBER 20-ÁIG Godánné Tamási Ibolya 
és más üvegfestő művészek kiállítása. 
SZEPTEMBER 21. 15.00 prof. dr. Szirmai 
Imre festőművész kiállításának megnyitója 
Megtekinthető OKTÓBER 7-ÉIG. A kiállítások 
látogathatók 0–24 óráig a szálloda halljában. 

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZEPTEMBER 29-ÉIG Saga Bitkover-Norman 
svéd festőművésznő Creatures from an Other 
Space c. kiállítása. A tárlat megtekinthető 
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton-
ként 10–14 óráig.

10. 45 Brémai Muzsikusok, 12.30 Szekrénymesék. 
Gyermekkönyvvásár, csodaceruza mesesarok, 
kézműves-foglalkozások, interaktív mesejáték.

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

HÉTFŐ 9.30 Bukfenc (játékos mozgásfejlesztő 
torna 1–3 éves gyerekek részére pedagógus 
vezetésével), 10.00 Nyugdíjas Angol Klub.
HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido, 17.30.00 Iai Jutsu.
KEDD 10.00 Eklektikaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
15.00 Sakk- és Kártyaklub, 18.00 Aerobik, 
19.00 Kenpo Karate. SZERDA 19.30 
Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, PÉNTEK  
9.00 Izületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 
15.30.00 Fashion Dance. 18.00 Taoista tai chi.
SZEPTEMBER 24. 18.00 Verses-lelkes együttlét. 
Versbarátok klubja. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10–19-ig Gazdagréti Közösségi Számítógépes 
Központ és e-Magyarország Pont.

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

SZEPTEMBER 22. 19.30 Dumaszínház: Litkai 
Gergely.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00 
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzsklub. KEDD 10.00, 
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. SZERDA 10.30 
Ringató. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringásklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet 
lakossági internethasználat.

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

SZEPTEMBER 12. 19.00 Klasszikus Zeneszalon. 
Horváth Gyula és Ökrös Károly: Múlt, jelen, 
jövő. SZEPTEMBER 13. 19.00 Jazz Club. Fritz 
József és Gáspár Pál: Még egy kis New Orleans. 
SZEPTEMBER 17. 19.00 Jazz Club. Geröly Tamás és 
a Veddbecukor zenekar: Mester és a tanítványok. 
SZEPTEMBER 19. 19.00 Jazz Club. Maitinsky 
Anna Eszter és Oláh Dezső: A Duó. SZEPTEMBER 
20. 19.00 Jazz Club. Sárik Péter Trió: Stream. 
SZEPTEMBER 24. 19.00 Jazz Club. Szalóky Béla és 
a Gyárfás Trió: Nairobi Romance. SZEPTEMBER 25. 
20.00 Jazz Club. Földes László „Hobo”.

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

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 éveseknek, 
17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 
19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. 
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport és jóga. KEDD 10.00 
Babafoglalkozások Kodály-módszerrel. Cak-kör. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad – Őrmezei 
Nyugdíjas Színpad, 15.00 Hip-Hop felnőtt, 16.00 
Hip-Hop ifjúsági, 17.15 Törpördög Tánctanoda 
kezdő, 18.00 haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, 
KEDD 19.00 Callanetics. SZERDA 10.00 Hastánc. 
17.00  Logikai és sakk-klub Schenkerik Csaba 
sakkmester vezetésével. SZERDA, PÉNTEK 19.00 
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 
17.00 Női torna. 17.00 Zenés kondicionáló torna 
gyerekeknek. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad.  MINDEN VASÁRNAP Goldance 
tánciskola, 11.00 szuper haladó, 13.30 haladó, 
15.00 versenytánc-előkészítő, 16.30 kezdő. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. 
MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN 17.00 
Reforméletmódklub. A következő foglalkozás 
időpontja: SZEPTEMBER 11. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország 

KIÁLLÍTÁSOK pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak ingyenes. SZEPTEMBER 25. 19.00 
Őrmezei Művészetbarátok Klubja.

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

SZEPTEMBER 12., 19., 26. 18.00 Ásványbarátkör. 
SZEPTEMBER 15. 10.30 A klímaváltozás és 
Magyarország című szakmai fórum. SZEPTEMBER 
15. Gombaismereti túra – Csúcshegy. Találkozás: 
7.30 órakor a 18-as autóbusz III. ker. Árpád hídi 
(Szentlélek téri) végállomásán. SZEPTEMBER 17. 
17.30 Hajózástörténeti Klub: A XV. századbeli 
hajózás. Kolumbus és Hajói – II. rész. SZEPTEMBER 
17., 24. 18.00 Gombászkör. SZEPTEMBER 21. 
18.00 Törpenyúlklub: Hogyan készüljünk egy 
kiállításra? SZEPTEMBER 22. Gombaismereti túra 
– Kamaraerdő. Találkozás: 8.30 órakor a 41-es 
villamos kamaraerdei végállomásán. Kiállítás. 
SZEPTEMBER 12–30. Öveges József-emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

KLUBPROGRAMOK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/C 

HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés 
alapján laborgyakorlat. KEDD 17.30 Ifjúsági 
tagozat foglalkozásai. CSÜTÖRTÖK 18.00 Baráti 
kör találkozója. 

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9. 

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 
20.15-től Evangelizációs szakosztály: 
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00–17.30-ig 
Gyermeknéptánc.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2. 

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.

SZEPTEMBER 16. tanévnyitó istentisztelet.
Konfirmáció órákra várják a 12 évnél idősebb 
tanulók jelentkezését.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. 

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

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. 
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés. 
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama 
klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 
éveseknek. 
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a 
nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve 
nyugdíjasklub a templomban. Hittanórák a 
Csíki-hegyek és a Törökugrató utcai iskolákban.

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

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. 
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok 
összejövetele. 
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia 
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. 
SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet, vele párhuzamosan gyermek-
foglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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

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

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
SZEPTEMBER 16. 19.00 Huzatos ház.
SZEPTEMBER 21. 19.00 Oscar. 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
SZEPTEMBER 12., 13. 19.00 Leánykereskedő. 
SZEPTEMBER 14. 14.30 Szeressük egymást. 
SZEPTEMBER 19. 19.00 Őrült nász (Esküvő 
a lokálban). SZEPTEMBER 21. 14.30 
Tanár úr, kérem! SZEPTEMBER 21. 19.00 
Acélmagnóliák (Nők búra alatt).

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 11., 12. 20.00 Hód Adrienn: 
Szomjas vagyok. SZEPTEMBER 15., 16. 
20.00 Glázer Attila – Hód Adrienn: 
Négyszer szólók – bemutató. SZEPTEMBER 
22. 20.00 Látványszínház. SZEPTEMBER 22. 
21.30 LÉLEK-HÁM, „testmaszkok”. Szűcs 
Edit kosztüm fikciói  0.3  – bemutató.
SZEPTEMBER 23-24. 20.00 La Pushkin 
Színház: Szentivánéji álom. SZEPTEMBER 
24. 17:30 Műked(d)velő. Ingyenes irodal-
mi est. Fabó Kinga beszélget Spiró György 
íróval. SZEPTEMBER 25., 26. 20.00 Zéró 
Balett: Sirálysikoly.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
SZEPTEMBER 12–15. 20.00 Rókás László: 
Waga Nettó: Punch. SZEPTEMBER 26. 
19.00 Járvás Katalin: Solo ...forte...piano...

SZÍNHÁZAK

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
SZEPTEMBER 15. Őrmezei Képző- és 
Iparművészek III. Tárlata. OKTÓBER 4. 17.00 
Mackókiállítás az  Állatok Világnapja alkal-
mából. A kiállítás megtekinthető OKTÓBER 
19-ÉIG.

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

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

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
SZEPTEMBER 26-ÁIG Magyar Fotográfia Napja. 
Szesztay András „Alföld” című fotókiállítása. 
SZEPTEMBER 28. 18.00 A Képmeditációs 
Műhely csoportos kiállításának a megnyitója. 
A tárlat megtekinthető OKTÓBER 16-ÁIG, hét-
köznapokon 10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
SZEPTEMBERBEN Gross Arnold rézkarcainak 
kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 
14–18, szombaton 10–13 óráig.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
SZEPTEMBER 24-ÉTŐL HÉTFŐNKÉNT 18 órától 
Bridzstanfolyam. SZEPTEMBER 14. 18.00 Michel 
di Faleze festőművész „A visszatérés”című kiállí-
tásának megnyitója. A kiállítás megtekinthető: 
OKTÓBER 14-ÉIG hétköznapokon 15–18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
SZEPTEMBER 21. Kerék-Páros-Város szabadté-
ri, nyilvános fotókiállítás.

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292 

MINDEN HÓ 2., 3. VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör 
(SZIH), 18.30 Placid atya katekézise.CSÜTÖRTÖK 
20.00 Fiatal házasok beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 
7.00 Laudes a szentmisében, 17.30 Vesperás a 
Szent Gellért-oltárnál. MINDEN 2. SZERDA 19.30 
Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN VASÁRNAP 
9.00 Családi mise. SZEPTEMBER 14. Szent Kereszt 
felmagasztalása. SZEPTEMBER 23. 20.00 Webber: 
József és a színes szélesvásznú álomkabát – rock-
opera „ciszterrock társulat” előadása. SZEPTEMBER 
24. Szent Gellért püspök és vértanú ünnep.

TÚRAAJÁNLATOK

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

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

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER. 
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig 
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak 
előzetes bejelentkezéssel. Csoportok részére 
szakvezetés igényelhető a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóságnál: 325-5722, 391-4610,  
e-mail-ben a budaitk@gmail.hu

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:  
7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben az 
időben és helyszínen van a találkozó). A hétvégi 
vonatos túrákra az előző túrákon lehet jelent-
kezni. A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére 
tart) 7.15-kor a Batthyány téri HÉV-végállo-
máson, egyébként 7.15-kor az Árpád híd pesti 
hídfőjénél, a Volán-pályaudvar pénztáránál.

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

SZEPTEMBER 12. 18.00 Tánctanulás Savanyúval. 
20.00 Téka együttes – táncház. SZEPTEMBER 
13. 20.00 Én és a cimbalom. Gáspár Kálmán 
cimbalomművész és barátai. SZEPTEMBER 14. 
20.00 Khamoro. Szabolcs megyei autentikus ci-
gánydalok, táncok – táncház. SZEPTEMBER 15. 
20.00 Ökrös klub. Vendég: Szalóki Ági és Berecz 
András. SZEPTEMBER 17. 18.30 Budai tangó 
– tánctanítás Budai Lászlóval. SZEPTEMBER 19. 
18.00 Tánctanulás Csiduval. 20.00 Fondor ze-
nekar – táncház. SZEPTEMBER 20. 20.00 Dutar 
– koncert. SZEPTEMBER 21. 20.00 Chameleon 
Big Band – Latin Est.
SZEPTEMBER 24. 18.30 Budai tangó – táncta-
nítás Budai Lászlóval. SZEPTEMBER 25. 19.00 
Csillagokból kapom a meséket – Emma néni a 
mesemondó Halmy György filmje és beszélge-
tés a rendezővel.

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

KEDD 10.00 Kreatív angol játszóház 
(1,5–3 éves gyerekeknek), 11.00 Kreatív 
angol játszóház 3,5–7 éves gyerekeknek, 
16.00  Kreatív angol játszóház, 17.00 
Muzsikás gyermektáncház, első foglalkozás: 
SZEPTEMBER 18., 18.00 Modern és dzsessztánc 
kezdő. KEDD, SZERDA: 17.00 OKJ-s két féléves 
virágkötészeti tanfolyam, első foglalkozás. 
Gyermektorna és gyermekbalett, kezdés: 
szeptember 18-án. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.15 
Ovistánc kezdő, 17.00 Táncelőkészítő gim-
nasztika kezdő, középhaladó. KEDD, PÉNTEK 
15.45 Ovistánc középhaladó, haladó, 16.30 
Táncelőkészítő gimnasztika haladó, 17.15 
Balett és dzsessztánc kezdő, középhaladó. 
SZERDA 19.00 Picasso festőszakkör felnőttek-
nek. CSÜTÖRTÖK 17.00 Foltvarró (patchwork) 
szakkör, első foglalkozás: SZEPTEMBER 20. 
PÉNTEK 15.00 Alma rajzszakkör gyerekeknek, 
17.00: Foltvarró ( patchwork ) szakkör kezdők-
nek, első foglalkozás: SZEPTEMBER 14., 18.00 
Modern és dzsessztánc középhaladó, haladó, 
19.30 Koreográfia (balettnövendékek részére), 
20.15 „ Welljazz „ – dzsessztánc felnőtteknek. 
SZOMBAT 12.00 Társastáncklub 6–14 éves 
korig, 13.30 14 éven felülieknek, kezdés: 
SZEPTEMBER 15. 8.00 Budapest Hobbiklub, 
15.00 Nosztalgiaklub. MINDEN 1. ÉS 2. HÉTFŐ 
14.00 Nótakincs Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja. MINDEN ELSŐ SZOMBAT 13.00 repülés 
baráti kör. SZEPTEMBER 14. 19.00 Balkáni 
táncház a Falkafolk együttessel SZEPTEMBER 
15. 8.00–13.00 Babaruha- és gyermekholmi-
börze. SZEPTEMBER 15.  15.00–05.00: XVIII. 
Országos szezonnyitó táncház. SZEPTEMBER 
20. 21.00 Folklór színház, a Bihari együttes 
műsora. SZEPTEMBER 21. 19.00 Moldvai 
táncház a Csürrentő együttessel. SZEPTEMBER 
30. 10.00–15.00 Aranyszamár Nap – az 
Aranyszamár Bábszínház 10. születésnapja.  

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

SZEPTEMBER 12. 21.00 Barbaro lemezbemutató 
és 20 éves jubileumi koncert. SZEPTEMBER 13. 
20.00 Budbudas plays Hajnóczy – Jubileumi 
koncert. SZEPTEMBER 14. 21.00 Pannonia 
Allstars Ska Orchestra, Prague Ska Conspiracy 
(CZ), Kettő-Kettő, PASO Sound System, Sound 
Sistaz. SZEPTEMBER 15. 21.00 Hatóságilag Tilos, 
New Dead Project, The Snobs. SZEPTEMBER 19. 
20.00 Candlemass (S), Stereochrist. SZEPTEMBER 
20. 21.00 !DelaDap (A), Dunkelbunt (A) DJ-szett, 
Myzrab. SZEPTEMBER 21. 21.00 Mitsoura & 
Triginta Percussion, Moldvai Márk DJ-szett. 
SZEPTEMBER 22. 21.00 ANSA pres. Bare Egil 
Band (N). SZEPTEMBER 12. 21.00 Randomszerda 
– Barabás Lőrinc és barátai. SZEPTEMBER 
13. 21.00 Easy Juggling – Bosi és barátai. 
SZEPTEMBER 14. 21.00 Deepsmile psychedelic 
live night – Cosmos, BTOM, Maitreya Y-East, 
Oleg. SZEPTEMBER 15. 21.00 Kitchen House 
Special - TB Gon, Marvin, Bergi.

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

Tanfolyamok és klubok a 2007/2008-as évad első 
felében: Reflex Fotóklub, Őszidő nyugdíjasklub, 
ikebana, callanetics, gerinctorna, kerámia, 
komplex kézművestanfolyam felnőtteknek, 
komplex kézművestanfolyam gyerekeknek, 
kerámia, számítógépes tanfolyamok. Beiratkozás: 
SZEPTEMBER 17–21., 15–19 óráig! Vizuális 
Művészeti Hónap  SZEPTEMBER 15–16. Évadnyitó 
programok a Kulturális Örökségvédelmi Napok ke-
retében.  SZEPTEMBER 15–16. „Művelődési házak 
éjjel-nappal”. Családi programok: 16.00 Gulliver 
utazásai – élőbábos mesejáték a Fogi Színház 
előadásában. 17.00 Kézműves-foglalkozások: 
virágkötés, agyagozás, kosárfonás, kavicsfestés, 
17.30 Játékos ügyességi vetélkedő gyerekeknek 
– vezeti: Körmendi Csilla.18.00 Gyermektáncház 
a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttessel. 
Ismeretterjesztő programok: 16.00 Magyarország 
Árpád-kori templomai – Deák Varga Dénes, 
Nagykanizsa főépítésze előadása. 17.30 Ludmann 
Mihály művészettörténész a klasszicizmusról és 
annak magyarországi emlékeiről tart előadást. 
19.30 „VersÉlet” – Irodalmi est a miskolci Irodalmi 
Rádió közreműködésével. 22.00 Éjszakai táncház 
a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttessel. 
00.00 Erotikus filmek éjszakája – filmtörténeti 
mérföldkövek az erotika ábrázolásában. Mindkét 
nap 10.00–18.00 óráig a DunapArt Művészeti 
Társaság tagjainak alkotásai vásárolhatók meg a 
BMK Galériában. A részvétel valamennyi progra-
mon díjtalan!

CISZTERCI SZT. IMRE GIMNÁZIUM
XI., Villányi út 27.

SZEPTEMBER 14. 19.00 A dortmundi 
Rendőrakadémia, a Kelenvölgyi MKM férfikar 
és a Weiner Leó konzervatórium rézfúvós 
együttese koncertje. A belépés díjtalan.
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Ezen a napon történt – szeptember 12.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1921-
ben Stanislaw Lem lengyel író. 1964-ben 
adta ki ezt a regényét (Ő, E). 14. Összetételek-
ben óriás voltot jelöl. 15. Dalbetét. 16. Agyon-
használ. 17. Költőzseni (Endre). 18. Vörös-
marty műve. 19. Argon vegyjele. 20. Szólít. 21. 
Szolmizációs hang. 22. Angol férfinév. 23. Há-
ziállat. 25. Folyadék. 26. Sötétvörös drágakő. 
28. Lem 1986-ban megjelent műve, lengye-
lül (A kudarc). 30. Székesegyház. 31. Szimat 
fele! 32. Ügyet bonyolít. 34. Rügyezni kezd! 
36. Spanyol női név. 39. Pókszabású állat. 40. 
Indok. 42. Lem egy másik regénye, ezt 1961-
ben fejezte be. 44. ÓEV. 45. Állat, németül. 47. 
Udvariaskodás a cipősarok összeütésével. 49. 
Kínai hosszmérték. 50. Nehezen végigolvas. 
52. Edény. 53. Nagy Konstantin szülőhelye. 
55. Kolozsvár folyója. 57. Erre-arra. 59. Közé-
pen megdobál! 61. A zöld egyik árnyalata. 62. 
Szigetlakó nép. 63. Ellenérték. 64. Török férfi-
név. 66. Némán elér! 67. Tarajos bemélyedés 
mészkősziklán. 68. AVB. 69. Zenében: lassan 
adandó elő. 71. Brazil tagállam. 72. A filmren-
dező Kazan keresztneve. 73. 1871-ben ezen a 
napon halt meg Júlio Dinis portugál író. Ez 
egyik legismertebb műve (E, G, A).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 1888-
ban Tersánszky Józsi Jenő író. 1929-ben fe-
jezte be ezt művét (A, S). 2. Szemérmetlen. 
3. Számnév. 4. Kettőzve: ostoba. 5. Csukat. 6.  

A Garam szlovák neve. 7. Részben leimádkozik! 
8. Tantál vegyjele. 9. Becézett női név. 10. Kétell! 
11. Menhelyi részlet! 12. Tegezben van. 13. 
1896-ban ezen a napon született Elsa Triolet 
orosz származású, francia írónő. 1944-ben 
jelent meg ez a regénye (M, S, H, N). 18. Ala-
pot rongál (víztömeg). 19. Taliga egynemű be-
tűi. 22. Pozitív elektród. 23. Népi hangszeren 
játszik, népiesen. 24. Bányajárat. 27. Népiesen 
juttat. 28. Tűzifa felhalmozása. 29. Palindrom 
férfinév. 31. Koktél névadó orosz tábornok. 
33. Rönköt hasít. 35. Kiönt. 37. Gyulladás. 38. 
Zsizsikdarab! 41. Költemény. 43. Férfinév. 46. 
Koktélt készítő. 48. Iparkodik. 51. Angolszász 
űrmérték. 54. Kén és oxigén vegyjele. 56. Ré-
gi orosz földközösségi rendszer. 57. Halpetét 
tartalmazó. 58. A bibliai Góliát legyőzője. 
60. Orosz férfinév. 62. Fogoly váltságdíja. 65. 
Foghús. 67. Kálium és alumínium vegyjele. 
68. Helyhatározó szó. 70. Kettőzve: a vizek vá-
rosa. 71. Olasz folyó. 72. Tova.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 28., 42., 73., függ. 1., 13.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 19. 
A 21. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Galeotto Marzio, A kaktusz virága, Francia 
história, Telehír, Mennyei riport, Ferrara”. 
A 21. SZÁM NYERTESE: Ambrus Károly 1117 
Budapest, Baranyai tér. A könyvnyeremény a 
szerkesztőségben vehető át.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Szeptember közepén szinte minden nap egy 
érdekes meglepetést tartogat az ön számára. 
Ezek között lesznek olyan örömök is, hogy 
valamiért kevesebbet kell fizetnie, mint ami-
re számított, esetleg egy már alig várt összeg 
megérkezik, de még az sem kizárt, hogy egy 
kecsegtető állásajánlatot kap. Környezetében 
pozitívan állnak önhöz, még olyan személyek-
től is segítséget kap, akiktől egyáltalán nem 
számított. Hétvégeken többet lesz emberek 
között, de most éppen erre is van szüksége.

szeptember 10.–szeptember 23.
HOROSZKÓP

Nagyobb eseményt nem igazán ígér ez a 
két hét, de azt hiszem, ezt túlságosan nem 
is bánja. Családtagjai sokkal több mozgal-
masságra vágynak ezekben a napokban, de 
mivel sikerül kölcsönösen tiszteletben tarta-
ni egymás érdekeit, ez nem okoz majd vitát. 
Anyagi helyzetét egy kissé megtorpantnak 
érzi, ami több lemondásra kényszeríti.

A jegyén átvonuló Mars bolygó akkora ener-
giát és lendületet ad, hogy szinte pihenni is 
alig tud. Lesznek olyan időszakai, amikor az 
egész heti munkáját képes lenne egyetlen nap 
leforgása alatt elvégezni. Nyugodtabb termé-
szetű munkatársait ez kicsit bosszantja is. 
Még a kevés szabadidejében is inkább az ak-
tív pihenést választja. Kétségtelen, hogy most 
hajlamosabb a szétszórtságra, feledékenység-
re is, ami bizony okozhat apróbb gondokat. 

Ennek a kéthetes periódusnak az elején vala-
mivel érzékenyebb lehet a megszokottnál, de 
ez most nem vitákat vált ki, sokkal inkább haj-
lamosabb lesz arra, hogy valós vagy vélt sérel-
meit magába fojtsa. Jobb lenne, ha ezeket meg-
beszélné az érintettekkel. Ebben az időszakban 
egyetlen bolygó sem vonul át a jegyén, ami a 
gyakorlat nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy 
nem annyira az élet nagy kihívásai kerülnek 
előtérbe, hanem annak apróbb örömei. Ha 
képes boldogságot találni olyan kis dolgokban, 
mint egy jó könyv, egy kellemes baráti beszél-
getés vagy finom vacsora, akkor igazán elé-
gedettnek érezheti magát. A munkában nem 
lesz túlságosan aktív, de azért leglényegesebb 
teendőit lelkiismeretesen végzi el.

Ebben a periódusban még az átlagosnál is 
nagyvonalúbb lesz, ami miatt hajlamos többet 
költeni, mint amennyit megengedhet magá-
nak. Holott környezetének valójában nem is 
erre lesz szüksége, hanem arra, hogy teljes fi-
gyelmével feléjük forduljon. Kissé sokan kérnek 

öntől segítséget, tanácsot, megértést, de szeren-
csére épp elég ereje lesz, hogy ezt figyelemmel 
hallgassa, és segítsen abban, amiben tud. 

Ha az előző két hétben sikerült egy kérdésben 
döntést hoznia, akkor annak most fogja iga-
zán az áldásos hatását érezni. Ha azonban ezt 
eddig halogatta, akkor bizony most elérkezett 
az idő, hogy döntsön. Ha ezen időszakban 
ünnepli a születésnapját, akkor ez a nap egy 
olyan kellemes meglepetést tartogat, ami nem 
egy apró ajándék lesz, hanem valamiféle, a sors 
által nyújtott jutalom. Egyébként nem vágyik 
majd zajos ünneplésre, de jól fog esni, milyen 
sokan megemlékeznek önről. A hétvége nem 
egészen alakul úgy, ahogyan tervezte, de ezért 
ne bánkódjon: a hétköznapok annál több örö-
möt fognak helyette nyújtani.

Ami a legjobb lesz ebben a két hétben az a 
kommunikációs képessége, ugyanis most  
az ezért „felelős” Merkúr bolygó vonul át a je-
gyén. Olyan könnyen szót ért embertársaival, 
hogy ezzel még saját magát is meglepi. Aligha 
lesz olyan vita, amelyben mostanában alul 
maradna. Ez az időszak egyébként nagyon 
alkalmas lesz esetleges régi levéladósságok 
pótlására, halogatott megbeszélésekre, no és 
persze mindenféle tárgyalásra, üzletkötésre.

Ebben a két hétben valamiféle eltemetett lelki 
probléma kerül a felszínre, ami szorongóvá, 
teheti. Ne a külső körülményekbe keresse te-
hát ennek az okát, inkább ásson mélyre lelke 
bugyraiba, és keresse meg, mi az, ami nem 
működik jól az életében. Ez a periódus – épp 

ennek kapcsán – jó lehetőséget teremt, hogy 
félelmeivel szembenézzen, problémás viszo-
nyait rendezze. Ez utóbbi különösen akkor 
fontos, ha közeli emberi kapcsolatról van szó. 
Gondjait beszélje meg valakivel, aki igazán 
közel áll önhöz. Ez nagy támaszt fog nyújtani, 
hogy a saját bajait más szemszögből is lássa.

Ha úgy érzi, az előző két hét lendülete egy kis-
sé megcsappant, ne adja fel a törekvéseit, mert 
bizony ahhoz a kisebb, lassúbb lépések éppen 
úgy hozzátartoznak, mint a gyors ütem. Le-
het, hogy energiái most „takaréklángra” ke-
rültek, de a mértékletesebb lépésekre is szük-
ség van a célhoz vezető úton. Talán pont ezek-
ben a csendesebb napokban talál majd önre 
egy új terv, ötlet, amire a gyors tempó mellett 
fel sem figyelt volna. Szerencsére önbizalma 
jó formában lesz, és így nem fog elkeseredni, 
ha bárhol is meg nem értéssel találkozik.

Sajnos nem lesz igazán kedvező ez a két hét 
önnek, mert lépten-nyomon kisebb bosz-
szúságok és akadályok keresztezik az útját. 
Különösen az első héten érzi azt, hogy semmi 
sem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ha teheti, 
a fontosabb döntéseket halassza el. A máso-
dik héten már lassan kezdenek beindulni a 
korábban megtorpant dolgok az életében, de 
ezek a napok is inkább a passzivitásnak ked-
veznek, mint az új dolgok elindításának. Hét-
végeken pihenjen annyit, amennyit csak tud.

Ezekben a napokban egy kisebb, ám kel-
lemetlen helyzet fogja arra figyelmeztetni, 
hogy olykor nemet is kell mondania. Ha ez 
megy, akkor magabiztossága erősebb lesz, és 
most éppen erre van a legnagyobb szüksége. 
A sors mintha próbára akarná tenni: szünte-
len olyan szituációkkal szembesíti, amelyek-
ben meg kell védenie az álláspontját, vagy 
olyan dolgokra kérik, amit nem szívesen tesz 
meg. A munkáján belül azonban sikeresnek 
fogja magát érezni, sőt, anyagi helyzete is in-
kább fellendülőben van.

Az előző két, csendesebb hét után az az érzé-
se, hogy több élmény, esemény és ember veszi 
körül, szinte felpezsdültek a mindennapok. 
Ennek először örülni fog, de aztán kicsit fá-
rasztja. Régi barátok, emberek bukkannak fel 
az életében, akikkel nem is igazán tud mit kez-
deni. Lényeges tanács erre az időszakra, hogy 
a szabadidejét ossza be olyan jól, ahogyan csak 
tudja. Teremtsen egyensúlyt a passzív és az 
aktív pihenés között, legyen annyit emberek 
között is, egyedül is, amennyit jólesik.
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ESKÜVŐI MENÜ AKCIÓ 

-20%

10.00 „…És ismét fellobbannak a lángok!”  Horváth Károly színművész – Őrmező ünnepének ceremó-
niamestere. Ünnepélyes tűzgyújtás. 10.15 Az Őrmezei Bográcsoló csapatkapitányainak bemutatkozása. 
10.30 Térzene – mint régen. A Weiner Leó Zeneiskola fúvós együttesének koncertje. 11.00 Viva 
– Vivace!!! Akrobatikus tánc. 11.30 Bartha Tóni bábszínháza: Paprika Jancsi visszatér. 11.30 Ki áll ki elle-
nem? – a virtuóz „pingpongista” Faházi János show-ja. 11.30 Chameleon koncert. 12.00 Védd magad. 
A Budaörsi SC Karateklubjának bemutatója. 13.00 Gazdit keresek! Zöld Zebra Állatvédő Egyesület, Agility 
munkakutya-bemutató, Dogdance (kutyatánc). 13.00 Sakk-matt. Sakkszimultán Schenkerik Csaba nem-
zetközi sakkmesterrel. 12.00–13.00 a bográcsétkek zsűrije folyamatosan kóstolja az elkészült  ételeket. 
14.30 Lovas-huszár karusszel. 15.00 Molnár Gyula, Újbuda polgármesterének köszöntője. 15.30 Őrme-
ző „Bográcsbajnokai” díjkiosztás. 16.00 Őrmező „Kutyaszépe”– kutyaszépségverseny. 16.00 Őrmezei 
Képző- és iparművészek III. Tárlata. 17.00 Favorit  Hip-Hop. 17.30 Hans Sachs: „Gazduram kotlik…” vásári 
komédia egy részben. 18.00 „Tekerő muzsika”. 18.45 Veresné Krajcár Izabella  alpolgármester asszony 
köszöntője. Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló – szabadtéri vígopera előadás. 19.45 Tombol a tombola. 
20.00 Mindhalálig zene… tánc! A Goldance együttes bemutatója. 20.30 Utcabál, a Standard Band Tánc-
zenekar táncra hívja Őrmező népét. 22.00 …és mielőtt  ismét elalszanak az ünnepi  lángok…

Őrmező ünnepe 2007. szeptember 15-én
A NEM ADOM FEL Alapítvány 2007. szeptember 
10-étől jogsegélyszolgálatot indít mindazok 
részére, akik egészségi állapotuk, szociális hely-
zetük vagy etnikai hovatartozásuk folytán hátrá-
nyos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes. 
Az ügyfeleket kizárólag telefonos időpont-egyez-
tetés alapján fogadja dr. Sebestyén Kálmán az 
Alapítvány jogásza.
Időpont-egyeztetés: a 785-4355 telefonszámon.  
A jogsegélyszolgálat helyszíne: 
A NEM ADOM FEL Alapítvány Irodája (XI. Villányi 
út 9. fsz 6..) 
Félfogadás időpontja: 
Hétfőn 15–17, illetve csütörtökön 9–12 között.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
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Kilencvenöt évvel ezelőtt az elsüly-
lyeszthetetlennek tartott Titanic 
katasztrófája 1517 áldozatot követelt. 
Az RMS Titanic Társaság a tulajdoná-
ban lévő tárgyi leletekből szervezett 
kiállítást, amely most a Millenárisra 
érkezett, és november 26-áig látogat-
ható. A tárlat első osztályú, és ezt a 
jegyárak is jelzik: a felnőtt belépőért 
3900 forintot kérnek.

Amit elsüllyeszthetetlennek hittek
Titanic-kiállítás a Millenárison

A látogató először egy hajógyárba érke-
zik. Itt mesélik el a Titanic elkészítésé-
nek minden mozzanatát a tervezéstől a 
szerkezet kivitelezéséig. A hatás teljes: 
az egész kiállításon úgy érzi magát az 
ember, mintha valóban abba a régi vi-
lágba csöppent volna. Utazóládák, ha-
talmas postazsákok várnak a kikötőben 
bepakolásukra. A Titanic felhúzza hor-
gonyát, és 1912. április 10-én elhagyja 

Southhamptont, hogy az óceánt átszel-
ve elérje New Yorkot. „Találkozhatunk” 
az első osztályon utazókkal, láthatjuk 
étkészletüket, szobájukat, majd ahogy 
végigmegyünk egy hosszú folyosón, 
megnézhetünk egy harmadosztályú 
kabint, és érezhetjük a gőzkazánok dü-
börgését is.
 A hajóhíd után találjuk azt a gépet, 
amellyel a parancsnok jelt adott a gép-
háznak, és itt állították ki az iránytűt is. 
– Jéghegy előttünk! – kiáltott Frederick 
Fleet őrszem 1912. április 14-én nem sok-
kal éjfél előtt, de akkor már késő volt… 
 Ezután egy igazi jéghegybe „ütközik” 
a látogató is, megérintheti, beleborzong-
hat, mit éltek át a hajdani utasok. A kiál-
lítás ezen részén megnézhetjük a Titanic 
távíróját és a távcsöveket is. 
 Később megismerkedhetünk az ex-
pedícióval, a roncsok felderítésével, a lele-
tek tartósításával. A Titanic 4000 méteres 
mélységben fekszik a tenger fenekén, de 
túlságosan törékeny ahhoz, hogy kibírná 
a kiemelést és a szállítást. Az emlékezés 
falán olvasható a 2200 utas neve, a vitri-
nek anyagából személyes történetek bon-
takoznak ki, láthatjuk Sealfeld úr ma is 
illatozó parfümös üvegcséit.
 A rendezők egy Lengyel Árpád-em-
léksarokkal is megtoldották a kiállí-
tást. Lengyel Árpád volt a hajóorvosa a 
Carpathiának, amely az első segélyhívás 
után a helyszínre sietett, és a Titanic ösz-
szes túlélőjét fel tudta venni.

R. M.

Az ünnepi megnyitó Újbudán volt

A Magyar Fotográfia Napja
Legfiatalabb kulturális ünnepeink 
közé tartozik, ám annál nagyobb nép-
szerűségnek örvend augusztus 29., a 
magyar fotókultúra napja. Az idei ötö-
dik alkalommal már Ausztriára, Szlová-
kiára és Romániára is kiterjedően, ösz-
szesen 47 magyarlakta településen 85 
rendezvény csábította a fényképezés 
szerelmeseit. Az eseménysorozat meg-
nyitóját Újbudán, az Országos Műszaki 
Múzeum Tanulmánytárában tartották.

Egy évvel Louis-Jacques-Mandé Daguerre 
korszakalkotó találmányának nyilvánosság-
ra hozatala után 1840. augusztus 29-én Vál-
las Antal matematikus mutatta be a fénykép 
(dagerrotípia) készítésének folyamatát a Ma-
gyar Tudós Társaság ülésén. Ezen a napon 
készült Magyarországon először nagykö-
zönség előtt fénykép. Még ugyanazon esz-
tendőben megjelent magyarul a „Daguerre 
képei elkészítése módjának leírása” című 
könyv, majd nem sokkal később Petzvál Jó-
zsef mérnök megalkotta objektívjét, amely-
lyel elsőként lehetett a másodperc törtrésze 
alatt felvételeket készíteni, és amely máig a 
világ egyik legjobb portréobjektívje. 
 A Magyar Fotóművészeti Alkotócso-
portok Országos Szövetsége (MAFOSZ) öt 
évvel ezelőtt választotta ezt a napot a nem-
zeti fotográfiai örökség megismertetésé-
re, valamint a kortárs hazai fényképezés 
eredményeinek bemutatására. Az orszá-
gos és a szomszédos magyarlakta vidéke-
ken megtartott rendezvénysorozat ünnepi 
megnyitóját augusztus 25-én Újbudán, az 

Országos Műszaki Múzeum Tanulmány-
tárában tartották, ahol átadták a fotómű-
vészeti diplomákat és a MAFOSZ kitünte-
téseit. Az év fotóművészeti alkotócsoportja 
címet a veszprémi Bakony Fotóklub kapta, 
és már egymás után harmadik alkalom-
mal lett az év fotográfusa Papp Elek, a 
nagykőrösi Ceglédi Fotóklub tagja. A nap 
folyamán az érdeklődők interaktív fényké-
pészeti foglalkozásokon vehettek részt és 
előadásokat hallhattak a fotográfia magyar  
úttörőiről. Megnyílt a „Petzvál korának 
fotótechnikája” című kamarakiállítás, 
amely a tervek szerint az év végéig tekint-
hető meg a múzeumban (XI., Prielle Kor-
nélia u. 10.).
 Az ünnepnapi eseményeken – másfél 
évszázaddal később is – sok látogató került 
úgy a fotográfia lenyűgöző hatása alá, mint 
a Hasznos Mulatságok című pesti lap cikke 
szerint 1839-ben egy párizsi akadémiai tag, 
„ki Daguerre csaknem minden ábrázolatát 
látá, kinyilatkoztatá, hogy az ábrázolatok 
meglátásánál, valami mondhatatlan ér-
zés támadt kebliben, s ezt így magyarázá 
meg: Ha valamely festést vagy ábrázolatot 
megtekintünk, azonnal tudjuk, hogy az 
előttünk levő tárgy nem való, s csak bizo-
nyos feltételek alatt mondjuk azt hűnek, s a 
művészetért sokat elnézünk. Egészen más-
képpen van ez Daguerre ábrázolatainál. Itt 
maga a természet tükrözi magát vissza. Ezt 
kisebb arányba látni, oly valami meglepő s 
jótékony hatású, amelyet az ember sokáig, 
igen sokáig képes érezni.”

Szamos Márton

Talpalatnyi Alföld Újbudán
A Rét Galéria tárlata

„Szép vagy, Alföld, legalább nekem 
szép…” – akár így is gondolkodhatott 
Szesztay András, amikor kamerát raga-
dott. Személyes kötődése vonzotta oda, 
a híres tájra, hogy megörökítse azt. 

A Rét Galériában a Magyar Fotográfia 
Napján nyílt meg „Az én Alföldem” című 
kiállítás, melyet Jellinek János önkormány-
zati képviselő nyitott meg. Az alkotó a ter-
mészetjáró útja során készített film vetíté-

sével lepte meg a közönséget. Ahogy Jenei 
Ilonától, a Gazdagréti Közösségi Ház igaz-
gatónőjétől megtudtuk, valóban nagyon so-
kan kíváncsiak voltak a tárlatra a megnyitó 
napján, és azóta is. Nem véletlenül, hiszen 
az alföldi rónaság talán legszebb hangula-
tait sikerült a fotósnak megragadnia. 
 – Ezekkel a képekkel szeretném fel-
hívni a figyelmet arra, hogy ami rajtuk 
látható, azok a mai napig látogatható, 
mindenki számára hozzáférhető csodák. 

Bepillanthatunk a hajó első osztályú utasai által lakott luxuskabinokba

Remélem, sikerült felkeltenem az érdek-
lődést a Kiskunsági Nemzeti Park iránt 
– mondta lapunknak Szesztay András. 
 Jót tesz a képek látványa annak is, aki 
ebben a szomorú, esős, őszi időben meg-
látogatja a tárlatot a Gazdagréti Közösségi 
Házban, ahol a hangulat egy kis szelete 
örökre megmarad, mert a kiállító egyik 
fényképét a Rét Galériának ajándékozta. 

Maczali Viki
www.ujbuda.hu/0709iparmuveszpolitikus

Komoly- és könnyűzenei koncertek 
a Ciszterci Szt. Imre Gimnáziumban és -templomban

Ciszterci Szt. Imre Gimnázium, Díszterem (Villányi út 27.)
SZEPTEMBER 14. 19.00 A dortmundi Rendőrakadémia, a Kelenvölgyi MKM férfikar és a Weiner Leó Konzervató-

rium rézfúvós együttesének koncertje. A belépés díjtalan.

Ciszterci Szt. Imre-templom (Villányi út 25.)
SZEPTEMBER 15. 21.00 A történelmi Magyarország egyházi zenéje. Johann N. Fuchs: E-dúr mise, Valentin 
Deppisch: Magnificat. Előadja a templom énekkara és barokk hangszeres együttese, vezényel Csányi Tamás. 

SZEPTEMBER 16. 20.00 Az erdélyi Kallós Zoltán Alapítvány javára: Tolcsvay László – Tolcsvay Béla: Magyar Mise. Köz-
reműködik: Sáfár Mónika, Sasvári Sándor, Tolcsvay László és a Rotunda énekegyüttes.Vezényel: Tóthné Mózer Annamária.

SZEPTEMBER 23. 20.00 A. L. Webber – T. Rice: József és a színes szélesvásznú álomkabát.
A Ciszterock társulat előadása. A belépés díjtalan.

TÖRTÉNELEM

FÉNYKÉPÉSZET



HIRDETÉS14 ÚJBUDA 2007. SZEPTEMBER 12.

LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó 

lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves tapasz-
talat. www.banalp.hu, 361-4287.

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

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

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

TAWELLCO Ingatlaniroda! Eladó ingatlanokat 
keresünk. Tel.: 280-4496.

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

KAKUKKHEGYEN (Budaörs) 681 nm-es örök-
panorámás telek 9 M Ft-ért eladó. 06/30/341-9992.

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakáso-
kat, telkeket, házakat. 14 éve az ingatlanpiacon.  
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu

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

SASADON kétszobás, emeleti, jó állapotú lakás 
eladó. 06/30/352-9861.

XI., GELLÉRT térnél, Orlay utcában, műemlék-
házban 75 nm-es, 2 szobás, napfényes, felújított 
öröklakás tulajdonostól eladó. 06/70/275-1852.

LEGOLCSÓBB lakás a Gellérthegyen! Ménesi 
úton 3,5 szobás, cirkós lakás eladó. Közvetítők kí-
méljenek! 06/70/949-4013.

BUDAFOK-BELVÁROSBAN, frissen felújított 
(nyílászáró csere is) panelházban, másfél szobás, 
részben felújításra szoruló lakás 9,5 MFt-ért el-
adó. A fűtés szabályozható. A pincében saját (fize-
tős) tároló van. 06/20/366-3860.

MEGLÁTNI és megszeretni! Feneketlen-tónál, jó 
állapotú polgári házban, igényesen felújított (víz- és 
elektromos vezetékek cseréje) két és fél szoba hal-
los lakás 33,9 MFt-ért eladó. 06/20/366-3860.

BUDAFOK családi házas övezetében 
(Olajhegyen), 2005-ben épült, nagyon igényesen 
kivitelezett, 3 szintes, tetőteraszos, társasházi lakás, 
saját kertrésszel, tárolóval, gépkocsibeállóval, kör-
panorámával 49,5 MFt-ért eladó. 06/20/366-3860.

ŐRMEZŐ családi házas övezetében, részben 
felújított, 1+2 félszobás lakás, nagyon jó közleke-
déssel, 14 MFt-ért eladó. 06/20/366-3860.

KELENVÖLGY legszebb helyén, 3 szobás csalá-
di ház eladó szuterénnel. Ráépíthető, panorámás, 
csendes, 300 négyszögöles telekkel. Irányár: 56 M 
Ft. 06/20/434-5437.

XI., KELENVÖLGYBEN 155 nm-es, három-
szintes + garázsos, szép állapotú ikerház rende-
zett kerttel 50 millióért eladó. 06/70/616-0652.

ALBERTFALVÁN tulajdonostól  eladó  kétszin-
tes  (5 szoba,  2  fürdőszoba,  kert,  kocsibeálló)  
kívül-belül  felújított  sorház.  Ár: 55 millió. 
Tel.: 06/30/438-6451.

ANDOR utcában 61 nm-es, I. emeleti, 3 szobás 
lakás eladó! 06/30/696-5677.

XI., ILDIKÓ utcában kertvárosi, II. emeleti, 
gázfűtéses, kétszobás, 53 nm-es, erkélyes lakás tu-
lajdonostól eladó. Téglaház, jó közlekedéssel. 14,8 
millióért. 06/20/934-8548.

XI., VINCELLÉR utcában barokk jellegű 
négylakásos házban, 98 nm-es, nagypolgári la-
kás eladó. Nagy kert, alacsony rezsi, 38,9 millió. 
06/20/934-8548.

XI., ALBERT utcában 2,5 szobás lakás, 4 emeletes 
kultúrált házban 16 millióért eladó. 06/30/440-1452.

BUDAI New York Ingatlaniroda keres eladó és 
kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos 
szolgáltatással, korrekt jutalékkal. Tel.: 215-7336.

BÉRLEMÉNY  
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év: 

1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyi-
ségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

GAZDAGRÉTEN, Regős u. 12.-ben 18 nm-es 
üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni a 06/30/551-8971-
es mobilszámon lehet.

KERESÜNK kiadó lakásokat, házakat a kerü-
letben! Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.) 351-9578, 06/70/383-5004.

GELLÉRTHEGYEN duplakomfortos, amerikai 
konyhás, nappali + 2 hálószobás, klímás, gépesí-
tett, berendezett, nagyteraszos lakás új házban, 
hosszú távra (min. 3 évre) 200 ezer Ft/hó + rezsi-
ért kiadó. Teremgarázsban két gépkocsi tárolására 
alkalmas férőhely van. 06/20/366-3860.

KIADÓ ingatlanokat keresünk fizetőképes ügy-
feleink részére. Bérbeadóknak ingyenes közvetí-
tés! Tel.: 209-2176, 06/20/230-4431.

GARÁZS
GARÁZS kiadó: XI., Halmi utca 6. Tel.: 203-5386.
25 NM zárt garázs a XI. kerület Beregszász 

úton kiadó. 06/70/212-8987. 

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás a Gellért 

térnél, alap- és felsőfokon. 385-3280, Obádovics.
KUNGFU magánoktatás: harcművészet, belsőerő, 

önvédelem, hatékony közelharc. 06/20/920-3624.
MATEMATIKA-, fizikatanítás. Középszintű és 

emelt szintű érettségire, főiskolára, egyetemre fel-
készítés több mint húszéves gyakorlat. 
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.

ANGOL-NÉMET beszédcentrikus tanítás, 
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 06/20/462-3841.

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

CAPOEIRAOKTATÁS brazil edzővel. Sport, 
játék, zene, kultúra, társaság… Próbáld ki magad 
– gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk. 
www.acdp.hu, 06/20/971-2949.

SPANYOL, olasz, francia, angol, német 
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 
06/20/354-4879.

INGYEN angolóra azonnali kezdéssel. 
Tel.: 06/30/367-5934.

GITÁROKTATÁS kezdőknek. 
Tel.: 06/30/367-5934.

ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátor-
talanoknak és gyerekeknek is. 06/30/367-5934.

ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. Nyelvtanár 
vállal korrepetálást, vizsgára felkészítést. 
246-8045, 06/70/616-5035.

ALSÓ tagozatosoknak korrepetálás. Matema-
tika, angol, nyelvtan. Házhoz megyek. 
06/30/429-2618.

MATEMATIKA különóra 5-8. osztályosoknak 
felzárkóztatástól a versenyszintig. 
Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sas-hegyen. (Minden szinten.) Tel.: 319-5724.

„UNIVERZÁLIS” pedagógust (egyetemistát) 
keresek nyolcadikos fiam mellé. 06/30/474-1606.

MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy ha-
tékonysággal, szaktanártól! 06/20/959-0134.

ANGOL nyelvklub indul Kelenföldön szep-
tember közepétől, főként anyanyelvi tanárokkal. 
Többszintű és társalgási csoportok! Ára: 300 Ft/
óra. Tel.: 06/20/969-8412. A klubokat a Kelenföldi 
Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

VÉGZŐS műegyetemista matematika-, fizikakor-
repetálást vállal, minden szinten. 06/70/255-9491.

MATEMATIKÁT tanítok egyénileg nyolcadi-
kosoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak. 
365-2969.

KREATÍV kuckó gyermek művészkép-
ző. Info: 06/70/215-6611. wwmstudio.fw.hu, 
wwmstudio@vipmail.hu.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsga-felkészítés diá-
koknak és dolgozóknak nyelvtanárnál. 
246-8246, 06/20/585-4515.

ANGOLOKTATÁST vállal nyelvvizsgáztató ta-
nárnő Kelenföld központban. Tel.: 06/30/350-0554.

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

 BUDAI Skálánál német-angol korrepetálás, 
tanítás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

 ANGOLUL  diplomás, tapasztalt, anyanyelvű 
tanártól, XI. kerület. 466-4670.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

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

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

BUDAI FÉG gázkészülékszervizünk udvarias, 
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dol-
gozik hétköznap, hétvégén. 
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.

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

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

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

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

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

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villany-
bojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, moso-
gatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgá-
lat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés, -ter-
vezés, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítá-
sa. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.

KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT gázkészülé-
kek teljes körű javítása, vízszerelés, vízórák kiépí-
tése, villany-, fűtésszerelés, gépi duguláselhárítás 
garanciával, 0-24 óráig a hét minden napján. 
321-8082, 06/20/334-3437.

GYORSSZERVIZ. Duguláselhárítás, víz-, 
villany-, fűtés és teljes körű gázkészülék javítás 
anyagbeszerzéssel, garanciával, 0-24 óráig. 
292-1990, 06/20/334-3438.

VILLANYSZERELŐ mester kisebb munkákat is 
vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.

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

KERÜLETI lakásszerviz vállal víz-, gáz-, fű-
tésszerelést, gázkészülék-javítást, -cserét, vízóra-
felszerelést, teljes körű ügyintézéssel, villanysze-
relést, villanybojler-javítást, vízkőtelenítést, klíma-
felszerelést még aznap garanciával!  XI., Karcag u. 
28. Tel.: 215-0250, www.lakasszerviz.hu.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, duguláselhárítás! 
Csapcserétől teljes felújításig. Nonstop! 
06/30/954-9554

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés duguláselhárítás, kisebb 
munkától teljes kivitelezésig. 06/30/960-2183.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával, hétvégén 
is. Kerületben 20% kedvezmény. 
340-1459, 06/20/209-4646.

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők 

javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

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

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

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

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

BÁDOGEMBER BT. vállal mindenféle tetőmun-
kálatokat, lapostető-javításokat, bádogosmunkákat, 
valamint társasházak tetőjavításait, kisjavításokat 
is. Tel.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax-műhely.

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

SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-
lást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatás-
sal, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-
meleg burkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, 
hő- és hangszigetelést garanciával vállalunk. 
06/30/919-5806, 06/30/431-4758.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával, 
referenciákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, ga-
ranciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

FESTÉS-tapétázás, parkettásmunkák, laminált 
parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás. 
06/30/232-8732, 788-1411.

AJTÓMENTÉS! Nonstop zár-, zárbetétcsere,  
-javítás, biztonsági ajtók. 06/20/350-7556.

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

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

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, hevederzá-
rak. 06/30/961-3794.

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás minden szakmában, kerületi 
referenciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft., 
Bp. XI., (Gazdagrét) Regős u. 8. 
787-4882, 226-4539, 06/20/946-7557.

KŐMŰVES-, csatornázási munkák javítástól 
generál kivitelezésig, duguláselhárítás. 
06/30/678-1961.

ASZTALOS-lakatos munkák, kerítések, korlá-
tok, helyszíni javítások. 06/30/678-1961.

TELJES körű felújítást, szobafestést, gipszkar-
tonozást, parkettázást, kőműves munkákat válla-
lunk. Tel.: 06/30/912-6395.

ASZTALOS vállal ajtó-, ablakjavítást, szigete-
lést, zárszerelést, küszöbkészítést, szekrényjavítást, 
zsanérok, pántok cseréjét, bútor-összeszerelést. 
251-9483, 06/20/381-6703.

MŰANYAG nyílászárók közvetlen a gyártótól, 
egyedi méretben és kivitelben, német alapanyag-
okból, 10 év garanciával, árnyékolástechnikával, 
ingyenes felméréssel, akár 9 nap alatt is. Alapárban 
5 légkamrás profil és K=1,1-es thermo. Vthermo 
Kft. 06/30/638-6919. Bányai Balázs.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, külső 
homlokzat dryvit szigetelését vállaljuk. 
Tel: 06/30/912-6395.

BELSŐ átalakítás – lakásfelújítás! Szobafestés, 
csempeburkolás, kőművesmunkák, gipszkarto-
nozás, parkettázás, villanyszerelés, vízszerelés. 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.

MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép, 
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

HŰTŐGÉPSZERELŐ kerületi gyorsszolgálat. 
Helyszíni javítás nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
06–22 óráig hívható: 420-7574, 06/20/386-6936.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanci-

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

TV, RÁDIÓ, videojavítások. Zala Péter okl. elekt-
romérnök, Kamilla u. 3. 319-5762, 06/20/268-2527.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

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

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

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

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövény-
vágást, fakivágást, növénytelepítést vállalok 
szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663, 
gold333@freemail.hu

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS a kerületben, kérje 
árajánlatunkat! tarsashaz@gmail.com. 06/70/325-
4308, 06/70/325-4307, 787-3485.

INGATLANKÖZVETÍTÉS nem kizárólagosan 
3% közvetítési díjért. 
06/70/325-4308, 06/70/325-4309, 787-3485.

BŐR-, TEXTILRUHÁK javítása, átalakítása a 
Móricz Zsigmond Körtérnél. 
06/70/325-4309, 787-3485.

FAKIVÁGÁS, KERTRENDEZÉS. Információk 
telefonon: 06/70/530-6567.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, mű-
szaki vezetést, energia auditálást vállal. 
06/30/618-7929.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher. 
292-1612, 06/30/944-3717.

TÁRSASHÁZKÖNYVELÉS, bérszámfejtés, 
elektronikus adóbevallás nagy gyakorlattal. Kerületi 
könyvelőiroda: 246-1815, 06/20/527-4408.

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

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

INGATLAN adás-vétel buktatói! Ingyenes ta-
nácsadás munkanapokon: 06/20/928-4611.

KERTGONDOZÁS, teljes körű kertápolás pro-
fi gépekkel, permetezés. Többéves angliai tapasz-
talat. 06/30/285-3265.

MINDENFÉLE gépi és kézi kerti munkát, met-
szést, permetezést vállalok vidéken is. Tel.: 06/3-
0/682-4431.

KALAPTISZTÍTÁS, -formázás hölgyeknek-
uraknak. XI., Sasadi út 139. Tel.: 319-2023.

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szak-

rendelésen várakozás nélküli gyógyulás! 203-
6797, www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.

XI., SZÉPSÉGSZALONBAN reflexológia, 
talpmasszázs, lávaköves masszázs, SPA méreg-
telenítés. Bejelentkezés: 06/70/368-9530, illetve 
gyógypedikűr, pedikűr, manikűr. Bejelentkezés: 
06/20/578-5856.

GYERMEKPSZICHOTERÁPIA. Szorongó és 
magatartási problémákkal küzdő gyermekek 
számára játékterápia és szeptemberben induló 
gyermekpszichodráma csoport a kerületben. 
Bejelentkezés: 06/20/342-7018.

DEPRESSZIÓ, szorongásos zavar, párkapcso-
lati problémák, életvezetési krízis esetén pszicho-
terápiás rendelés a XII. kerületben. Bejelentkezés: 
06/20/342-7018.

PSZICHOLÓGIAI rendelésünket gyermekek 
és felnőttek részére a XI. kerületi Szent Teréz 
Szakorvosi Magánrendelőben megnyitottuk. 
Koós – Tahy. Jelentkezés: 203-6797.

„REIKI” kéz által közvetített gyógyítás és har-
mónia. 06/20/520-7886.

BŐRGYÓGYÁSZATI-, onkológiai, kozmeto-
lógiai magánrendelés, általános és gyermek-
gyógyászat. XI., Bartók Béla 57. 
Bejelentkezés: 466-8328 dr. Bánfalvi

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

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

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

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

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

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

ÜZLETTEL és nagy tapasztalattal rendelkező 
műtárgykereskedőnk Magyarország legnagyobb 
gyűjtőinek vásárol festményt, bútort, ezüst dísz-
tárgyakat, evőeszközöket, Herendit, Zsolnayt, fa-
li,- kar,- zsebórát, hagyatékot is! 
Elérhetőség: 209-4245.

SZAKBECSÜS hölgy kiemelt magas aukciós 
áron vásárol festményeket, bútorokat (fekete osz-
loppal és babafejjel előnyben) bronzszobrokat, 
porcelánokat, szőnyegeket, fali-, asztali-, állóórá-
kat, mindenféle dísztárgyat és teljes hagyatékot. 
Kiszállás és értékbecslés díjtalan. 
Tel.: 06/30/643-0490.

ÁLLÁS
600–1500 FT óradíjjal hölgyeket keresünk 

pótmamának, bébiszitternek, idősgondozónak és 
takarítónőnek Budapest és Pest megyéből. 
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

AZ OSZTYAPENKÓ Lakásszövetkezet 
(Gazdagréti Lakótelep) gondnokokat keres. 
Feladatok: műszaki karbantartás, takarítás. 
Érdeklődni Bacsányi Simonnál: 06/30/425-9651, 
246-8981. Írásbeli pályázatok címe: 1118 Bp., 
Törökugrató u. 2.

ÁLTALÁNOS iskolás, alsó tagozatos gyerek(ek) 
mellé keresek délutáni tanuláshoz, elfoglaltsághoz 
gyakorlattal rendelkező, lehetőleg frissnyugdíjas 
tanítónőt. Tel.: 06/30/383-3002.

NYUGDÍJAS vízszerelőt keresek kisebb XI., 
kerületi munkákra. 06/20/946-7557, 226-4539.

KELENFÖLDI  60  lakásos  szövetkezeti  ház 
megbízható gondnokot keres nyugdíjazás miatt. 2 
szobás cserelakás szükséges. Tel.: 205-8168.

ÚJBUDA Center Tesco áruház pék munkatár-
sakat keres. Érdeklődni személyesen az áruház-
ban, vagy telefonon lehet. Cím: 1117 Budapest, 
Hergermalom út 19-21. Tel.: 06/20/827-8037.

SZÓRÓLAPTERJESZTŐT kerületi munkára 
felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.

GONDOZÁS
KÖZÉPKORÚ hölgy rugalmas időbeosztással 

gyermekfelügyeletet, idősek háztartásvezetését 
(főzés, takarítás stb.) vállalja gyakorlattal, referen-
ciával. 06/30/387-4186.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI., 

Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron garanciával! 

Hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu.

NE KÖLTSÖN, vegye inkább kölcsön! Digitális 
babamérleg-kölcsönző. Tel.: 06/30/335-2446.

AKCIÓS jelzáloghitelek építésre, vásárlásra, fel-
újításra, hitelkiváltások, adósságrendező hitelek. 
06/20/991-6006.

HA TOVÁBB nyújtózkodott, mint ameddig 
a takarója ért, ha nem tudja fizetni kölcsöneit, a 
megoldás: adósságrendező hitel. Segítünk, hogy 
fizetőképes lehessen. 06/30/283-6547.

Az ajánlat ára svédasztalos reggelivel:
első nap 9600 Ft/fő, második nap 13200 Ft/fő

A Hotel Beremend Rose és a  
Villány-Siklós Borút Egyesület ajánlja figyelmébe:

Üdülési csekket elfogadunk. Nyugdíjasoknak és kisgyermekes családoknak 
szállásdíjból 15 % kedvezményt biztosítunk! A programok külön-külön is 
igénybe vehetők.

VILLÁNYI BORÚT SZERVEZÉSE

Elérhetőségünk:06/72/574-051 
e-mail: info@dp.t-online.hu  www.hotelberemend.hu

PROGRAM: 1 nap – Borkóstolóval egybekötött vacsora 
Günzer Tamás pincészetében. 2 nap – Létszámtól és igény-
től függően Hajózás a Dráván vagy kirándulás Kopácsra. Este 
borkóstolóval egybekötött vacsora a Vylyan Pincészetben.

ÚJBUDA 
MÉDIA 

ÚJBUDA ÚJSÁG 
telefon: 372-0960 

1111 Budapest, Szent 
Gellért tér 1–3. 

ÚJBUDA TV 
telefon: 246-6259 

1118 Budapest, Csíki-
hegyek u. 13.

e-mail: 
media@ujbuda.hu

www.ujbuda.hu
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Természetközelben címmel a Csopaki 
Képzőművészeti Egyesület hét tag-
jának legszebb munkáit állították ki 
a Tető Galériában. A kiállítást Héhn 
Gyula, a csopaki Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
nyugalmazott igazgatója nyitotta 
meg. A verniszázson közreműködött 
és a megjelenteknek kellemes perce-
ket szerzett Mádi Piroska szép ének-
hangjával, valamint Szegedi István 
humoros versek előadásával.

A festői környezetben fekvő Csopak kime-
ríthetetlen témát kínál a képzőművészek 
számára. A Tető Galériában bemutatko-
zó művészek – Denkné Béki Júlia, Erdé-
lyi Zsuzsa, Grimm József, Háberr Judit, 
Héhn Zsuzsanna, Molnár Zoltán, Végh-
Mozgai Henriett – minden bizonnyal 

ezért adták a Természetközelben címet a 
tárlatnak. Szinte valamennyien csendéle-
tet vagy tájképet mutattak be. 
 Héhn Gyula a kiállítás megnyitóján 
nem kis büszkeséggel számolt be arról, 
hogy a festői szépségű Csopakon 2001-
ben festeni, rajzolni szerető amatőrcsoport 
kezdte meg működését Kádár Tibor festő-
művésztanár vezetésével. Minden csütör-
tök délután a csopaki kultúrházban ecsetet 
ragadnak, és átadják magukat az alkotás 
örömének. A Csopaki Képzőművészeti 

Egyesület nyitott, létszáma és életkori össze-
tétele változó. A Tető Galériában bemutat-
kozó Molnár Zoltán köztük a legfiatalabb, 
alig huszonéves, ám csendéletei máris egy 
érett művész alkotásaira emlékeztetnek. Az 
egyesület tagjai egyébként többségükben 
dolgozó nők és családanyák, akik a szabad-
idejükben Kádár Tibor segítségével művé-
szi alkotásokat hoznak létre. A kezdetektől 
fogva minden évben a Csopak Galéria 
adott lehetőséget munkáik bemutatására. 
Az egyre szebb alkotásokkal Kádár Tibor 
a regionális, majd az országos versenyeken 
sem vallott szégyent tanítványaival.
 Héhn Gyula még azt is megemlítette, 
hogy maga nem szereti az amatőr kifejezést, 
ugyanis Monet azokat illette amatőr jelzővel, 
akik rosszul festettek. – A Csopaki Képző-
művészeti Egyesület tagjai nem amatőrök. 
Kádár Tibor, miközben engedi, hogy önálló-

an alkossanak, mértéktartóan irányítja őket. 
Különböző stílusban, más-más technikával 
nagyon tehetségesen dolgoznak, kultúrát 
közvetítenek – mondotta Héhn Gyula. 
 A csopakiak évente többször is bemu-
tatkoznak itthon és már külföldön is. Egyik 
emlékezetes kiállításuk Ausztriában volt: a 
Bécs 23. kerületének számító Vösendorf 
hívta meg a csopaki képzőművészeket.
 A tárlat szeptember 13-áig, hétfőtől 
péntekig 15 és 18 óra között tekinthető meg.

Deák Attila

Tető Galéria – természetközelben 

Csopaki művészek tárlata
Roma festőművészek alkotásaiból 
nyílt tárlat a Karinthy Szalonban. 
Balogh Tibor, Vári Zsolt, Radó László 
és Csík Laura képein a cigány kultúra, 
hagyomány jellegzetes vonásai látha-
tók. A Felkelő Nap elnevezésű kiállítás 
a Romano Glaso (Cigányhang) Együt-
tes közreműködésével nyílt meg.  

A tárlat megnyitóján Szesztay András, az 
Önkormányzat kulturális bizottságának 
elnöke tartott rövid bevezetőt. Ezután a 
jelen lévő festőművészek vallottak sajá-

tos, mégis sok esetben közös életútjuk-
ról, majd segítettek a szép számmal egy-
begyűlt érdeklődőknek értelmezni a ké-
peket. Balogh Tibor Vári Zsolttal együtt 
nevelkedett a tiszadobi gyermekotthon-
ban. Fiatal koruktól kezdve rajongtak a 
művészetért, ezért minden szabadidejü-
ket a rajzolásnak és festésnek szentelték. 
A nevelőotthonokban kezdett kibonta-
kozni tehetségük, ezért számos festmény 
ihletői a tiszadobi és tiszaújvárosi évek 
benyomásai, hangulatai. Balogh Tibor 
a budapesti Magyar Képzőművészeti 

E g ye t e me n 
szerzett dip-
lomát kép-
grafikusként, 
Vári Zsolt fo-
tóművészként 
is elismert, 
Csík Laura 
pedig „csak” 
hobbiból fest 
üvegre szí-
nes ornamen-
tikus mintá-
kat, valójában 
már befutott 
zongoramű-
vész. A fes-
tőművészek 
– főként Radó 
László – az 

„Szabadon repülő madár a szívem”

A Felkelő Nap a Karinthyban

Balogh Tibor

A festmények csak a képünkön kerültek háttérbe

impresszionisták formavilágából me-
rítenek, de érezhető az expresszionista, 
erőteljes színvilág, amely a roma kultúra 
egyes elemeivel keveredve sajátos össz-
hangot teremt. A tárlat egyik központi 

képe Balogh Tibor Cigány fiú kombiná-
cióval című festménye, amelyet Zwack 
Péter adott kölcsön a tárlat idejére. A 
művész itt saját magát és folyamatos út-
keresését ábrázolja káprázatos színekkel. 
Vári Zsolttól roma fiatalokról készült, 
érzelmekkel teli portrékat láthatunk. 
Radó László alkotásai, ahogy a művész 
maga is, arra biztatja a látogatót, hogy ne 
csak szemlélje a kiállított festményeket, 
hanem lépjen kapcsolatba, „beszélgessen 
velük”, mert így könnyebben megértheti 
a mögöttük rejtőző valóságot. 

Farkas A.

Vári Zsolt

Néha ott talál kincset az ember, ahol 
nem is gondolná. Néha egy mit sem 
sejtető kapualjban, a Budafoki úton. 

E sorok írója sem sejtette, hogy mit ta-
lál ott, azon az esős délutánon, amikor 
elindult, hogy felkeresse a Budafoki út 
12.-ben az 1. számú Idősek Klubját, és 
megnézze Varga Emma festőművész ké-
peit. Nem számított semmire, talán azért 
érte ilyen váratlanul az a sok szépség, 
amit talált. A művész – mert nyugodtan 
nevezhetjük így, hiába dolgozik nővér-

Kis virágok – nyugdíjastól nem csak nyugdíjasoknak 

Kiállítás Varga Emma munkáiból
ként a hasonló gazdagréti intézményben 
– olyan tehetséggel, és ami a legfonto-
sabb: szeretettel ragadta meg az általa le-
festett virágok lényegét, ami egyszerűen 
lenyűgöző. 
 Talán nem véletlen, hogy a kétezredik 
évben akvarellkiállítása volt a Magyar 
Természettudományi Múzeumban, „Ne 
szakítsd le a virágot!” címmel. 
 De vissza a jelenhez. Ez a mostani 
kamarakiállítás abba a kiállítássorozatba 
illeszkedik, amit három éve indított út-
jára Kosztolányi Attila klubvezető, lelke-

sedéssel szervezve az eseményeket azzal 
a céllal, hogy ebben a formában, művészi 
kifejezőeszközök felhasználásával is szólni 
tudjanak nyugdíjasok a nyugdíjasokhoz. 
Folyamatosan tartják a kapcsolatot a ke-
rület többi idősklubjával is, hogy minél 
többen eljuthassanak ezekre a tárlatokra, 
mindenki ingyenesen. De természetesen 
nem csak az érettebb korosztály tekintheti 
meg kiállításokat. 
 Október 31-éig minden hétköznap 
10–16 óráig várják az érdeklődőket. 

Maczali Viki

fo
tó

k:
 D

öm
ök

 V
ik

tó
ri

a

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a




