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Az autóügyektől
a barátságos kék dínóig

Ötszáz ügyfél
naponta az
okmányirodán

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA
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Buster Keaton

Grafikus pár

Bábaasszony

A film hőskorszaka elevenedett meg a Tranzit Kávézóban
augusztus utolsó estéjén.
Néma kópiák zenével.

Sós László és Kemény Éva
grafikusok az ötvenes évek óta
dolgoznak együtt, és SO-KY
szignóval jelzik munkáikat.

Korábban a falvak javasasszonyai töltötték be ezt a szerepet, manapság már főiskolán
végeznek a szülésznők.

írásunk a 9. oldalon

Interjúnk az 5. oldalon

Cikkünk a 11. oldalon

A Budapesti Kajakszövetség
Hírverő Versenye

Tanévnyitó ünnepség a Műegyetemen

A legsikeresebb
sportágat is
népszerűsíteni kell

Az önkormányzat régi épületében
kialakított modern ügyfélszolgálati- és okmányiroda a hét öt napján,
összesen negyvennyolc órában várja
az ügyfeleket. Tavaly 130 ezer ügyben
intézkedtek itt.

A XI. kerület egyik legcsendesebb
része a Lágymányosi-öböl. Szeptember 16-án ez azonban egy rövid időre
meg fog változni, mivel idén itt tartják
a Budapesti Kajakszövetség Hírverő
Versenyét.

A legegyszerűbbet öt perc alatt is el lehet intézni, a főleg gépjárműtartással, és
APEH-foglalásokkkal összefüggő „aktás
esetek” rendezése azonban több hetet is
igénybe vehet.
– Jó napot, az útlevelemet szeretném
megújítani! – lép oda egy középkorú férfi a
recepciós pultnál dolgozó hölgyhöz.
– Üdvözlöm! Önnél van a régi útlevele, személyi igazolványa, vagy személyi
azonosító és lakcímkártyája? – érdeklődik
kedvesen, de szabatosan a hivatalnok a
szükséges dokumentumokat sorolva.
Az őszes úr felkészülten bólint, mire a
hölgy a bejárattól jobb kéz felé eső, ügyfélhívó berendezés felé int:
– Ott lehet sorszámot kérni. A gép
rányomtatja a cédulára, melyik ablakhoz
hívják majd, s hányan várnak Ön előtt.
Ön már teljesen új, chippel ellátott, igen
szép útlevelet fog kapni. 5 évre 6 ezer forintot, 10 évre pedig 10 ezer forintot kell
csekken, az ügyfélszolgálaton működő
postánál befizetnie.
– Az én koromban is?
– Önt még nem érinti – túr bele a papírokba készségesen a hölgy –, de a hetven év
felettiek 10 évre 1500 forintot fizetnek be.
– És mennyit kell várnom az útlevél
kézhezvételéig?
– Harmincnapos határidőre vállalják,
de a benyújtott igények számától függően
akár két héten belül is megkaphatja postán.
Az őszes úr leszakítja a sorszámot,
belép az okmányiroda termébe, s helyet
foglal a várakozók között…

Újbuda egyik
büszkesége az
öbölben működő Lág ymányosi Spari,
mely kajakkenu utánpótlás-neveléssel
foglalkozik. A
sportszövetség
emblematikus
vezetője Dávid
Géza, aki mintegy fél évszázada tanítja
a jövő reménységeit. A szeptemberi versenyről kérdeztük.

folytatás a 4. oldalon

Mit takar a „hírverő” kifejezés?
A Budapesti Kajakszövetség minden évben megrendezi a sportágat népszerűsítő
versenyét, tehát ennek az egynapos megméretetésnek az elsődleges célja, hogy
az ifjakkal megszeretessük a kajak-kenu
sportot. Idén először ezt a tusát a Spari
rendezheti meg.

Dömök Viktória

A kajak-kenu a legsikeresebb magyar sportág,
szükséges a népszerűsítése?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóját szeptember 4-én tartották az egyetem központi épületének aulájában. Az
ünnepségen részt vett dr. Sólyom László köztársasági elnök. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Molnár Károly rektor beszéde után az
első évfolyam minden karának egy-egy képviselője letette a hallgatói esküt, majd a rektor hivatalosan is megnyitotta a 2006/2007-es tanévet.

Ellenőrzik az épületmozgásokat, a zaj- és rezgésszintet

Metró: Megfigyelő- és riasztási rendszer
A 4-es metró építésének idején folyamatosan figyelik a környéken álló épületek esetleges süllyedését, mozgását,
valamint a zaj- és a rezgésszintet. A
DBR Metró Projektigazgatóság a francia Soldata SA és a magyar Hungeod
Kft. alkotta konzorciumot bízta meg a
munkával. Ők építik ki a megfigyelőés a riasztási rendszert is.
A mérési-riasztási rendszer működésének egyik előfeltétele az a felmérés, amelyet minden házról elkészítenek. Ebben
megállapítják, milyen az épület állapota,
mennyire erős az alapozása, milyen az
alatta levő talaj, és ezek alapján milyen
problémás helyzet adódhat a metróépítés
során. Mint azt a kerület metróbiztosa,
Kovács Levente lapunknak elmondta: a
kerületi házak állapota nagyon eltérő.
Némelyiknél néhány milliméteres sülylyedés is már komoly problémákat idézhet
elő, másoknál az akár egynéhány centis
egyenletes mozgás sem okozna semmiféle
gondot. Ahol az eredeti állapothoz képest
változást észlelnek, és a különbség megközelíti azt az értéket, amelyet az előzetes
felmérés alapján veszélyesnek tartanak,
akkor azonnal riasztanak. Így a szakemberek időben közbeavatkozhatnak.
A megfigyelőrendszer kiépítését az állomások környékén kezdték, mert ezeken
a helyeken már folyik a munka. A meg-

állók környékére 2-3 műszert raktak ki.
Minden egyes műszerhez körülbelül 50
prizma is tartozik. Ezek a házak homlokzatára szerelt tenyér nagyságú korongok
segítik a mérést, a műszer ugyanis ezeknek a mozgását figyeli éjjel-nappal, négyóránként. Ahhoz, hogy ismerjék, mihez
képest mozdulhat meg egy-egy épület,
egy előzetes, úgynevezett nulla állapotot
mérnek. A munka megkezdése előtti eredeti állapotról jegyzőkönyv készül, amit
minden érintett ház tulajdonosának, vagy
közös képviselőjének megküldenek október végéig. Ez a ház- vagy lakástulajdonosoknak akár bizonyíték is lehet, ha nem
várt esetben kár keletkezik az épületben az
építkezés idején. A lakók saját költségükre,
önálló méréseket is végeztethetnek.
A mérőműszerek és a prizmák felszerelése során csak egy probléma adódott: az
egyik Fehérvári úti háznál megfúrtak egy
olyan falban haladó gázvezetéket, amely
nem szerepelt a terveken. Itt a cég vállalta,
hogy új vezetéket épít ki.
A műszeres mérésen kívül „kézzel”
is mérik az esetleges épületmozgásokat.
Ehhez apró csapokat raknak be a falakba,
amelyekre olyan mérőléceket tudnak erősíteni, amilyeneket a földmérők is használnak. Ezeket olyankor figyelik külön
is a szakemberek, ha azt a közelben zajló
építkezés technológiája éppen szükségessé
teszi. Ebben az esetben a csapok azok a fix

pontok, amelyek elmozdulását mérni lehet.
Egyes kényes épületeket (például a
pesti oldalon a Vásárcsarnokot, vagy a
Műszaki Egyetem CH épületét) külön figyelik majd, ugyanúgy, mint a környéken
lefektetett közműveket, nehogy megsérüljenek, elrepedjenek.
A Soldata-Hungeod konzorcium az
épületmozgások mellett a zaj- és a rezgés-

terhelést is méri az építkezés alatt. Ehhez
minden már most folyó építkezés közelében felállítottak egy-egy megfigyelőműszert. Azt figyelik, a munkák során nem
lépik-e túl az építési engedélyben, valamint
a jogszabályban előírt terhelési szintet.
A mérést végző szakemberek lapunkon keresztül is kérik az újbudai lakosokat, hogy segítsék munkájukat ott
is, ahol eddig elzárkóztak ez elől, mert
különben nem tudnak objektív mérési adatokat szolgáltatni, ami a lakóknak
is hátrány lehet.

(gp)

Szeptember 8-án megnyílt a Közlekedési Múzeumban az Újbuda új utakon című kiállítás (4. old.)

Okvetlenül. Hiszen állandóan szükség
van az utánpótlásra, mint minden sportágban. Elengedhetetlenek az ilyen népszerűsítő versenyek, hiszen az ilyen rendezvényeken lehet a jövő világ- és olimpiai
bajnokait felfedezni. Az amatőr sportolás
szépségét és szükségességét nem is ecsetelve. Ez nagyszerű alkalom lesz arra, hogy
akit érdekel ez a fantasztikus vízi sport, az
kilátogasson az öbölbe, és megismerkedjen vele testközelből.

Kik nevezhetnek ezen a versenyen?
A versenyen a gyerek, a kölyök és a serdülő korosztály tagjai vehetnek részt, azaz a
10 és 16 év közötti fiatalok. Férfi kajak és
kenu, illetve női kajak versenyeket rendezünk. Tehát legnagyobb szeretettel várunk
amatőröket, profikat, iskolákat, egyesületeket a korszerű, új csónakházunkban.
(Részletes program a 7. oldalon.)
B. P.

Terelőúton a 27-es busz
A Gellért-hegyen a Somlói út 14. és a
Balogh Tihamér utca közötti szakaszon meghibásodott a szennyvízcsatorna. Az üzemzavar elhárításakor
kiderült, hogy a vezeték kb. 100 méteres szakaszát ki kell cserélni. A munkálatok október 15-ig is eltarthatnak,
addig a 27-es autóbuszok útvonala a
következők szerint változik: a Móricz
Zsigmond körtértől a Sánc utcai végállomást a Somlói úton balra fordulva
érik el az autóbuszok, kihagyva a
Somlói út és a Balogh Tihamér utca elnevezésű megállókat; a Sánc utca felől
érkező autóbuszok az eredeti útvonalon haladnak a Kelenhegyi út – Somlói
út torkolatáig, majd visszafordulnak
(érintve a Kelenhegyi úti megállókat),
és tovább haladnak a Kelenhegyi út
– balra Somlói út – jobbra Szüret utca
útvonalon; lefelé nem érintik a Balogh
Tihamér utca és az Iglói utca elnevezésű megállókat.
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Nagy lenne az igény sportpályákra, uszodákra

Kissé kövérek vagyunk és elég lusták
hatoda szerint több egymással jól összefüggő bicikliút kellene a fővárosban, és
akkor biztosan bicikliznének, és nagyjából
ugyanennyien tarják valószínűnek ezt.
Mindössze negyedük állítja, hogy akkor
sem kerékpározna, ha javulna a bicikliút-

A Studio Metropolitana Kht. legutóbb
a budapestiek sportolási szokásait
vizsgálta. A felmérés eredményeiről
dr. Bakonyi Tibor főpolgármesterhelyettes és Ongjerth Richárd, a cég
ügyvezető igazgatója tartott sajtótájékoztatót szeptember 1-jén.

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK
 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 1418, pénteken 9-13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szerdán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szerdán 8-12, csütörtökön 16-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

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

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

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

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

Az adatfelvétel során 300 főt kérdeztek
meg, 18 éves vagy ennél idősebb budapesti
lakosokat. 2005 decemberében már vizsgálták e témakört – az általános sportolási
szokásokat, a konkrét időszakra vonatkozó sportolási tevékenységet, valamint a
testsúly, a fogyókúra és a sport kapcsolatát
– így most a kutatóknak módjukban állt a
két adatsor összevetése is.
A vizsgálat megállapította, hogy a
korábbi felmérés adataihoz képest a sportolók aránya nem változott, továbbra is a
budapestiek háromnegyede állítja, hogy
szokott sportolni, vagy bármilyen testmozgást végezni. Akik nem mozognak,
azok 54 százaléka egészségügyi okokkal
magyarázza ezt, 19 százalékuknak nincs
rá ideje, 9 százalék pedig „nem szeret
sportolni”, magyarul: lusta. Míg a télen
legkedveltebb a torna, a fitness és az aerobic volt, e sportok ezúttal a második helyre
kerültek, nyáron a kerékpározás bizonyult
a legnépszerűbbnek. Nőtt az úszók száma
is, a futóké és a focizóké nem változott.
Kerékpározni a válaszadók kilenctizede tud – és a háromötödük ült is idén kerékpáron –, negyede használja elsősorban
közlekedési eszközként, közel háromötödük pedig inkább sportolásra. Strandon
és fürdőben a megkérdezettek egyharmada volt ezen a nyáron, a többiek vagy azért
nem mentek, mert nem szeretnek ilyen
helyekre járni, vagy azért, mert drágállják
a belépőt. Természetes vizekben a budapestiek negyede szokott nyaranta fürdeni,
a fiatalok körében ez az arány átlépi az
50%-ot is. E tekintetben a legnépszerűbbek a főváros környéki bányatavak, illetve
a Velencei-tó.
A sportolási lehetőségekkel a fővárosiak közepesen elégedettek, ez a különböző
területek közül nagyjából az egészségügyi
helyzet és a tömegközlekedés megítélésével jelent egy szintet. Ugyanakkor szívesen
vennének többet a sportpályákból: legnagyobb igény a parkokban, játszótereken
található pályákra van, de uszodák építését is sokan támogatják. A válaszadók

1. Egyéni meseírás: A magyar népmesék jellegzetes figuráinak, helyszíneinek és cselekménytípusainak felhasználásával saját
mese írása maximum két gépelt oldal terjedelemben.
2. Csoportos meseírás és dramatizálás: Közösen
írt (osztály, szakkör, színjátszó kör stb.) mese
a magyar népmesék jellegzetes figuráinak,
helyszíneinek és cselekményeinek felhasználásával, a mese dramatizálása és előadása. A műsoridő maximum 20 perc lehet.

Hírek

3. Egyéni népdaléneklés: Magyar vagy magyarországi nemzetiségi népdalok előadása.

FOGADÓÓRA

4. Csoportos népdaléneklés (3 fő felett):
Magyar vagy magyarországi nemzetiségi
népdalok előadása.
A 3., 4. kategóriában minden versenyzőnek legalább 25 népdalt kell tudnia, amit

DR. JÓZSA ISTVÁN, a 17. választókerület

országgyűlési képviselője szeptember 14-én, csütörtökön 17 órakor fogadóórát tart az Őrmezei Közösségi
Házban (Cirmos u. 8.).
DEÁK ANDRÁS (KDNP) Szentimreváros
képviselője minden kedden 15-17
óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat
Köny ves Kávézóban (Karinthy
Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa,
Téglásy Kristóf (06/20/261-8836) helyettesíti.
DR. KUPPER ANDRÁS polgármesterjelölt
minden hétfőn 16-18 óra között tartja
fogadóóráját a Budafoki út 9-11. alatti
Fidesz irodában.
AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

Az MSZP választókerületi irodáinak
nyitvatartási rendje. 15. választókerület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a
Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. Az
MSZP kerületi irodája és a 16. vá-

Ritka bringás öröm: autómentes nap Gazdagréten

hálózat, ami azt mutatja, hogy a fővárosiak
nagy részét épp a kiépített bicikliutak hiánya tartja vissza a kerékpározástól.
A felmérés kitért a testalkat és sportolás, illetve a testalkat és a fogyókúra közti
összefüggések elemzésére is. Megállapították, hogy a budapestiek mintegy fele normál testsúllyal rendelkezik, s csupán hatoduk tartozik az elhízottak vagy súlyosan
elhízottak közé. Közel hatoduk kis túlsúlylyal, ötödük pedig túlsúllyal rendelkezik.
Az alacsony testsúlyúak közé inkább nők
tartoznak, míg a súlyosan elhízottak jobbára a férfiak közül kerülnek ki. A legfiatalabb korosztály tagjai (18-29 évesek) inkább alacsonyabb vagy normál testsúllyal

Mesekincs-népdalkincs pályázat
A Fonó Budai Zeneház
és az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület meseíró pályázatot és népdaléneklési
versenyt hirdet Bartók
Béla és Kodály Zoltán
emlékére.
Pályázni lehet a következő kategóriákban:

ÚJ HELYEN AZ MSZP IRODA

A Magyar Szocialista Párt kerületi
irodája a Bikszádi utcából a Mérnök
u. 40. alá költözött. Az iroda telefonszámai nem változtak (204-2806,
204-2805).
A FIDESZ PROGRAMJAI

Révész Marianna

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

rendelkeznek, míg az elhízottak aránya
a 45-59 évesek körében a legmagasabb.
Ezek az adatok a korábbiakhoz képest
nem mutatnak elmozdulást. Érdekesség,
hogy a fővárosiak összességében jól ítélik
meg azt, hogy ténylegesen elhízottak-e

lasztókerület választási irodája: 1119
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806, 2042805; hétfőtől csütörtökig 10-17.30,
pénteken 10-14 óráig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711;
hétfőn és csütörtökön 16-19 óráig.

a jelentkezési lappal együtt be kell küldenie, az ajánlott műsoridő 7-10 perc.
Választható korosztályok: 8-11 évesek, 12-15 évesek.
A pályázathoz jelentkezési lapot telefonon vagy e-mailen lehet igényelni a
Fonótól, vagy letölthető a www.fono.hu
web-oldaláról. E-mail: btelegdy@fono.hu.
Cím: 1116 Budapest, Sztregova utca 3.
(Telegdy Balázs nevére).
Telefon: 206-5300.
A jelentkezés határideje minden kategóriánál szeptember 15.
A mesék és a szövegkönyvek beküldésének határideje október 16.
A beérkezett mesék elbírálásnak határideje: október 25.
A népdaléneklési verseny és a mesejátékok előadása november 6-10. között
lesz. Az időpontról a jelentkezőket legkésőbb október 30-ig tájékoztatják.
Ünnepi műsor és díjkiosztó gála november 11-én.
A díjazás: a részvevők és a díjazottak
az emléklap mellett gyerekzenei CDket, gyerek- és ifjúsági könyveket. illetve
színházjegyeket kapnak. A pályázat fődíja: a Fonó minden programjára érvényes éves családi VIP kártyák.

Bemutatkozik a Guriga csoport
A kerületünkben élő, az iskolapadból már kinőtt súlyosan mozgássérült vagy látássérült fiatal felnőttek 1992 óta vehetnek részt a Szentimrevárosi Egyesület Guriga
csoportja által szervezett klubprogramokon és kirándulásokon. A kerekesszékes,
nehezen mozgó fiatalokat szükség esetén háztól házig segítik. A csoport létszáma
átlagosan 20 fő az önkéntes segítőkkel együtt. Programjaikat pályázatok révén teszik
az önköltségi árnál olcsóbbá, Újbuda önkormányzata is a rendszeres támogatók
közé tartozik.
Guriga csoport szeretné megismertetni magát azokkal a sérült fiatal felnőttekkel
is, akik újabban költöztek kerületünkbe, és még nem tudnak róluk. Ezért szeptember
23-án 10-12 óra között a TranzitArt kávézóban (Bukarest utca, Ulászló és Kanizsai
utca között) várják a XI. kerületi mozgás-, látás-, vagy halmozottan sérült 50 év alatti
társaikat egy finom teára hozzátartozóikkal. A kávézó akadálymentes, a mosdó
kerekesszékesek számára speciálisan kialakított. Telefonon várják azok jelentkezését,
akik szívesen eljönnének, de ehhez segítségre van szükségük. A segítségnyújtás és a
találkozón való részvétel ingyenes. Telefon: Szuhaj Eszter 209-3963; 06/70/635-3763.

vagy sem. Minél inkább elhízott valaki,
annál inkább érzi úgy, hogy valóban több
a súlya a kelleténél. Bár a budapestiek több
mint fele tartja úgy, hogy nagyobb súllyal
rendelkezik a kelleténél, csupán ötödük
fogyókúrázik jelenleg. A sportolás és a
testsúly szintje között alig találtak kapcsolatot az elemzők: a budapestiek akkor
sem sportolnak többet, ha úgy érzik, hogy
súlyuk meghaladja a kívánatos szintet, sőt
még az éppen fogyókúrázók között is alig
volt olyan, aki testmozgással, sportolással
segítené elő fogyókúrája hatékonyságát.
E tekintetben sem volt változás a tavalyi
adatokhoz képest.
(n. n.)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy az

Ügyfélszolgálati
és Okmányiroda
technikai okokból





szeptember 19-én (kedden)
szeptember 22-én (pénteken)
szeptember 29-én (pénteken) és
október 2-án (hétfőn)

zárva tart.
Megértésüket és türelmüket előre is
köszönjük.
Dr. Filipsz Andrea, jegyző

A Gyógyír Kht.
rajzpályázata
A Gyógyír Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Társaság rajzpályázatot hirdet
a kerületben élő óvodások és általános
iskolás iskolások számára (14 éves korig)
Meggyógyított a doktor néni/bácsi címmel.
A tetszőleges technikával készült alkotások
jelenítsék meg az alkotók egészségüggyel
kapcsolatos élményét, a kerületi gyermek- és
családorvosokhoz, illetve az egészségügy
más szereplőihez (védőnők, asszisztensnők,
ápolók) fűződő emlékeit.
A beérkezett műveket egy, a kht. munkatársaiból (orvos, védőnő, ápolónő) alakult
„zsűri” értékeli majd vizuális kultúrával foglalkozó szakember vezetésével. A kiválasztott művekből ez év decemberében kiállítás
is nyílik. A verseny díjazottjai és azok családtagjai egészségmegőrző csomagban és
tárgyjutalomban részesülnek.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 31.

Cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Gyógyír XI. Kht. A borítékra kérjük, írják rá:
„Rajzpályázat”. Személyesen a földszinti betegfogadó pultnál lehet leadni a pályamunkákat.

Állandó programok: Minden kedden
ingyenes jogi tanácsadást tart 15–17
óráig dr. Oláh András Sándor ügyvéd;
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17
óráig munkaügyi tanácsadás; minden hétfőn 14–16 óráig táplálkozási
tanácsadás; minden hétfőn és szerdán
angol kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10
óráig) új jelentkezőket is várnak a tanfolyamokra; Gyere Nagyi Klub minden hónap első csütörtökén 10 órától.
Szeptember 20., szerda 18 óra: Közéleti
est. Vendég: dr. Matolcsy György országgyűlési képviselő, volt gazdasági
miniszter, téma: önkormányzati és országos gazdaságpolitika. Házigazda: dr.
Kupper András, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. Budai Klub-Galéria:
Kiállítás Visszatekintés címmel Szkok
Iván, Csete Őrs, Csavlek András,
Csavlek Etelka, W. Wieger Mariann,
Pilmayer Gabrilella, Aranyossy György,
Weil Róbert, Marosvári György,
Szuhodovszky Niklas alkotásaiból.
Szolgáltatások: ingyenes Internet,
becsületkasszával működő kávézó,
konzervatív hetilapok, a Demokrata
újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
A programokról bővebb információ a
209-3439-es és a 06/20/471-4972-es számon kapható. A helyszín: XI., Budafoki
út 9-11. Nyitva tartás: hétfő-csütörtök
10-18-ig, péntek 11-17-ig.
BEMUTATKOZÓ FÓRUM

Király Nóra, a 20-as önkormányzati
választási körzet (Rétköz utca, Sasadi
út, Törökbálinti út, Budaörsi út által
határolt terület) képviselőjelöltje szeptember 20-án, szerdán 17 órától bemutatkozó fórum tart a Mechatronikai
Szakközépiskola és Gimnázium Görög
termében (Rétköz utca 39.) Vendég: dr.
Kupper András, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. Bővebb információ:
www.kiralynora.hu
MDF HÍREK

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16 és 18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a párt XI. kerületi székházában
(Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől). Az Ifjúsági Demokrata Fórum
tiltakozik, és aláírást gyűjt a tandíj
bevezetése ellen. Az ívek aláírhatók az
MDF kerületi székházában.
MIÉP HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad,
és szintén ingyenes önvédelmi oktatást tart minden korosztálynak.
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon. A Magyar Fórum régebbi számai ingyen elvihetők.
Az irodában metszet-kiállítás látható Buda-Pest anno címmel. A tárlat a
város részleteit és életét mutatja be az
1840-es évektől az 1940-es évekig.
JOBBIK-KAPCSOLAT

A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488). A párt elektronikus hírlevelére
a www.jobbik.hu honlapon lehet feliratkozni.

Lezárult a jelölés
Szeptember 8-án lezárult az önkormányzati választások egyéni jelöltállítási folyamata. Újbudán négyen kerülhetnek fel a
szavazólapokra polgármesterjelöltként:
Dr. Juhos Katalin (Zöld Demokrata), dr.
Kupper András (Fidesz-KDNP), Molnár
Gyula (MSZP-SZDSZ) és Somogyi István
(MDF). Az egyéni körzetekben 125-en
versenghetnek. Lapzártakor hat jelölt
esetében még nem volt végleges döntés.
Legkevesebb a jelölt a 18-as körzetben (4),
legtöbb a 4-es, 6-os, 7-es, 11-esben, ahol
heten-heten lesznek a szavazólapon.
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ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

A Szent Imre Plébánia hívei – kapcsolódva az európai nagyvárosokban már
folyó Városmisszió nevű sorozathoz
– missziós napot tartanak szeptember
23-án, szombaton a Szent Imre-templomban, a Móricz Zsigmond körtéren
és a Feneketlen-tó melletti játszótéren.
Az igehirdetés mellett szabadtéri játszóházzal, műsorokkal, kerekasztalbeszélgetésekkel és a Só együttes körtéri koncertjével várják az érdeklődőket.
A SZOPTATÁS VILÁGHETE

A Gyógyír XI. Kht. Védőnői szolgálata szeptember 23-án, szombaton 10
órától 12 óráig a Szoptatás Világhete
alkalmából ünnepséget rendez a
Fehérvári úti szakrendelőben, melyre szeretettel meghívják a kerületben
élőket, kis- és nagymamákat egyaránt.
Óvodáscsoportok bemutatója, vérnyomás-, vércukor- és koleszterinmérés, családtervezési, táplálkozási, házi
gyermekorvosi, gyermek fogorvosi,
nőgyógyászati tanácsadás, termékbemutatók, játszóház és babamasszázsoktatás várja az érdeklődőket.
ALBERTFALVI BOLHAPIAC

Újjászerveződik az Albertfalvi bolhapiac az ALFA Áruház parkolójában
(Kondorosi út 6.). Szeptember 23-tól
minden hónap 3. szombat délelőttjén
9-13 óráig várják az érdeklődőket.
Az árusok előzetesen az Albertfalvi
Közösségi Házban a 204-6788-as telefonszámon jelentkezhetnek be.
DRÁGULT A FÜRDŐZÉS

Tíz százalékkal emelte a belépőjegyárakat szeptember 1-jétől a Budapest
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az
áfa- és az energiaár-emelés miatt. A
Gellértben az egész napra szóló felnőtt kabinos jegy 3100 forintba kerül,
a szekrényes 2800 forintba. A Rudas
termál részében 2200 forintot, az
uszodában 1100 forintot kérnek.
SZÉPOLVASÁSI VERSENY

A Bocskai szabadságharc emlékének
tiszteletére, a Magyar-Osztrák-Bajor
Társaság Veretes magyar nyelv címmel szépolvasási versenyt hirdet a kerületi lakosok számára. A rendezvény
helyszíne a Gazdagréti Közösségi
Ház (Törökugrató utca 9.), időpontja a XI. kerület Napja, november 11.
Információ és nevezés Jánosiné Barta
Juditnál a 249-8016-os telefonszámon
október 13-ig.

A gyerekek háromnegyede önkormányzati iskolába jár

OKTATÁS

Az angol nyelv a legnépszerűbb
A kerület önkormányzati fenntartású
iskoláiban 9000 gyerek kezdte meg
szeptember 1-jén a tanévet, közülük
6600 általános iskolás, 2400 pedig
valamelyik középiskola tanulója
– mondta Győrffyné Molnár Ilona, az
önkormányzat Humánszolgálati Igazgatóságának megbízott vezetője.
Pontos adatok még nem állnak a hivatal
rendelkezésére, hiszen azokat csak október elsejével kell megküldeniük az egyes
intézményeknek. Több iskolában úgy nyilatkoztak, hogy addig (illetve egyes helyeken szeptember 15-ig) többször is változhat a létszám, hiszen ebben a hónapban
még érkezhetnek új tanulók, vagy éppen
távozhatnak is.
Újbudán 35 általános és középiskola
működik, ezek közül 21 az önkormányzat fenntartásában, a többi pedig egyházi
vagy magániskola, illetve felsőoktatási intézményhez tartozik. A legnépszerűbbek
azok az iskolák, ahol emelt szintű nyelvoktatás (a legtöbb helyen angol) vagy valamilyen speciális képzés (pl. zenei) folyik,
jó hírnévnek örvendenek, illetve jól megközelíthető, frekventált helyen találhatók.
Ezekbe nem csak az iskola közelében lakó
gyerekek járnak, hiszen a jogszabályok
szerint az általános iskolákba fel kell venni
minden gyereket, akik lakóhelyük szerint
az intézmény körzetébe tartoznak, továbbá a máshonnét jelentkezőket is, amíg
meg nem telik a létszám.
Talán a „hagyományos”, önkormányzati fenntartású iskoláknál kevésbé ismertek a magán- és egyházi intézmények,
pedig a XI. kerületben tanuló gyerekek
negyede ilyen iskolába jár. A Csillagjáró
Általános Iskola a Kamaraerdőhöz közel,

a Budaörsi repülőtérnél
helyezkedik el. Az intézmény szellemiségét
a klasszikus, polgári értékrend jellemzi, egyéni
arculatát az ökológiai
nevelés, az angol nyelv,
informatika és a művészeti nevelés határozza
meg. Itt jelenleg 141
nebuló tanul. A Carl
Rogers Személyközpontú Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola a tanévet 80
tanulóval kezdte meg.
Az iskola különlegessége, hogy nagy hangsúlyt
fektetnek a különböző népek és kultúrák
gondolkodásának és
hagyományainak megismertetésére, a környezetvédelmi oktatásra,
és már az elsősök is tanulnak idegen nyelvet.
A Don Bosco Katolikus
Általános Iskolába er- A Gárdonyi Géza Általános Iskola kisdiákjai
re a tanévre 448 gyermeket írattak be, a pedig kettős állampolgár. Különbséget
Talento-Ház Alapítványi Általános Isko- jelent más középiskolákhoz képest, hogy
lában pedig 114 diák tanul.
minden nem magyar anyanyelvű diák
Szellemét, a diákság összetételét és számára kötelező tantárgy a magyar, mint
hétköznapjait tekintve a Budapesti Mű- idegen nyelv. Az iskolába felvételüket készaki Egyetem Nemzetközi Gimnáziuma rő gyerekeknek 20 százalékát utasítják
valóban nemzetközi, de a tanítás tartalma el az angoltudás hiánya miatt, de ez csak
és a kiadott bizonyítvány szerint magyar a felsőbb évfolyamosokra érvényes. A 8.
rendszerű gimnázium. Az oktatás angol osztály után jelentkezőket emiatt nem
nyelven folyik. Varga Ildikó igazgató ar- küldik el, számukra létezik külön nyelvi
ról tájékoztatott, hogy 90 diák jár most a előkészítő évfolyam is – mondta az igazgimnáziumba, körülbelül 40 százalékuk gatónő. A tanári karban is van magyar és
nem magyar állampolgár, 10 százalékuk külföldi egyaránt, és a magyarok közül

Tanév elején fokozottan ügyelnek a kisdiákokra

Rendőr az iskola előtt
Rendőrök, polgárőrök, és önként
jelentkező tanulók vigyáznak a kisdiákokra szeptember 1-jétől október 15ig Újbudán a legbalesetveszélyesebb
gyalogátkelőknél.
Régi tapasztalat, hogy szeptemberben
különösen sok baleset történik, főként az
iskolák környékén. A kerületi kapitányság
rendőrei 2003 ősze óta biztosítják az iskolák környékén a balesetmentes közlekedést. Így tesznek idén is: szeptember 1-jétől
október 15-ig vigyáznak a rendőrök az úttesten átkelő kisdiákokra. A legveszélyeztetettebb helyszíneket felmérték, az eredmények alapján hatástanulmány készült,
mely a biztosítási terv alapjául szolgált. A
kerületi kapitányság munkatársai ezután
minden érintett iskolával egyeztettek, és
megállapodtak azokban az időpontokban,
amikor a rendőröknek biztosítani kell a

gyalogátkelőhelyeket. Az iskolaigazgatók
idén segítséget is adtak az egyenruhások
mellé: önként jelentkező diákok is segítik
társaikat a közlekedésben.
Finta István törzszászlós, a kerületi
kapitányság sajtóreferense elmondta, lakótelepi rendőrök, körzeti megbízottak,
gépkocsizó járőrök, sőt a kapitányság
közlekedési előadója is segíti a gyerekeket
a gyalogátkelőknél. Részt vesznek a munkában a kerületi polgárőrök is.
Az idén a Bikszádi úti, a Don Bosco, a
Bartók Béla úti, a Bocskai úti, Neszmélyi
úti és az Őrmezői Általános Iskola előtt
tevékenykednek a rendőrök minden tanítási napon reggel negyed nyolctól negyed
kilencig. Visszamennek a tanítás végén is
az átkelőkhöz, ennek az időpontja azonban intézményenként változik, ahogy
erről az iskolaigazgatókkal történt egyeztetésen megállapodtak. A Don Bosco álta-

Dömök Viktória

A Kereszténydemokrata Néppárt kerületi székházában (Karinthy F. út 9.)
szeptember 13-án 18 órakor Forgách
Alajos kanonok plébános előadása
hangzik el Keresztény ember a társadalomban címmel.

3

is sokan külföldön szerzett diplomával,
illetve nemzetközi oktatási tapasztalattal
rendelkeznek.
Közel kétezer tanuló tölti tanulónapjait valamelyik egyházi gimnáziumban. A
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 25
osztályába összesen 896 diák jár, akik közül
sokan a mindenhol népszerű angolon kívül
németül, franciául és latinul is tanulnak. A
Villányi úti Szent Margit Gimnázium szintén 25 osztállyal, mintegy 950 tanulóval
kezdte meg a 2006/2007-es tanévet.

lános iskola előtt például déli
tizenkettő és háromnegyed
egy között biztosítanak. A
Bikszádi úton szintén, de ott
délután négykor is megjelennek, hiszen ekkor érnek véget a szakköri foglalkozások
és a különórák. A Bocskai úti
iskola viszont negyed egy és
fél kettő között kérte a rendőrök segítségét.
A kerületi kapitányság
szakemberei folytatják a már
korábban elkezdett felvilágosító munkájukat a kerületi
iskolákban. Különböző foglalkozások és osztályfőnöki
órák keretében tanítják meg
a kisdiákokat a biztonságos
közlekedés szabályaira. Az
előadásokat rajzos füzetekkel, kiadványokkal, órarendek segítségével teszik színesebbé. Tavaly 810 iskolás vett
részt ilyen képzésben.
S. F.

Városrészünk sokat változott, fejlődött és szépült az elmúlt négy évben.
Szeretnénk, ha ez a fejlődés tovább folytatódhatna. Folytatjuk útfelújítási- és
parkolóhely-programunkat. Növeljük a zöldfelületeket, rendben tartjuk a
közterületeinket. Tovább fejlesztjük az egészségügyi ellátást, még biztonságosabbá
tesszük Újbudát. Keményen fellépünk a szabályszegőkkel szemben.

Kérjük, hogy október 1-én szavazatával is támogassa Molnár Gyula polgármesterré
és az MSZP jelöltjeinek önkormányzati képviselővé történő megválasztását!

ÚJBUDA

A mi közös otthonunk.

Molnár Gyula zöldszáma:

06/80/982-982

E-mail: info@molnargyula.hu

Az MSZP újbudai választási irodái:
1119 Bp., Mérnök u. 40., Tel.: 204-2805,
1118 Bp., Kaptárkő u. 8., Tel.: 247-1711
1114 Bp., Bartók Béla út 19. (Mészöly utca), Tel.: 466-6235

Határozott vezetés+erős érdekképviselet=Épülő, fejlődő Újbuda
Kiadja az MSZP XI. kerületi szervezete
Felelős kiadó: Dérfalvi István

R. M.

Dömök Viktória

KDNP HÍREK

ÖNKORMÁNYZAT
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Kiállítás a Közlekedési Múzeumban

Vessenek véget a
Szolidaritás és
környezetszennyezésnek! szabadság
FIDESZ

SZDSZ

Az MSZP és az SZDSZ közös programja

Dömök Viktória

Illés Zoltán és Kupper András sajtótájékoztatója

Budapest egyik legfiatalabb,
ugyanakkor legnagyobb városrésze, kerületünk közlekedéstörténetének múltját és jelenét
foglalja össze, jövőjét vázolja
fel az Újbuda új utakon című, a
Közlekedési Múzeumban szeptember 8-án nyílt bemutató.
Újbuda polgármestere, Molnár
Gyula megnyitójában utalt arra,
hogy az önálló XI. kerület létrejöttekor, 76 éve, Budapestnek ezt a részét
szinte falusias környezet jellemezte.
Az elmúlt évtizedek dinamikus fejlődése összefügg a városrész
földrajzi fekvésével, a fővárosi, valamint az országos közlekedésben
betöltött szerepével is. A kerületet
érintő átmenő gépjárműforgalom
ez idő tájt már olyan aggasztó méretű, hogy a legfőbb feladat a köz-

lekedési alternatívák megteremtése – hangsúlyozta.
Újbuda önkormányzata büszkén vállalja, hogy a múltra építve
képes nagyszabású közlekedésiés városrészfejlesztési „víziókat”
megálmodni, terveket alkotni. A
bemutatón helyet kaptak már működő eszközök is, így az új internetes forgalomfigyelő rendszer, és
a jövő jelzőlámpájának tartott intelligens sebességjelző berendezés.
A tárlat betekintést nyújt a városrész építési-, megújítási terveibe, amelynek középpontjában az
„intelligens” lakóövezet-fejlesztés
áll: változatos méretű, korszerű
lakásokkal, az új lakónegyedekkel
együtt kialakított szolgáltatásokkal. A bemutató november 19-ig
tekinthető meg.

Pataki Katalin

A panelrekonstrukciós munkálatok környezetkárosító hatására hívta fel a figyelmet Kupper
András és Illés Zoltán szeptember 6-án Őrmezőn.
A felújítás alatt álló Cirmos u. 4-6.
szám alatti háznál Kupper András, a Fidesz újbudai polgármesterjelöltje és Illés Zoltán, a párt
zöldpolitikusa arról tájékoztatta
a sajtó képviselőit, hogy üdvözlik
a panelkorszerűsítési programot,
ám megítélésük szerint Őrmezőn
rosszul, szakszerűtlenül végzik a
munkálatokat. Kupper András
megmutatta azt a fehér anyagot,
ami az úgynevezett Nikecell hőszigetelő elemek morzsaléka. A
politikus elmondta, hogy az apró
darabok megtapadnak a fűszálak
között, ezért ezt a szennyeződést

lehetetlen feltakarítani. Most még
csak egy lépcsőház felújítása folyik. Előttünk van tizenkét felújítandó lépcsőház. El sem tudjuk
képzelni, mekkora szennyezés lesz
itt az elkövetkező időben – közölte
Kupper.
Illés Zoltán hangsúlyozta,
hogy megfelelő elszívásos technológiával és védőfólia elhelyezésével
ki lehetne küszöbölni az építési
eljárás káros környezeti hatásait.
Jobb lenne a nyílászárók cseréje
után megépíteni a szigetelést, ellenkező esetben újra el fogja lepni
a környéket a fehér anyag. A Fidesz szorgalmazza, hogy állítsák
le a munkát, tekintsék át a technológiai sorrendet, és tegyék meg a
szükséges lépéseket, még akkor is,
ha ez növeli a kivitelező költségeit.

A problémás autóügyektől a barátságos kék dínóig

fotók: Révész Marianna

Ötszáz ügyfelet fogad
naponta az okmányiroda

Az ügyintézők hetente átlagosan 2500 ügyfelet fogadnak
folytatás az első oldalról

Az önkormányzat Bocskai úti épületének
aulájában járunk, a recepción, néhány lépésnyire az Ügyfélszolgálati- és Okmány
Irodától. Azoknak tehát, akiknek ügyesbajos dolgaik miatt kell eljönniük a polgármesteri hivatalba, nem kell feltétlenül
bemenniük az okmányirodába a megfelelő felvilágosításért: ugyanis a recepciós
hölgyek is rendelkeznek okmányirodás
képesítéssel.
– A kerületben több helyen is működnek kihelyezett irodák: ügyfélszolgálati
például Kelenvölgyben és Albertfalván,
ügyfélszolgálati és okmányiroda az Eleven
Centerben, de a polgármesteri hivatalban
működő ügyfélszolgálati és okmányiroda
egy nagyon fontos dologban különbözik a
többi okmányirodától. Nálunk a leghoszszabb a nyitvatartási idő: heti negyvennyolc
órában várjuk az ügyfeleket, hétfőtől csütörtökig reggel nyolctól délután hatig, pén-

teken nyolctól délután négyig – kezdi az
önkormányzat épületében található Ügyfélszolgálati- és Okmányiroda bemutatását
dr. Alliquander Éva, osztályvezető.
De két további tényező is akad, amely
jelentős mértékben növeli az ügyfélszámot. Az egyik, hogy az iroda az ügyek
többségében országos illetékességgel rendelkezik, így nemcsak kerületi lakosok
vehetik igénybe a szolgáltatásait, hanem
a főváros más kerületeiből, sőt a vidékről
érkezők is. A másik: az iroda nem egy-két
hét múlva esedékes dátumra ad időpontot
a klienseknek, hanem még aznapra. Így
távolabbi településekről is érdemes ide
jönni: igaz, hogy akár több órát kell utazni
érte, de legalább az ügy végére lehet járni.
Az ügyfelek jelentős része – mintegy harmada – nem a XI. kerületből érkezik ide.
De mert a lakcímmel kapcsolatos változásokat is itt kell bejelenteni, az iroda vezetőinek arra is rálátásuk nyílik, mekkora a

kerületben lakcímet létesítők aránya: naponta mintegy 80 fő keresi fel az irodát e
célból, elmondható tehát: Újbuda vonzó
hely a „betelepülők” számára.
S hogy az iroda pontosan mely ügyekben áll a lakosság rendelkezésére?
– Feladataink folyamatosan bővülnek, jelenleg gépjárműátírással, személyi
azonosító igazolvánnyal, útlevéllel, lakcímbejelentéssel, jogosítvánnyal kapcsolatos ügyekben lehet vagy kell felkeresni
minket – mondja az osztályvezető. – Hetente körülbelül 2500 ügyfelet fogadunk,
akiknek ügyét azonnal intézzük, de sok
ügyfél keres fel ún. jogvitás – avagy „aktás” – ügyben minket, akiknek nem kell
sorszámot húzni, ezért számuk csak becsülhető, naponta kb. 100–120 fő.
S ami az éves adatokat illeti: tavaly
mintegy 130 ezer ügyet intéztek az irodában; s a statisztikai adatokból az is kiderül,
hogy a legtöbb – mintegy 41 500 – ember
gépjármű-igazgatással kapcsolatos ügyben kereste fel az irodát; 22 400 fő lakcímigazolványt váltott ki, 13 ezren pedig a jogosítványukat. De itt lehet elkészíttetni a
parkolási engedélyeket is: az iroda évente
mintegy 7500-at ad ki.
Mivel minden ügy egyedi, így elintézési idejük is más és más.
– A már említett „aktás” ügyekben
jogvita áll fenn az ügyfél és a hatóság
között – árulja el Alliquander Éva; majd
megvilágítja, milyen helyzetekre kell gondolni: a rendőr például elveszi a jogosítványt a sofőrtől, mert az ittasan vezetett;
vagy a végrehajtók lefoglalják a gépkocsit
az ügyféltől. Az ilyen esetekben hatósági
eljárást folytatnak le, s hosszú időbe telik,
míg rendeződik a helyzet: akad ügy, amely
az ügyfél együttműködésének hiányában
sajnos több hónap alatt zárul le. A másik
végletet az ügyfélkapu igénybevétele jelenti: ennek során az ügyfél regisztráltatja
magát, hogy 2007-től elektronikus úton
teljesíthesse bevallásait az APEH-nak.

Dergán Ádám

Dömök Viktória

Újbuda új utakon –
múlt, jelen és jövő

Demszky Gábor, az SZDSZ és az
MSZP közös fővárosi főpolgármester-jelöltje és Molnár Gyula,
az MSZP budapesti elnöke
bemutatta a koalíció Szolidaritás és szabadság című választási programját.
A fővárost immáron 16 éve irányító főpolgármester programjában többek között szerepet kap a
panellakások rekonstrukciója, a
városrehabilitáció, az infrastruktúra-fejlesztés, újabb parkolók és
kerékpárutak kiépítése.
Demszky Gábor kifejtette, hogy
a fővárost szerethetővé és élhetővé fogja tenni. „Alapvető célom,
hogy Budapestet visszafoglaljam
az autósoktól, és ennek érdekében
nemcsak híd- és útépítésre, de jól

átgondolt gyalogos- és biciklis
közlekedésre van szükség!”
A főpolgármester mindemellett
elmondta, hogy a főváros közel 2,2 milliárdot szán lakossági
kompenzációra, melynek eredményeképpen több háztartásnak
kell kevesebbet fizetnie a gázért,
a vízért, a távfűtésért, valamint a
szemétszállításért.
Elindult az SZDSZ önálló kampánya is múlt pénteken a Liberális
Házban tartott rendezvénnyel. Lakos Imre, az SZDSZ fővárosi elnöke kijelentette, hogy a liberálisok
célja Budapesten az, hogy növeljék
polgármestereik és képviselőik
számát a fővárosi közgyűlésben,
valamint a kerületi képviselő-testületekben.

Mintegy ötperces
műveletről van szó,
ám az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy az érintettek
„ráérős tempóban”
jelentkeznek. – Kb.
1,1–1,2 millió ilyen
ügyfél-azonosítót
kellene kiadni a különféle vállalkozásoknak, de jelenleg
naponta mindössze
70-80 fő keresi meg
irodánkat, emiatt
az igazi roham az év
végére várható – véli
az osztályvezető.
Ha régen járt
valaki erre, szembeötlik neki: nemrég
építették át az irodát.
Ügyintézésre huszonhét ablak, s több
iroda áll rendelkezése. A gyengénlátók
dolgát nagyítógép
segíti. Öt, digitális
fényképezőgéppel
felszerelt fülkében OKMÁNYIRODA: Mindent egy helyen, a lehető legegyszerűbben
lehet igazolványképet készíttetni, s az egyik sarokban helyet
A recepciónál elhelyezett könyvecskapó postai ablaknál mindenki befizethe- kében – ahová mindenki beírhatja az
ti a szükséges illetékeket, adhat fel levelet, észrevételeit, javaslatait, aki akarja – még
és befizetheti egyéb csekkeit is.
több, zömmel pozitív vélemény olvashaS hogy könnyebben teljen az itt töltött tó. Persze nem mindegyik az. Valaki azt
idő, a várakozók az italautomatánál üdítőt kifogásolja, hogy az ügyintézők miért egy
vásárolhatnak maguknak, tévézhetnek – a időben, s csapatosan vonulnak ebédelni.
teremben két készülék is be van kapcsolva Egy másik azt kéri, hogy gyakrabban fris–, a kisgyermekes családok pedig igénybe sítsék az internetre feltett információkat,
vehetik a pelenkázóhelyiséget; míg a na- mert ott még mindig illetékbélyeg szerepel
gyobbacska gyerekek betérhetnek a ját- a csekkes befizetés helyett…
szószobába …
Rákérdezünk az osztályvezetőnél,
– A múltkoriban egy apróságnál majd- hogy van ez, mire megnyugtat, hogy az
nem eltörött a mécses, mikor megtudta: ha internetes információt pontosították, ebéhazamennek, a kék dínót itt kell hagynia delni viszont valóban többen mennek el
– említ egy esetet az osztályvezető.
egyszerre, de úgy, hogy az ügyintézés foS mit mondanak maguk az ügyfelek?
lyamatossága megmaradjon. Örülnek a
– Az útlevelem miatt vagyok itt, eddig bejegyzéseknek, mert bármilyen jó a csahúsz perce várok, remélem, már nem tart pat, kell a kontroll nekik is.
soká, délután vissza kell mennem a munA panaszkönyvre visszatérve: a többkahelyemre – sorolja egy nagy termetű ség megköszöni a gyors kiszolgálást. Így
fiatalember, motoros dzsekiben, térdein tesz az a hölgy is, akit – saját bevallása
bukósisakkal.
szerint – korábban már három helyről el– Csak pár perce vagyok itt; lakcím- hajtottak. Budaörsről mindig idejárok!”–
kártyát igényelek, a szükséges papírok említi bejegyzése végén, majd az utóirat:
nálam vannak – árulja el egy középkorú Itt csináltattam a jogsit és a személyit is!
asszony – remélem simán megkapom…
Regényi Huba
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A látogatás hosszas telefonos egyeztetéssel
kezdődött. Általában Kemény Éva vette
fel a telefont, meghallgatott, majd átadta a készüléket férjének, Sós Lászlónak,
mert mint mondotta, ő az, aki rengeteget
szaladgál a városban, vele viszont nehéz
egyeztetni. Végül megállapodtunk az időpontban, amit 24 órán belül Sós László
már módosított is.
Újbuda egyik csöndes, nyugalmas
utcájába 1970-ben a XIII. kerületből költözött Sós László és Kemény Éva. A ház
felső szintje szinte egy légterű, hatalmas
helyiség gyönyörű kilátással, csupa napfénnyel. A SO-KY műhelynek nevezett
műteremben az óriási ablakok közelében
egymás mellett két egyszerű íróasztal áll.
Itt dolgozik a házaspár. A most nyolcvanas
éveiben járó Sós László fantasztikus vitalitással ma is ugyanúgy él és dolgozik, mint
hatvan évvel ezelőtt. Fiatal korában kiváló
sportoló volt, több sportágban is jeleskedett. Egy kilónyi súlyfelesleg sincs rajta,
mondom, miközben már mutatja is a műterem sarkában lévő többféle kondigépet.
Sós László mindenről naprakészen tájékozott, ma is részt vesz több társadalmi-politikai szervezet munkájában. Szerény ember, nem sorolja fel mindet, csak néhányat
említ: alapító tagja a Művészeti Alapnak
és a Képzőművészek Szövetségének, titkára a József Attila Művészeti Centrum Alapítványnak. Nincs az a kérdés, amire ne
három sztorival válaszolna. A mindössze
egyórásra tervezett látogatásból három és
fél óra lett, de akkor is azzal búcsúztunk,
hogy hamarosan visszajövünk. A műteremben egy szekrényből szinte kidőlnek a
kitüntetések. A művészpár mindent megkapott, amit grafikus megkaphat itthon
és külföldön. Talán csak a Kossuth-díj hiányzik, említem meg félénken. Négyszer
voltam felterjesztve – mondja nevetve Sós
László –, akkor sem érdekelt, ma sem foglalkozom vele. Most az életmű-kiállításra
készülünk, csak hát az is késik, mert az
Iparművészeti Múzeumot felújítják.
A műterem egyik tágas oldalában, egy
nagy asztalon Sós László büszkén mutat
egy makettra, amely négy magyar fotós
képein az athéni paralimpia nyerteseit
örökíti meg. Az eredeti kiállítást Sós László és Kemény Éva rendezte 2006 februárjában a Millenárison.


Nem mindennapi pályakép az önöké: kiállításaik helyszínei felsorolhatatlanok,
műveik nemcsak hazai, de külföldi közgyűjteményekben is szerepelnek. Hogyan
kezdődött a pályájuk?
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Látogatóban a Sós László–Kemény Éva művész házaspárnál

Ötvenöt éve SO-KY
A hatvanas évek elején kezdtünk ráébredni a megújuló lehetőségekre – folytatja
Kemény Éva. – Az egyre nyíltabb politikai
vitalégkör, a konfliktusokkal terhes nemzetközi helyzet, a válsághullámok, a kiútkereső erőfeszítések más értelmiségiekkel
együtt szókimondóvá tettek bennünket is.
Kettőnk közül Laci a kombattánsabb (harcosabb) és gyakorlatiasabb, aki mindig arra törekszik, hogy a legközelebbi lépést a
legcélszerűbben tegye meg. Politikában,
képben a nyílt cselekvést, a szókimon-

Sós László és Kemény Éva grafikusok az ötvenes évek óta dolgoznak
együtt, és SO-KY szignóval jelzik munkáikat. Tevékenységük az alkalmazott
grafika műfajának szinte teljes skáláját átfogja. Munkásságuk öt földrészen
ismert, és számos nemzetközi művészeti díjjal ismerték el. Plakátjaikon
expresszív eszközökkel a világ égető politikai-gazdasági, környezet- és természetvédelmi ellentmondásait tárják fel. Az emberiség sorskérdéseire, a
holocaustra, a tragédiákra drámai erejű plakátokkal hívják fel a figyelmet.
Az UNESCO- és Munkácsy-díjas, érdemes művész, a Magyar Köztársasági
Érdemrend tiszti keresztje, majd középkeresztje kitüntetésben részesült
művészpár a 60 éves munkásságukat bemutató életmű-kiállítására készül.
a belsőépítészekkel együtt gondolkodva
miként kell megtervezni egy pavilont,
egy áruinstallációt. A középiskola mellett
díszletfestő műhelyben inaskodtam. Az
érettségi után Pesten a filmgyár díszletműhelyébe kerültem, de a Royal Orfeumban is csináltam díszleteket. Nagyon jó
iskola volt. Közben kirakat-dekorációkat
is készítettem, és így 1947-ben megbíztak
a londoni kiállítás magyar pavilonjának
elkészítésével. Sikeres munkát végeztem,
és meghívtak a dekorációs osztály vezetőjének. Ott találkoztam Évával, aki épp
nálam jelentkezett munkára.


Két merőben máshonnan, más indíttatással pályára került művész hogyan tudott
szinte megismerkedésük első percétől
együtt dolgozni?

Az Iparművészeti Főiskola textil szakán
végeztem 1949-ben, ahol Miháltz Pál és
Molnár Béla voltak a mestereim – válaszolja Kemény Éva. – Akkoriban nehéz
volt elhelyezkedni. Az első házasságom
zátonyra futott, mindenképpen stabil
munka után kellett néznem, de csak mint
grafikus kaphattam állást. Igaz, közben
építészeti, belsőépítészeti továbbképzésben is részesültem. Bizonyára a textiltervezésből adódó dekorativitásigény, a sík
felülettel való bánni tudás és az építészeti térproblémákban való tájékozódás is
hozzájárult ahhoz, hogy megéreztem az
alkalmazott grafika sajátosságait, követelményeit és lehetőségeit. Mindazokat, amiket Laci már korábban és másutt remekül
elsajátított. Szinte az első pillanatban, az
első közös feladat után összeforrt az életünk, a hivatásunk. Nagyon jól együtt
tudtunk gondolkodni egy-egy feladatról.
Számunkra természetes volt, hogy már az
első közös munkánkat SO-KY szignóval
láttuk el. Itthon és külföldön hamar elfogadta a szakma ezt a szignót. Viszont a
külföldiek nem mindig tudtak hová sorolni minket. Egyszer egy külföldi kiállításunkra mentünk, amikor a mi katalógusunkkal a kezükben külföldiek szólítottak

Az ötletek vázolása magányos, a megvalósítás közös munka

tem. Bekerültem a híres Atelier Stúdióba.
Az Atelier műhelyszerű légkörében ismerkedtem meg a reklámgrafika műfajaival,
lehetőségeivel. Irsai István mestertől minden lényegeset megtanultam a szakmáról,
a hivatásról. Ez az időszak szerencsés periódusa volt a magyar reklámgrafikának:
élni lehetett azzal a lehetőséggel, hogy az
áru hirdetése a plakáttól a csomagolópapírig megalkuvás nélkül oldható meg.
Ugyanakkor azt is megtanulhattam, hogy

le bennünket: „Tessék mondani, hol van a
kínai grafikusok kiállítása?!”


Tevékenységük az alkalmazott grafika
műfajának szinte teljes skáláját átfogja.
A lexikonokban azonban első helyen a
plakátjaikat emelik ki. Hogyan kezdtek el
plakátokat tervezni?

Az 1956-os országos plakátművészeti kiállításon szerepeltünk először közös munkával – folytatja Sós László. – Plakátunkra



Önök szép, de nem hivalkodó körülmények
között élnek. Talán gondtalanul is…

Mutatok egy plakátot itt a falon: Shigeo
Fukuda, a világ egyik legjobb grafikusa
készítette, ő is látható rajta – válaszolja a
kérdésre Sós László. – Többször is találkoztunk a világ számos biennáléja zsűrijében. Őszintén elmondta, nagyon tetszenek
neki a munkáim. Szintúgy – mondtam én
közvetlenül. Neki tizenkét emeletes háza,
helikoptere van. Megkérdezte, mennyit
kapok egy plakátomért. Hirtelen nem
tudtam válaszolni, visszakérdeztem: Te
meddig élsz meg belőle? Két évig! – válaszolta. Nos, én két hónapig – ennyit erről.


Önök elkötelezetten, már-már megszállottan hisznek a művészet hatalmában.
Abban, hogy a plakát (is) képes befolyásolni tetteinket, terveinket. Bizonyára nagyon hisznek benne, különben nem áldoztak volna alkotói ambíciót, időt és pénzt a

felfigyelt az Egyesült Izzó,
amely ekkor több művészt is
megbízott, mert a mind szélesebb körű bel- és külföldi
tevékenységéhez reklámgrafikusi bázist szándékozott
kialakítani. Attól kezdve a
nemzetközi vásári pavilonoktól az árukatalógusig, az
emblémától a csomagolásig
mi terveztük az Egyesült Izzó
árupropagandáját.


Akkoriban a grafikus szakma
komolyan vette ezt a műfajt?
Sokak számára ma is emlékezetes az önök Casco-plakátjának kötélmotívuma: hurokban az autó, és a szöveg:
„Megkötötte már?”

Minket a gazdasági, kulturális
vagy politikai reklámgrafika
az egyszeri, konkrét megbízáson túl is foglalkoztatott
– mondja Kemény Éva. – Komolyan vettük és vesszük ezt
a műfajt. Több ponton szinte
egymást feltételezi az embléma és a plakát. Akár úgy, hogy
a plakáton született elgondolás
tömörül emblémává, akár úgy, A fotómontázs alkalmazása teremt sajátos figyelemkeltő asszociációt
hogy valamely emblématerv
lenyűgöző méretű vállalkozásra, a 2000?!
alapján érlelődik meg egyik-másik plakát dást választja. Nálam az érzelmi hátteret
Környezet- és természetvédelem címmel a
alapformája. Ez megkövetelt tőlünk egy- mindvégig meghatározza a gyerekként
Magyar Nemzeti Galéria kupolájában megfajta emblematikus tömörséget, és azt is, átélt háború, az azt végigkísérő fanatikus
rendezett kiállításra.
hogy formailag állandóan variálni tudjuk hit: túlélni a szörnyűségeket, hogy hírt adaz emblémák és a jelképek plakátbeli sze- hassunk róluk. Ezt a „soha többé” tiltako- Sorozatunk évről évre bővül. Megjárta
repét. A munka, a szakma természetéből zást vetítjük rá a mai eseményekre is, a ka- már Kanadát, Japánt, Amerikát. Plakátadódik, hogy egyenértékű feladatként kell taklizmák túlélésének, leküzdésének örök tá formálva sorakozik mindama veszély,
felfogni a gomblyuknyi jelvény készítését emberi akaratát. A Manhattan kiáltása amely a környezetet, a természetet és a
és a kiállítási épület belső terének színnel, című könyvtervünket és annak kiállítását természet részeként az embert fenyegeti.
formával történő kialakítását. Ez csak lát- a New York-i World Trade Centerbe 2001. Kötelességünknek éreztük, hogy szerény
szólagosan egyszerű feladat. Mert például szeptember 11-én becsapódó két repü- eszközeinkkel felhívjuk az emberek fiegy kiállítás installációja annál jobb, mi- lőgép és az azt követő tragédia ihlette. A gyelmét a természet megmentésére.
nél észrevétlenebb, hiszen munkánkkal könyvtervhez Mezei András írt megrázó
 Folytatja valaki ezt a nagyon szép hívaa kiállított tárgyak láthatóságát kell szol- erejű poémát. Plakátjainkon kiteljesedik a
tást?
gálnunk. Mi arra törekedtünk, hogy az manhattani ikertornyok pusztulása.
installáció uralkodó színe minél inkább
Sós Gábor, a fiúnk máris jeles grafikus
 Emlékezz – Remember címmel a Holocaust
– mondja Kemény Éva. – Több, mint húsz
60. évfordulója alkalmából olyan SO-KY
képeket állítottak ki, amelyeket szintén éve önállóan dolgozik. Ő már a mai kor
Mezei András tényversei ihlettek meg, s szellemének megfelelően a számítógépes
technika minden vívmányát kihasználja.
amelyek albumban is megjelentek.
Augusztusban a Westend City Centerben
A hatvanas években volt egy filmplaká- nyílt kiállítása. Az unokáinkról még nem
tunk az Ítélet Nürnbergben című film- derült ki, hogy majdan milyen pályát váhez. A kalapács alatt összelapul a horog- lasztanak.
kereszt. Megkerestük a plakátszerű közlés
 Sós László alapítója, illetve titkára a József
frappáns eszközeit. A cigány holocaustot
Attila Művészeti Centrum Alapítványnak,
mi ábrázoltuk először a Remember-soamely legközelebb szeptemberben, az
rozatunkban – mondja Sós László. – A
Operaházban Hincz Gyula-kiállítást rentényversek és kollázsok egyaránt a megdez. Akkor lesz az alapítvány kiadásában
történt, a nem kitalált elemekből alkotmegjelenő Bartók 125 – Csak tiszta forrásják a sűrítményeiket, hogy a látó szemek
ból című könyv bemutatója is.
lássák a felhalmozott hajfonatokat, a gyerekcipők óriási halmait a már nem létező Az alapítvány célja elősegíteni olyan kularcokkal, színről színre. A fotómontázs turális tevékenységeket, amelyek méltó
alkalmazása teremt sajátos figyelemkeltő örökösei József Attila szellemiségének
asszociációt.
és gondolatvilágának. A rendszerváltás
után úgy éreztük, az ország kulturális
 Hogyan születnek a két művész közös alélete gazdátlanná vált. A társadalomban
kotásai? Mi az együttműködés mechanizmusa, amely immár hat évtizede igencsak értékvesztés-értéktévesztés volt tapasztalható. A lakosság nagy részéhez az életkögyümölcsöző?
rülmények miatt csak igen szórványosan
A kiindulópont a feladat, a téma, amely le- jutott el az igazi kultúra. A változás igéhet pályázati kiírás, megbízatás vagy akár nyével hoztuk létre az alapítványt, amely
tőlünk eredő és felvetett problémakör megszervezi és támogatja a maga eszkö– válaszolja Kemény Éva. – Ezt követi az zeivel a korszerű közművelődést. Megalkotófolyamat egyetlen olyan szakasza, teremtettük a nyitott klubélet feltételeit.
amikor külön-külön dolgozunk: ötlete- Többek között kapcsolatokat építettünk
ket vázolunk. Az ötlet akár percek alatt ki és ápolunk a hazai, valamint nemzetis megszülethet, de hetekig is eltarthat, közi művészeti élettel, bemutatjuk a koramíg rátalálunk az újszerű megoldásra. társ irodalom, zene és film jelen alkotóit
A közös munka következő fázisa kettőnk és tolmácsolóit. Fórumot teremtünk a
„vázlatszüzséje”. Ekkor választjuk ki azt társadalmi és művészeti problémák jobb
alárendelődjék a bemutatott tárgyaknak, az ötletet, tervet, amely a legtömörebb, megértésére. Az alapítvány három főés a többnyire kis tér minél levegősebbnek leginkább sallangmentes megoldást ígéri. szponzora a Táncsics Mihály Alapítvány,
hasson. A szín „alárendelődése” azonban A nagy méretben való közös munka már Molnár Gyula, Újbuda polgármestere és
nem jelentett színbeli visszafogottságot. főképpen aszerint oszlik meg kettőnk kö- Verók István, Terézváros polgármestere.
Gyakran igen merész, harsány színekkel zött, hogy melyikünk hogyan ér rá, vagy Legutóbb a Magyar Állami Operaházhatároztuk meg a teret és az áru szerepét.
mennyire szoros a határidő. A mind bo- ban rendezett ünnepségen Molnár Gyula
nyolultabb plakátkészítési technikák idő- többek között Janzer Frigyes szobrászmű Nyíltan elkötelezett politikai plakátjaikkal
igényesek, az ötlet megvalósítása manap- vésznek, ifj. Koffán Károly grafikusnak és
robbanást okoztak a vizuális kultúrában
nemcsak nálunk, de szerte a világban. ság lényegesen több manuális munkával, Kádár J. Miklós festőművésznek adta át
anyagi kockázattal jár, és végül rendkívül a 2006. évi díjakat.
Hogyan születtek ezek a művek?
pontos kivitelezést követel.
Deák Attila
Fotók: Dömök Viktória

Debreceni kötődésű vagyok, leigazolt tagja voltam a debreceni tornaegyesületnek,
s tizenhét évesen lettem tagja a Szociáldemokrata Pártnak – mondja Sós László.
– Olyan kitűnő tanáraim voltak, mint
Kárpáti Károly birkózó olimpiai bajnok
vagy Kardos László, aki megtanított arra,
hogy mindennap olvasni kell. Nálam így
van ez ma is. Félegyházi László rajztanáromnak köszönhetem, hogy grafikus let-
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
SZEPTEMBER 15. 18.00 Keresztes Zsuzsa

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

16.00–18.00-IG: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola

XI., Bikszádi u. 11-15.
SZEPTEMBER 19-IG Dömök Viktória fotográfus kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 10.00-18.00 óráig.
ARTUS GALÉRIA

XI. Sztregova u. 7.
OKTÓBER 1-JÉIG az Artus Stúdió Gyűjtemény

„rongyképész”kiállításának megnyitója.
Megtekinthető SZEPTEMBER 30-IG.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.

SZEPTEMBER 15-IG Az 5KOR képzőművész

csoport, Árvai Zoltán, Bakos Tamás, Bodnár
Imre, Huller Ágoston, Magyar József
kiállítása. SZEPTEMBER 19-TŐL Szűcs József
iparművész tűzzománc képei.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

bemutató kiállítása. Nyitva hétköznap
10.00-18.00-ig.

TETŐ GALÉRIA

BARTÓK 32 GALÉRIA

amatőr üvegfestők kiállítása. Megtekinthető
hétköznap 13.00–18.00-ig.

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
SZEPTEMBER 21-IG Fényjátékosok címmel

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. HÉTFŐ 18.00 Tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning.
SZEPTEMBER 29-IG Majoros Gyula szob-

rászművész és Miklós Árpád festőművész
kiállítása.
BUDAI KLUBGALÉRIA

XI., Budafoki út 9-11.
SZEPTEMBER 13. Az elmúlt egy év kiállítói

közös kiállításon. Megtekinthető naponta
10.00-18.00-IG.

TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok Tel. 209-3070
SZEPTEMBER 16-IG Antal László fotói
Thaiföldről. SZEPTEMBER 19. 18.00 Tétre,

helyre, befutóra. Barka Gábor és Rozmann
Viktor fotókiállításának megnyitója.
Megtekinthető OKTÓBER 21-IG.
SZEPTEMBER. 16-17. Kulturális Örökség
Napjai. A programot lásd külön.
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 15.00–18.00-ig. Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 13. 18.00 Rendes Béláné

festőművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető OKTÓBER 2-IG.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
SZEPTEMBER 14. 20.00 Flash Fesztivál. Flash,

Timur Lenk, Yellow Spots, Honek-ker.
SZEPTEMBER 15. 16.00 URH, Kontroll, Sziámi
válogatós. Elise, The Hated Tomorrow, Sajt.
SZEPTEMBER 16. 22.00 Rewind! The History of
Breakbeat .
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes cso-

portok. 19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus
próba. KÉTHETENTE HÉTFŐ 16.00 Az AKH
Opera- és Dalstúdiója. KEDD 14.00 A
Keresztény Társaskör Döngicsélő Klubja. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Top Hop-Rock divattánc
tanoda, 6-10 éveseknek. SZERDA 16.00
Albertfalvai Polgárok Köre. SZEPTEMBER 20.
13.00 Cukorbetegek Klubja.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel. 371-2760
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.30 Fővárosi Énekkar.
KEDD VAGY SZERDA (heti egy alkalom), 18.00
Kerámia tanfolyam felnőtteknek. SZERDA
17.00 Reflex fotóklub. MINDEN PÁRATLAN HÉT
CSÜTÖRTÖK 18.00 Ikebana klub. CSÜTÖRTÖK,
PÉNTEK 16.30 Művészeti foglalkozás gyerekeknek. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub.
SZEPTEMBER 16-17. Kulturális Örökség Napjai.
A programot lásd a 7. oldalon. SZEPTEMBER
19. 10.00 A Palló felnőttképzési tájékoztató

szolgálat megnyitója.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel. 361-1151
SZEPTEMBER 13. 19.00 Polgári Orvos Kör:

Beszélgetés az egészségügy jelenlegi helyzetéről.
SZEPTEMBER 14. 18.00 Stefka István: Ötvenhat
c. kötetét bemutatja Regéczy-Nagy László.

Kézműves foglalkozás, Női torna, Festőiskola,
Bridzs klub, Trilla énekiskola, MKM Férfikórusa,
Bringás klub, Autómodell-gyűjtők klubja.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel. 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ CSÜTÖRTÖK 18.00 Sport és Jóga.
SZERDA 19.00 PÉNTEK 17.00 Pingpong
Klub. CSÜTÖRTÖK 17.00 Női torna. MINDEN
VASÁRNAP Goldance tánciskola 11.30 kezdő,

15.30 szuper haladó, 17.00 versenytánc előkészítő II, 18.30 versenytánc előkészítő I.
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-18.00-ig Net-Kuckó
eMagyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel. 385-0514
SZEPTEMBER 16-17. Kulturális Örökség Napjai.

A programot lásd a 7. oldalon.
SZEPTEMBER 13. 18.00 Ásvány Kör
Kapnikbányai beszámoló. SZEPTEMBER 18.
17.30 Hajózástörténeti Klub. Kereskedelmi
hajók a XXI. század elején a jelenleg érvényes
megrendelések, építések alapján.
SZEPTEMBER 18. 18.00 Gombász Kör.
Gombahatározás ismeretbővítéssel.
SZEPTEMBER 20. 18.00 Ásvány Kör. Hegységek
születése. Gyűjtőtúrák, kirándulások:
SZEPTEMBER 16. Gombász Kör. Szépvölgy.
Vezető Varga György. Találkozás 7.45 órakor a
65-ös autóbusz III., Kolosy téri végállomásánál. Kiállítás: SZEPTEMBER 30-IG. Öveges József
Emlékkiállítás. Bejelentkezés 466-9019.

EGYHÁZI PROGRAMOK
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

18.00 Az egészségmegőrzés lehetőségei,
előadás, 18.30 Kezdő ír sztepptánc klub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti
játszóháza. SZERDA 19.00 Picasso festőszakkör
felnőtteknek. SZERDA 19.30, SZOMBAT 18.00
Capoeira. CSÜTÖRTÖK 18.00 Középhaladó ír
sztepptánc klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri
játékos foglalkozás. MINDEN HÓ HARMADIK
SZOMBAT 19.00 A Sültü együttes csángó magyar táncháza. SZEPTEMBER 14. Bölcs bagoly
klub. SZEPTEMBER 16. 16.00 Szezonnyitó
Táncházi Találkozó.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel. 246-5253
KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk és
Kártya Szakkör. SZERDA 19.30 Hagyományőrző
íjászklub. PÉNTEK 15.30 Fashion dance, 18.00
Taoista tai chi. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.0018.00-IG Gazdagréti Közösségi Számítógépes
Központ és eMagyarország Pont.

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

Szeptemberben újra induló szakkörök,
tanfolyamok, klubok: Reggeli torna, Aikidó,

SZEPTEMBER 15.

Pressing Lajos (buddhista tanító): A művészi tevékenység szakrális előképei az ősi Indiában.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

3. vasárnap) Istentisztelet.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

OKTÓBER 13.

NOVEMBER 24.

Jelenits István (piarista szerzetes, teológiai tanár): Költészet és
imádság a XX. századi magyar
lírában.
Koszecz Sándor (népművészet-

Szilágyi Ákos (író, költő, műfordító): Az ortodox ikon, mint
Isten helye; az ikonfestészet spirituális hagyományának továbbélése Dosztojevszkij regényeiben,
Tarkovszkij filmjeiben.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET

SZEPTEMBER 16. Túra a Pilis-hegységben.

OKTÓBER 27.

XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra,
bibliaórák az imaház alagsorában.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

Az Egyetemi Templom Don Bosco Ének- és
Zenekarának hangversenye, vezényel Benyus
Sándor és Bakonyiné Marton Katalin, orgonál:
Újvári Csaba.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3.
VASÁRNAP Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági
bibliaóra. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00

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

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

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH). MINDEN VASÁRNAP 9.00
Családi mise. SZEPTEMBER 16-17. Nyílt napok
a Kulturális Örökség Napjai alkalmából. A
programot lásd a 7. oldalon.

KLUBPROGRAMOK
CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
XI., Gyékényes u. 45–47.
SZEPTEMBER 20. 13.00 Dr. Tüü László szakorvos

(Szent Imre Kórház, diabétesz osztály.) előadása: Új, korszerű, támogatott inzulinkezelési
módszerek. Tájékoztató az inzulinpumpa
gyakorlati alkalmazásához.
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

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

XI., Keveháza u. 19–21.

KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

10.00 Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia Köre.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör (középkorú szülőknek).
MINDEN 2. PÉNTEK 17.00 Szenior Kör.

Beszélgessen a
polgármesterrel Gazdagréten!
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere meghívja Önt,
családját és barátait egy kávéra vagy teára, és egy kötetlen,
közvetlen beszélgetésre
szeptember 15-én, pénteken 15 órától 21 óráig Gazdagrétre,
a Torbágy utca és a Frankhegy utca közötti területen felállított sátorba.
Hozza el gyermekeit is, mert amíg Ön a polgármesterrel és a helyi képviselőjelöltekkel beszélget, addig gyermeke Moha bácsi zenés gyermekműsorával vagy a
kézműves foglalkoztatóban szórakozhat.
Őszintén remélem, hogy meghívásomat elfogadja:
Molnár Gyula

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.

Szept. 11. – Szept. 20.
SZEPTEMBER 11.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Hit és élet (katolikus percek)
Tóparti Újbuda Party 2006.
Otthonunk melege (szolgáltató
műsor)

18.00
18.40
18.50
19.25
19.30
19.50

SZEPTEMBER 13., 20.  SZERDA
20.00 a 9STV műsora
21.00 Otthonunk melege (szolgáltató

műsor)

NOVEMBER 10.

Gesztelyi Nagy Judit (zen tanító,
zenész, gyógyító): A szakrális zene születése és hatásai a tudatra.

XI., Németvölgyi út 138.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

kutató): Csillagmitológiai hagyományunk égen, földön, népmesében. A Tejkút című mese
elemzése.
Bátorfi Andrea (művészettörténész): A halhatatlanság álma a
hegyekben, avagy a fölemelkedés
szimbolikája.

SZEPTEMBER 29.

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
Egyházzenei sorozat: SZEPTEMBER 16. 18.30

katolikus szentmise.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve

HÉTFŐ Greenfields együttes ír táncháza. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 17.00 Muzsikás gyermektáncház,

A részletes program

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

XI., Alsóhegy u. 38.

XI., Fehérvári út 47. Tel. 203-3868

A XI. kerületben működő Buddhista Misszió – az önkormányzat
kulturális bizottságának támogatásával – előadássorozatot rendez
Szakralitás és művészet címmel szeptember 15. és november 24. között kéthetente pénteken 18 órai kezdettel a Buddhista Misszió Keleti
Kulturális Központban (Karinthy F. út 5. I/10.). Az előadások a művészet és a lelkiség kapcsolatával, a szakrális művészettel és alkotókkal foglalkoznak. Neves meghívott előadók járják körül a témát, nem
csak buddhista szemszögből, így előadást tart többek között Jelenits
István és Szilágyi Ákos is. A belépődíj alkalmanként 800 Ft.

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

SZEPTEMBER 13. 18.00 Tánctanulás

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Szakralitás és művészet

XXII., Plébánia u. 2.

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

Savanyúval, 20.00 Méta együttes koncert
és táncház. SZEPTEMBER 14. 20.00 Tumba
y Quema koncert. SZEPTEMBER 15. 20.00
Khamoro –„Somnakuno Kher”. SZEPTEMBER
16. 20.00 Michel Montanaro és vonósnégyese. SZEPTEMBER 18. 19.00 Budai tangó,
tánctanítás Budai Lászlóval. SZEPTEMBER
19. 19.00 Falkafolk román és balkáni táncház. SZEPTEMBER 20. 18.00 Tánctanulás
Savanyúval, 20.00 Tükrös zenekar táncház.

ÚJBUDA 2006. SZEPTEMBER 13.

Piliscsaba – Klastrompuszta – Vaskapu-völgy
– Kétbükkfa-nyereg Táv: 16 km, szint: 500 m.
Találkozás: a Nyugati pályaudvar 3-as vágánynál 8.15-kor, Piliscsabáig érvényes jeggyel (40
km). Érkezés kb. 18.30. Teljes árú költség: 600
Ft. Túravezető: Török Tamás.

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

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00
óráig külön engedély nélkül, a hétvégeken
csoportokban, előzetes bejelentkezés után.
SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel
lehet belépni. Csoportok részére szakvezetés
igényelhető a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságnál: 325-5722, 391-4610,
fax: 200-1168 számon, e-mail-ben a
budaitk@gmail.hu, dinpi@dinpi.hu, vagy
www.dinpi.hu.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 7.20KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a hétvégi
Budai-hegység túrákra ugyanebben az időben
és helyszínen van a találkozó). A hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni.
A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére tart)
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson,
egyébként 7.15-KOR az Árpád híd pesti
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál.

SZEPTEMBER 18.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Hit és élet (katolikus percek)
Életközelben (evangélikus 5 perc)

18.00
18.40
18.50
19.25
19.30

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

SZÍNHÁZAK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
SZEPTEMBER 14. 19.00 Barátom Harvey!

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 13. 20.00 Dumb Type (Japán):

Refined Colors.

SZEPTEMBER 16. Pilis. Kétbükkfa-nyereg

– Pilisnyereg – Kéményszikla – Klotildliget.
Táv: 20 km. SZEPTEMBER 17. Budai-hegység.
Nagykovácsi – Meszes-hegy – Ilona-lak
– Anna-vh. –Nagykovácsi. Táv: 18 km.
A HAZAI RÁDIÓZÁS KEZDETE
100 éve, 1906. szeptember 1-jén éjjel kezdődött
a hazai rádiózás a magyar szikraadós kísérletek
utáni első, nagyobb távolságú szikratávírós összeköttetés létrehozásával. A jeleket az Előre nevű állami hajó sugározta kísérleti céllal, mely Fiuméból
kiindulva járta az Adriai tengert, és az egész
útja során a jelek vehetők voltak a Fiuméban a
tengerparton berendezett fix állomáson. A hajón
az adáshoz szükséges áramot Csonka-féle benzinmotorral hajtott váltóáramú generátor szolgáltatta. Az évfordulóra tudományos emléküléssel
és kiállítással emlékeznek a rádiós szakterület
cégei és szervezetei. A jubileumi vándorkiállítás a
Petzvál József utcai Átrium Galériában szeptember 18-án 17 órakor nyílik meg, és szeptember
29-ig tart nyitva.

Természetismereti vetélkedő a TIT-ben
Augusztus 21-23. között rendezték
meg a Bugát Pál XXIII. Országos
Középiskolai Természetismereti
Vetélkedő döntőjét. A Zsombolyai utcai TIT Stúdió Egyesület
kiemelt tehetséggondozó versenyének elődöntőjébe 118 csapat
jutott az ország minden pontjáról,
a végső fordulóban a legjobb 20
mérte össze tudását. A diákverseny alapvető célkitűzése a diákok
aktív környezettudatos magatar-

tásának fejlesztése az élő és az élettelen környezet jelenségei iránt,
a nem tantárgyi gondolkodás, az
egységes természetszemlélet megerősítése és az önálló diák kutatótevékenység támogatása.
Az idei versenyt a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium csapata
nyerte, második helyezett a szolnoki Varga Katalin Gimnázium, a
harmadik a szegedi Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium csapata lett.

KÖZLEMÉNY
A FIDESZ ELHATÁROLÓDIK JUHOSÉKTÓL
A Fidesz XI. kerületi szervezete kezdeményezte Juhos Katalin és Riedel René kizárását a pártból, ugyanis a két politikus egy másik párt képviseletében szeretné jelöltetni magát az önkormányzati választásokon.
Megjegyezzük, hogy Juhos Katalin jelölése csak Molnár Gyula jelenlegi polgármesternek állhat érdekében, akit egyébként Riedel René – az MSZP támogató szavazataival – Pro Urbe Budapestért Díjra jelölt.
Riedel René és Juhos Katalin tevékenysége tehát nem tükrözi a Fidesz álláspontját
és elhatárolódunk a nyilatkozataiktól.
Budapest, 2006. szeptember 6.

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
XI. kerületi szervezete

polgármester

Együtt Újbudáért.

FIDESZ BUDAPESTI IRODA: 1050 BUDAPEST, PERCZEL MÓR UTCA 4. WWW.FIDESZ.HU
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Csaptolvaj a szakrendelőben
Augusztus 24-én délelőtt a Fehérvári úti
szakrendelőben a biztonsági őrök a szokásos ellenőrzésük során észrevették, hogy
hiányzik a csaptelep az egyik negyedik
emeleti mosdóból. Ezután a harmadik
emeleti mosdóba mentek, ahol egy férfi éppen a csapot szerelte le. Mellette a
földön egy nejlonzacskóban egy másik
csaptelep volt, mint később kiderült, a negyedik emeleti mosdóból. A férfi a biztonsági őrök kérdéseire nem válaszolt, ezért
értesítették a rendőrséget. A bizonyítékok
és a tettenérés ellenére a férfi a kiérkező
rendőröknek kijelentette, nem követett el
lopást, az övtáskájában talált különböző
szerszámokról pedig azt mondta, hogy
autószerelő, ezért hordja magánál azokat.

Eltiltották, mégis vezetett
Ismét egy erősen ittas vezető okozott balesetet, ezúttal augusztus 28-án este tizenegy után az Irinyi útnál. Megállt a piros
lámpánál egy autó, hogy a szabályoknak
megfelelően átengedje a gyalogosokat,

Rendőrségi
felhívás

Több mint 270 millió forintot zsákmányoltak augusztus 14-én egy budapesti pénzintézetből. Az elkövetők
csalárd módon, hamis bírói ítélettel
a saját bankszámlájukra utaltatták
át a pénzt.
A rendőrség az ügyben keresi
Porcs Pétert, aki Sajószentpéteren
született 1971-ben. Kérik, aki bármit
tud a képen látható férfiról, értesítse
a kerületi kapitányságot a 381-4300as telefonszámon.

FÓRUM / KÖZBIZTONSÁG
RENDŐRSÉGI HÍREK
amikor egy másik kocsi hátulról beleszaladt. Személyi sérülés szerencsére nem történt. A vétkes vezető ittasságáról a szonda
mellett feltűnően bizonytalan járása is
árulkodott. Ráadásul kiderült, hogy az
egyik Budapest környéki rendőrkapitányság tavaly ősszel már eltiltotta őt a gépkocsivezetéstől, szintén ittasság miatt.

Fiatal gyerek a tettes
Egy 10-12 éves fiú támadott meg egy
negyven éves asszonyt a Somogyi úton
szeptember 1-jén kora délután. A gyerek odalépett az utcán haladó hölgyhöz,
kitépte a kezében tartott nejlonszatyrot,
majd elszalad vele. A szatyorban 17 ezer
forintnyi készpénz és személyes iratok
voltak, a keletkezett kár tehát nem olyan
nagy. Az eset mégis ijesztő.

Egy nap két idős embert is
megloptak a trükkösök
Szeptember 1-jén napközben azzal csengetett be egy férfi az egyik Budafoki úti lakásba, hogy az Elektromos Művektől érkezett, s a villanyórát szeretné ellenőrizni. A
hetvennégy éves tulajdonos beengedte. Az
„ellenőr” egy darabig a villanyórát figyelte,
majd telefonált egyet, mire megjelent az
ajtóban egy másik férfi, aki az Elektromos
Művek szerelőjének adta ki magát. Ekkor
sürgölődni kezdtek a lakásban, az idős tulajdonos alig tudta követni őket, majd gyorsan távoztak. Amikor az idős ember körülnézett, látta, hogy eltűnt 20 ezer forintja.
A fenti páros járhatott ugyancsak
szeptember 1-jén egy Irinyi úti lakásban
is, a sértett ugyanis tökéletesen megegyező személyleírást adott róluk. A módszer
sem különbözött: ugyanúgy külön érkeztek, s ugyancsak az Elektromos Művek munkatársainak adták ki magukat.
Itt azonban elkérték a lakástulajdonos,
egy hetvennégy éves asszony nyugdíjas
igazolványát. A néni elővette a pénztárcájából, megmutatta, majd a tárcát viszszatette a helyére. Ezután kezdődött az
„ellenőrzés”. Egyikőjük elcsalta a szobából a nénit, a másik addig magához vette
a pénztárca tartalmát, 15 ezer forintot,
majd hirtelen távoztak.
Az egyik férfi 180 centiméter magas,
vékony testalkatú, rövid ősz hajú és kissé
kopaszodó, a másik 155 centi magas, köpcös
és sötét, rövid hajat visel. Az első férfi 30 év
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körüli, társa 25 év körüli lehet. A rendőrség
kéri, bárki bármit tud róluk, értesítse a kapitányságot a 381-4300-as telefonszámon.

Tönkrement kapcsolat
Augusztus 30-án este hosszú ideig állt a
forgalom a Szabadság hídon és a hídhoz
vezető főutakon, mert egy férfi felmászott
a turulmadárhoz, és félő volt, hogy leveti
magát onnan. Utóbb kiderült, az illető
nemrég szakított az élettársával, s ezért
öngyilkos akart lenni. Pszichiátriai kezelés alatt nem állt, nem szedett gyógyszereket, nem kábítószerezett, de az italt sajnos
szerette. Úgy tudni, ez vetett véget a kapcsolatnak is. A tűzoltók – akiknek nagy
rutinjuk van már ebben –, szerencsére épségben lehozták a magasból a férfit, mindez azonban kétórányi munkájukba került.

Kulcscsomó a hídon
Szeptember 3-án délben egy asszony a
Petőfi hídról a Dunába vetette magát. Két
szemtanúja is volt az esetnek, akik azonnal
értesítették a hatóságokat. A vízirendészet
rövid időn belül megtalálta az asszonyt,
de a helyszínre érkező mentő már nem tudott segíteni rajta, halott volt. Csupán egy
kulcscsomó maradt utána, amelyet – ki
tudja milyen végső üzenetként –, a hídnak azon pontján hagyott, ahol a folyóba
vetette magát.
S. F.

Gazdi, hol vagy?

Elveszett gazdáját keresi már egy hete
egy rozsdavörös tacskó keverék fiú. A
Fehérvári úton bolyongott. A szerető
gazdi – vagy aki szívesen befogadná
– a 06-30-543-8431-es telefonszámon
jelentkezzen.

Kik döntenek a
járdafelújításokról?

turális beruházásokat, illetve a lakás- és
egyéb ingatlan-felújításokat pörgethetik
fel, és várhatóan élénkítő hatása lesz a panel-felújítási programnak is.
Ebben az évben valamivel kevesebb
új lakást építenek, mint tavaly, de ez nem
jelent drámai visszaesést. Az Ecostat előrejelzése szerint 2006-ban is körülbelül
40 ezer új lakás épül 89 négyzetméteres
átlagos alapterülettel. Továbbra is rengeteg kis lakást építenek, s mellettük egyre
nagyobb számban van igény a nagy alapterületű, kiváló minőségű, egyedi kivitelezésű luxusingatlanokra.
A lakóingatlanok árai a téli hónapokban csökkentek, a következő időszakban
differenciáltan változhatnak. Az ingatlanpiac bizonyos szegmenseiben jelentősen
növekedhetnek az árak, a nagy alapterületű, jó beosztású lakások drágulása az
infláció mértékét is meghaladhatja. Az új,
de nem különleges ingatlanok átlagos ára
marad a jelenlegi szinten.
A kiadott lakások bérleti díja várhatóan nem fog növekedni, még az is elképzelhető, hogy árcsökkenés lesz. Egyre
inkább jellemző, hogy kifejezetten bérbe
adási céllal építenek lakóingatlanokat, hiszen bérlők és tulajdonosok egyre inkább
hosszabb távra rendezkednek be.
R. M.

Újbudai Kajak-Kenu Utánpótlás Verseny
Újbuda önkormányzata és a Lágymányosi Spari SE szeptember 16-án,
szombaton 9 órai kezdettel rendezi meg
az Újbudai Kajak-Kenu Utánpótlás
Versenyt a Lágymányosi-öbölben.
A versenyt a legkisebbek kezdik
korcsoportonkénti és nemenkénti megoszlásban, a délelőttöt a serdülő kajakosok versenyei zárják.
A serdülő korosztály eredményhirdetésére 12 és 14 óra között kerül sor
Újbuda polgármesteri vezetésének és
neves bajnokok részvételével. Ezzel párhuzamosan, kora délután, kb. 13 órakor

Szeptember 16–17-én, szombat–vasárnap rendezik meg a Kulturális Örökség Napjai programsorozatot, idén A
fél(t) múlt építészete mottó jegyében.
Újbuda nyolc különleges helye csatlakozott a rendezvényhez.
A kulturális- és közintézmények kapuit
megnyitó esemény – már 48 országban
rendezik meg minden szeptemberben Európán kívüli országokban is – nemzetközi
megnyitóünnepséggel kezdődik. Az egyes
országok saját megnyitót is tartanak, Magyarországon erre szeptember 15-én 14
órakor a Budapesti Műszaki Egyetem R
épületének III. emeleti zsibongójában kerül sor. Szintén hagyomány, hogy az egyes
nemzeti programok valamilyen központi
mottó, vagy gondolat köré rendeződnek,
ez idén nálunk: A fél(t) múlt építészete –
A „szocreál” Magyarországon 1945–1960,
kapcsolódva az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának
megünnepléséhez.
BME Központi Épület
(Műegyetem rkp. 3-9.)
Szombaton 9–20 óra között várják az
érdeklődőket. 10 és 12 órakor Titkok és
érdekességek a Központi épületben és a
könyvtárban címmel egyórás vezetés lesz.
Találkozó a főbejáratnál.
BME OMIKK (Budafoki út 4-6.)
Szombaton 9–20 óra között várják az érdeklődőket. A rendezvény mozgáskorlátozottak által látogatható.
KIÁLLÍTÁSOK: Tárlat a könyvtár gyűjteményeiből az aulában. Épület-impressziók,
tárlat a hallgatók munkáiból a Sóhajok
hídján. Pecz Samu kápolnája, kiállítás a
könyvtár épületéről és tervezőjéről.
10–14-ig: Az én házam az én váram címmel rajzverseny 3-18 éves korig, négy kategóriában. További információ a www.
omikk.bme.hu honlapon.
BME Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktora (Műegyetem rkp. 9.)
Szombaton 9–13 óra között várják az érdeklődőket. A bejárattól indítanak csoportokat 9, 10, 11 és 12 órakor. A reaktorba csak 16. évüket betöltött személyek

mehetnek be, 20 fős csoportokban vezetik
a látogatókat kb. egyórás sétán. Bejelentkezés a balla@reak.bme.hu e-mail címen.
Budai Ciszterci Szent Imre-plébániatemplom (Villányi út 27.)
Szombaton 9–18, vasárnap 12.45–19 óra
között várják az érdeklődőket, mindkét
nap idegenvezetéssel. Mozgáskorlátozottak által látogatható.
Vasárnap 15 órától az orgona bemutatása
a kóruson, 16 órától Hajdók Judit előadása,
majd orgonajátéka, 20 órától a szentmise
után Hajdók Judit orgonahangversenye.
Pinocchio kiállítás.
Budapesti Művelődési Központ
(Etele út 55.)
Szombaton 10–22, vasárnap 10–16 óra között várják az érdeklődőket. Mozgáskorlátozottak által látogatható.
Szombati családi programok, előadások,
filmvetítések 16–19 óráig.
19.30–21.30 óra: Filmmúzeum és beszélgetés, majd vetítés az 50-es, 60-as évek dokumentum- és játékfilmjeiből.
Rendes Béláné festő, rajztanár kiállítása.
Séták 1956-os emlékhelyeken dr. Tóth József történelemtanárral. 16-án 10 órakor
találkozó a Ferenc körút és a Mester utca
sarkán. 16-án 14 órakor találkozó a Kossuth téri metró kijáratnál. 17-én 10 órakor
találkozó a Moszkva téri metró kijáratnál.
17-én 14 órakor találkozó a Gellért Szálloda előtt.
Citadella (Citadella sétány 1.)
Szombaton és vasárnap 9–20 óra között
várják az érdeklődőket.
Magyar szentek élete és története című kiállítás a Citadella Szálló kiállító-helyiségében. Ugyanitt Prokop Péter katolikus pap,
festőművész kiállítása.
TIT Stúdió Egyesület (Zsombolyai u. 6.)
Szombaton 10–18 óra között várják az érdeklődőket idegenvezetéssel.
Kiállítás az épület múltjáról.
Tranzit Kávéház
(Bukarest u. – Ulászló u. sarok)
Szombaton és vasárnap 8–23 óra között
várják az érdeklődőket. Mozgáskorlátozottak által látogatható.

OLVASÓINK ÍRTÁK

Beállt az ingatlanpiac

Az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet ingatlanpiaci tanulmánya
szerint nem történt nagy meglepetés az
utóbbi hónapokban. Az Ingatlanbarométer indexe 2006 második negyedévében
46,9 százalék lett, ami azt mutatja, hogy
a piac bővülésében és szűkülésében bízók
aránya nagyjából egyforma. Az országgyűlési választásokat követően bejelentett
megszorító intézkedések a piaci szereplők
tapasztalatai és várakozásai alapján nem
okoztak különösebb változást az ingatlanpiacon – nyilatkozta Belyó Pál, az intézet igazgatója.
Leginkább az energiaárak emelkedése
befolyásolhatja a forgalom összetételét, és
egyes ingatlantípusoknál növekedhetnek
a fenntartási költségek – például egyre
nehezebb túladni a magas közös költségű
lakótelepi lakásokon. Az ingatlanpiac egészére ugyanakkor ennél nagyobb hatása
lesz a bővülő uniós forrásoknak, amelyek
– főként 2007-2008-tól – az infrastruk-
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GYERMEKPROGRAMOK:

A bővülő uniós források hozhatnak élénkülést

Folytatódtak az elmúlt időszak trendjei az ingatlanpiacon: nemigen csökken az eladatlan új lakások száma, az
ár sok esetben alku tárgya, élénkülés
csak a felújítási piacon várható – derül
ki a második negyedéves Ingatlanbarométerből.

A fél(t) múlt építészete

kezdődnek a 3x200 méteres váltóversenyek, ugyancsak korcsoportonkénti és
nemenkénti kategóriákban.
A Lágymányosi Spari SE szeretettel
várja úszni tudó, kajakozni, kenuzni
szándékozók jelentkezését, mert számukra külön amatőr versenyt rendeznek. Az amatőr versenyzőknek hajót
biztosítanak!
Jelentkezni lehet személyesen a Vízpart utcai csónakházban Dávid Gézánál, vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal szabadidő és sport osztályán Nagy
Józsefnél a 372-3486-os telefonszámon.

Az Újbuda augusztus 23-i száma figyelemre méltó teljesítményként állapította
meg, hogy a 2003–2006 év közötti négy
évben a kerület – a Bartók Béla út felújítása nélkül – több mint egymilliárd forintot
fordított útépítésekre, aszfaltozásokra.
E valóban elismerésre méltó teljesítmény mellett nem ünneprontásként, de
szóvá kell tennem, hogy a kerület szégyenfoltjának tekintem a Bánk bán utca
járdájának állapotát. Ha valaki végigsétál
a Bartók Béla úttól a Fraknó utcáig terjedő, körülbelül négyszáz méter hosszú
baloldali járdán, ugyancsak figyelmesen
kell a lába elé néznie, mert buckákat és
főleg mély, töredezett vájatokat kell kerülgetnie. Az ügy igazán szomorú „pikantériája”, hogy az utca legkritikusabb szakasza pontosan a Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona előtt található, ahol pedig
több mozgássérült és fehér bottal járó vak
ember is lakik. Ezt az állapotot senki sem
vette észre azok közül, akik hivataluknál
fogva intézkedhettek volna.
Én magam saját bőrömön tapasztaltam az út balesetveszélyes voltát akkor,
amikor egy óvatlan pillanatban az egyik
mély vájatba belelépve a bal térdízületem úgy megsérült, hogy utána hetekig
kellett járnom fizikoterápiás kezelésre a
Fehérvári úti reumatológiára.
Azt sem tudom, hogy milyen ismérvek alapján döntenek az illetékes szervek
a járdák felújításának szükségességéről,
mert a Bánk bán utcától kb. száz méterre lévő Fraknó utca 24-28. számú ház
mindkét oldala az elmúlt hónapban teljesen új aszfaltszőnyeget kapott, pedig
ismeretem szerint korántsem volt olyan
állapotban, mint a Bánk bán utcai.
Másik példa, hogy a Fraknó utca
18-22. számú ház előtti aszfaltozott járdának a többszöri csőtörés miatt olyan
rossz az állapota, hogy egy-egy nagyobb
esőzés alkalmával a 18/A előtti járdarész
teljes szélességében tóvá változik, arra
kényszerítve a járókelőket, hogy a sáros
fűben közlekedjenek. Gyanítom, hogy
az útfelújításokkal kapcsolatos döntések
nem mindig objektív alapon történnek.
Hausner Elemér

Hangok, zajok, ártalmak

Tűzijáték és vihar

Nincs nap, nincs hét hogy ne hallanánk a
motorosokról. Többnyire rosszat. Balesetekről érkezik a hír. Meg a Gellért-hegyi
„randevúkról”. Meg – tisztelet a kivételnek
– a tűrhetetlen magatartásról. Jogosítvány
nélkül vezet egyikük-másikuk. Veszélyhelyzetet teremtenek, játszanak a közlekedők életével. A minap is a Városközpont
piac épületegyüttesének aszfaltjáról „tessékelt” le valakit egy motoros, elállva az
útját. És a Szabadság hídnál a part korlátjának döntve mustrálta a rendőr a krómozott, nikkelezett gépcsodát. Valahogy nem
stimmeltek az iratokban levő számok…
Nos, ha virtus, legyen virtus! Az Etele úton, a Tétényi úton bőgnek a motorok,
hangjuk elhallatszik a Kelenföldi pályaudvarig. Hogy közben kórház is van? Ugyan
már! S ha mellé vág a sebész, a hirtelen
felüvöltő motortól? Vagy ha a műtősnő
rossz műszert nyújt az orvosnak? Esetleg
más infúziót kötnek be… Vagy egyszerűen csak az intenzíven ritmuszavart okoz a
motorzsivaj a sérültnél?
A 4-es metróépítés zaját alig hallani,
pedig nehéz gépek dolgoznak ott! Magnó
üvölt az éjszakába (vagy a hajnalba?) és az
Etele úti Plus üzletnél kettőkor-háromkor
raklapokkal zörögnek éktelenül, míg az
ablakok a rekkenő hőség miatt nyitva bámulják a fülledt sötétséget. Így aztán sokaknak rosszul kezdődik a nap!
Hangok kavalkádja a buszokon. Fülekben a walkman dugója, mégis az egész
kocsit betölti a hangos zene. Túlsivítja a
motor dübörgését. „Ennek az ifjúságnak
a fele hallássérült lesz harmincéves korára
– mondja barátom, Kluch László akusztikus. – Szerencsésebb, aki füldugót használ
dugó helyett, mert némi levegő beszorul a
dobhártya elé, s nem közvetlen éri a zaj.”
Talán valamit lehetne tenni a nyugalmasabb élet érdekében? Régebben nem
lehetett száguldozni nyitott kipufogóval.
Nincs talán a kerületnek, Újbudának
rendelete a csendről? S nem is hallottak a
WHO figyelmeztetéséről: a nagyvárosok
zaját jelöli meg, mint a második legnagyobb ártalmat az urbanizáció gerjesztésében. Érdemes lenne hallgatni az okos szóra
az emberek érdekében is.

Az augusztus 20-i tűzijátékot hosszú
évek óta a házunk tetejéről nézem. Hétszintes társasházunk legmagasabb pontjáról – lévén a Gellért-hegy és a Nap-hegy
találkozásánál – kiválóan látni szinte
mindent, kivéve a hidakról lecsorgó görögtüzet. A házbeliek nagymamástól,
gyerekestől, hokedlistől zarándokolnak
fel minden 20-án a tetőre, ami karbantartott, tiszta és biztonságos.
Tudtuk, hogy esni fog az eső és nagy
lesz a szél is, mégis erősebb volt a tűzijáték csábítása. Nekem a gyerekkorom jön
vissza vele, amióta az eszemet tudom,
várva vártam, mindig egyre szebbnek
láttam, és mivel a Petőfi híd budai hídfőjénél laktam, soha nem is hagytam
ki. Néhány perc után éreztük, hogy baj
lehet. Az első esőcseppeknél letereltük a
gyerekeket a tetőről, talán fél percbe sem
telt, mire a liftig értek, az utánuk szaladó
felnőttek már csuromvizesen cuppogtak
a lépcsőházban.
Az elmúlt három évben külföldön
éltem, szebbnél szebb tűzijátékokat láttam, de soha olyan szívemet melengetőt
nem, mint amilyet nekem a nemzeti
ünnepünkön rendezett esemény jelent.
Pléddel körbetekerve néztem tovább az
eget – gondolván, úgyis másodperceken
belül félbeszakad, ilyen esőben, szélben
biztosan nem folytatják. Folytatták, de
akkor mi már azt sem vettük volna észre,
ha a Gellért-hegy kigyullad, vagy besülylyed a Dunába…
Életemben nem féltem még ennyire.
Hiába kapaszkodtunk, a szél olyan erővel
taszított meg, hogy métereket csúsztunk
a tető közepe felé. Szomszédasszonyom
férje a tűzlétrába kapaszkodva próbálta
visszaküzdeni magát a tetőkijárathoz, de
nem érte el. A nemrégen távozók még a
felső szinteken lehettek, de hiába kiabáltunk, a vihartól nem hallotta senki. Ma
sem tudom, hogyan kerültünk le a tetőről. Arra gondoltunk, hogy ha nekünk
így kellett küzdenünk az elemekkel, akkor mit érezhetnek, tehetnek most azok,
akiket a Duna partján, vagy egy kishajón
ülve, esetleg a hídon, a tömegben ért el
hirtelen a vihar?

Gede Márton

(Név és cím a szerkesztőségben)

SZABADIDŐ

8
KOS

március 21–április 20.

Az elkövetkező napokban rengeteg programja és teendője lesz, alig jut majd ideje
magára és a szeretteire, de ez utóbbit legalább ellensúlyozhatja kedvességgel és fokozott odafigyeléssel. A dolgai összességében
jól alakulnak, kisebb döccenőket leszámítva
sikerül szinte mindent megoldania. Jelenlegi pénzügyi helyzete is kedvező, ezért olyan
kiadásokra is rászánhatja magát, amelyektől eddig tartózkodott. Ebben a változékony
időjárásban különösen ügyeljen a meghűlésre. Egyen több gyümölcsöt.

BIKA

április 21–május 20.

Újra és izgalmasra vágyik. Vérmérsékletétől függően kisebb vagy nagyobb
mértékben szeretné átalakítani életvitelét, még a kapcsolatait is, esetleg új helyre akar költözni. Miután mindez eddig
csak a gondolataiban fogalmazódott meg,
ezért egyelőre csak belső feszültséget érez,
ám azt a környezete is érzékeli, hogy valami nincs rendben ön körül. A változtatás mértékét nagyban befolyásolja anyag
helyzete, mely most nem alkalmas minden hóbortja finanszírozására.

e tulajdonságokkal rendelkezik, nem kell
különösebben aggódnia. Nem úgy a pénzügyei miatt, ezen a téren ugyanis lesznek
gondjai, hiába minden óvatossága. Most
semmiképpen ne adjon kölcsön, még a legjobb barátjának sem. Egészsége rendben,
csak az idegi problémákkal küzdő Oroszlánok számítsanak kisebb visszaesésre.

SZŰZ

augusztus 24–szeptember 23.

Néhány kisebb közlekedési vagy munkahelyi szabálysértés okoz majd gondot, ha
nem figyel oda eléggé. Ez még a nyár, a szabadság hatása, ideje jobban összpontosítania. Kipihenve magát, ambiciózus tervei
vannak elsősorban a karrierjével kapcsolatosan. Ősszel valóan kedvezőek lesznek
a körülmények, ám ha hibát vét, minden
igyekezete oda. Sajnos az elkövetkező pár
napban lehetnek egészségügyi gondjai,

HOROSZKÓP
2006. szept. 13. – szept 20.

megelőzésük érdekében elsősorban az étkezésén változtasson.

MÉRLEG

szeptember 24–október 23.

A hivatásában siker és elismerés vár önre,
amit kollégái rosszindulata, irigysége kísér,
ahogy azt már megszokhatta. Azért nézzen
önmagába: időnként ön sem mentes ezektől az érzésektől, látva más előmenetelét.
Családja, szerettei körében mindenesetre
megnyugvást találhat, ezért töltsön velük
minél több időt. Ha a nyáron kiköltekezte
magát, az első gondok már most jelentkezhetnek, ezért takarékoskodjon, amennyire
csak lehet. Egy vakáción összeszedett nyavalya is okozhat kellemetlen napokat.

SKORPIÓ

OROSZLÁN

október 24–november 22.

július 22–augusztus 23.

Harapós kedvében lesz, mindenkivel öszszevész, aki csak útjába akad. Hangulata
legfőképpen a családi életére hat ki, nem
kevés vitát előidézve. Feszült idegállapo-

TERMÉSZET

Nagymama birsalmája

A növény az almafélék alcsaládjába tartozik. Európában előbb a
Mediterráneumban honosodott
meg – a görögök és a rómaiak is kedvelték gyümölcsét
–, de őshazája Azerbajdzsán, Örményország,
Grúzia, Irán, SzaúdArábia. Az alacsony
bokrú változatát díszítésre és élő sövénynek
használják. Kinevelt
változata a birskörte
és a birsalma, utóbbi
jókora almaméretűre is
megnőhet. A birsek a kései
gyümölcsökhöz tartoznak, termésük szeptembertől februárig érik. Télen, hűvös helyen
tárolva hónapokig is elállhat.
A növény a napos, meleg
területeket kedveli, a talajra
nem érzékeny, bár száraz, meszes talajon a gyümölcse apróbb. Legkedvezőbbek számára
a középkötött, vályogos talajok. A
túl erős fagyot nem viseli. Májusban
virágzik, ezért a tavaszi fagyokra kevésbé
érzékeny. Csapadékigénye közepes.
Kúraszerű fogyasztásakor a legjobb a
levét kicentrifugázni. Az éretlen gyümölcs
ugyan savanyúbb, viszont a gyógyító hatása is nagyobb. Ha főve használjuk, vigyázzunk arra, hogy gyorsan megpuhul.
Az egyenletes puhuláshoz óvatosan kavargatni kell. A szegfűszeg fokozza az izét,
valamint a gyulladásgyógyító hatását.
A népi gyógyászatban a birsalmát

Tartózkodjon a nagyobb összegű pénzbefektetésektől, és ha már vannak, a korábbiakat is kísérje megkülönböztetett figyelemmel. Néhány korábban megmagyarázhatatlannak tűnő eset okaira derül fény, melyek
önt is, a környezetét is sokáig foglalkoztatták. A munkahelyén fordulatra számíthat,
valószínűleg pozitív előjelűre, ami lehet új
feladat, esetleg előléptetés. Egészségi állapota aggodalommal tölti el, bár nagy az eshetősége annak, hogy csak néhány apróbb
tünet jelentőségét értékeli túl.

VÍZÖNTŐ

június 22–július 21.

A birsalma egyik jellegzetes gyümölcsünk, ám sajnálatos módon egyre
kevesebben termesztik. Gyógyhatása
számottevő, tápanyagértéke azonban
nem túl jelentős.

november 23–december 22.

Ha önmagával is, másokkal szemben is túlságosan magasra állítja a mércét, csak azt
éri el, hogy önmagával mindig elégedetlen,
másokkal szemben pedig türelmetlen és
lekicsinylő lesz. Ez a hozzáállás nemcsak
a kapcsolatait mérgezheti meg, idegileg is
kiboríthatja. Tévedés azt hinni, hogy ezen
nem lehet változtatni. Belső feszültsége kihat a fizikai állapotára is, előidézve megmagyarázhatatlan tüneteket. Anyagi helyzete
stabil, de kiadásaira továbbra is ügyeljen.

RÁK

Kiszámíthatatlan időszak vár önre, jó
adag odafigyelésre és önfegyelemre lesz
szüksége, hogy nagyobb probléma nélkül
átvészelje ezeket a napokat. Mivel azonban

NYILAS

december 23–január 20.

május 21–június 21.

Érzelmi életét meglehetősen felbolygatja
az elkövetkező pár nap: erősen felzaklatja,
hogy csalódnia kell egy régi barátjában,
akiben eddig hitt és megbízott. Más előjelű gondot okoz egy új ismeretsége: nagyon
gyorsan mély kapcsolat alakul ki önök
között, ám a folytatás mindkettőjük életét
jelentősen megváltoztatná, és ez elbizonytalanítja. Nagyobb pénzösszeghez jut, ami
azonban nem sokat időz a pénztárcájában.
Kisebb egészségügyi problémára is számíthat, ezért keresse fel orvosát.

tának magyarázatát hosszú ideig nem találja, mígnem lassan rájön, valójában mi
is bántja. Ettől kezdve a közérzete is jobb
lesz, és sikerül a felgyülemlett indulatokat
is elsimítania. Pénzügyei jól alakulnak, és
az egészsége is rendben lesz, ha az időjárásnak megfelelően öltözik.

BAK

IKREK

Számos sikerélményben lesz része ezen a
héten, és ami a lényeg, ebben nem mások
segítik, hanem saját tehetsége, rátermettsége
révén jut eredményre. Mindez növeli az önbizalmát, magabiztossá és elégedetté teszi.
Egyéb területeken is nagyon jók a kilátásai,
sok emberrel ismerkedik meg, és hamarosan egy nagy szerelem is fontos szerepet
játszik majd az életében. Hogy azért minden ne legyen tökéletes, a pénzügyek terén
lehetnek gondjai. Már most kezdje erősíteni
immunrendszerét, felkészülendő a télre.
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elsősorban a hasmenés ellen használták,
ha nem volt kéznél a gyümölcs, akkor a
birsalmafa levelét rágták, ami szárazon
eláll egy zacskóban, és bármikor elő lehet
venni. Kevesebben tudják, hogy kedvező székrekedés esetén is. Ugyancsak jó
emésztési rendellenességek jelentkezésekor, mivel a birsalma savas hatása mozgásba hozza az emésztőszerveket, elsősorban
is a legtermészetesebb úton segít a gyomornak megszabadulni tartalmától.
Bélgyulladás esetén rendszeresen
igyunk egy fél pohár birsalmalét,
ami hűsíti a beleket és csillapítja a fájdalmat. Ez utóbbi miatt
hatékony alhasi fájdalom
esetén is. A nők erős menstruációkor fogyaszthatják,
ilyenkor ajánlatos
naponta háromszor fél pohár
birsalmalét
me g i n n i .
Hűsítő
volta miatt
ugyancsak
használható reumás
fájdalmak jelentkezésekor.
A birsalmamagból
készült főzetet nyugtató és lágyító hatása miatt
szem-, gyomor- és torokgyulladás ellen fogyasztják, de jó égési sebre,
aranyércsomó és fagyás esetén is.
A birsalma illata és zamata különleges.
Ételként a legismertebb a birsalmasajt, de
sokan szeretik a birskompótot is önállóan,
vagy sült húsok mellé fogyasztva. Emellett készíthető belőle leves, hab, kocsonya
és mártás is, és sokan esküsznek rá, hogy
nem is igazi a vadhús, ha sütés közben nem
teszünk mellé néhány szelet birsalmát.

KERESZTREJTVÉNY

PETŐFI SÁNDOR

(1823-1849)

Petőfi Sándor:
Ősz elején
A költeményből idézünk két sort.

január 21–február 19.

A kibékülés gyönyöre miatt veszekedni
másokkal persze nagyon jó játszma lehet
önnek, de nem másoknak. Ha ezt a barátaival teszi, csak elmarja őket maga mellől,
de ha a rokonaival, annak komoly következményei lehetnek. Fogja tehát vissza
magát, inkább töltse idejét hasznosabb dolgokkal. Súlyproblémái vannak, vagy lesznek hamarosan, ha ragaszkodik a zsíros
ételekhez. Valaki sokat ígérő befektetést
ajánl önnek, ami kockázattal jár ugyan, de
kedvező esetben nagy haszonnal.

HALAK

február 20–március 20.

Lassan el fog fogyni a levegő ön körül, ha
továbbra is ilyen sután, tartózkodóan viselkedik. Passzivitása – ha ezt követendő
magatartásnak tartja – inkább idegesítő,
mintsem megfontoltságot sugárzó, ahogy
azt hiszi. Ideje változtatni a viselkedésén,
a hozzáállásán, méltányolni fogja a környezete. A kora ősz előhozhatja krónikus
betegségét, amivel szerencsére eddig is jól
meg tudott küzdeni. Valaki megadja önnek
a tartozását, ami komolyan meglepi, mert
már végleg lemondott erről a pénzről.
(Rebeka)

A borsmenta
A borsosmenta – más néven borsmenta – gyógyító hatását Egyiptomban
már időszámításunk előtt 1200 évvel
felismerték. A későbbi századok kedvelt gyógynövénye volt. Hazánkban
mindenütt fellelhető.
Gyógyító hatása sokoldalú, ami főképpen
50–60% mentol, valamint 20-25% illóolaj
tartalmának tudható be. Elsősorban tea
formájában használhatjuk. Egy kávéskanálnyi mentalevelet 2 dl vízzel leforrázunk,
majd lehűlése után szűrjük. Ízesíthetjük
mézzel. Hasnyálmirigy-gyulladás, emésztési zavarok esetén a teát melegen fogyaszszuk. Hányingerkor a lehűtött tea lehet se-

gítségünkre. Jó reggeli vagy üdítő italként,
étvágygerjesztőnek, idegnyugtatónak,
görcsoldónak, gyomor- és bélhurut, fejfájás ellen, az epekőképződés megakadályozására. Torokbántalmak, rekedtség ellen
gargalizálhatunk vele, gyulladásokra borogatásként alkalmazzuk. A borsosmenta
illóolajából szájvizek, kozmetikumok, fogkrémek, fájdalomcsillapító, rovarcsípés elleni bedörzsölőszereket készülnek. Szeszes
kivonata az ízületi fájdalmakat csökkenti.
Viszketés ellen külsőleg használjuk.
A borsmentát termeszthetjük kertünkben, az erkélyünkön, balkonládában,
cserépben. Évelő növény, vegetatív módon
szaporítható. Szárításhoz a növényt virágzása kezdetén kell levágni, de lehet a levágott termést kötegelve is szárítani valami
szellős helyen.
Bánhídi János

VÍZSZINTES: 1.

Az idézet első sora (Z, É,
H, A, N). 13. A Földközi-tenger része.
14. Titokban figyel. 15. Lassúbb járművet
kikerülő. 16. Jegyezni kezd! 17. Londoni
szabály (RULE). 19. Technikai készség
fejlesztésére szolgáló zenemű. 21. Tallium
vegyjele. 22. DBE. 24. Papírlapot átlátszó műanyag fóliával tartósabbá tesz. 26.
Szlovák folyó. 27. Maci Laci az USA-ban!
29. Értékhatár. 30. Kodály nagyotmondó hőse (János). 31. …mobil, rabszállító
kocsi. 33. Döntést hoz. 35. Osztrák költő
(Reiner Maria). 37. Kiforrott szőlőlé. 39.
Eldugaszol. 41. Buda középpontja! 42.
Korbácsolni. 43. Rénium vegyjele. 44.
Műsort közvetítő. 46. A légnyomás régi
mértékegysége. 47. … est omen, a név intő
jel. 49. Hirtelen ide-oda mozgató. 51. …
fan tutte (Mozart). 52. Miskolc hegye. 54.
Ruhabelső. 57. Apró szilárd szemcsék és
víz keveréke. 59. Becézett angol férfinév.
60. Spanyol női név. 62. Lócsemege. 63.
Némán dugó! 64. Veteményes. 65. Albán
folyó. 67. Derek, amerikai színésznő keresztneve. 68. Ázsiai ország. 70. Czuczor
Gergely álneve. 72. Izlandi pátból készült
prizma. 74. Test fizikai megfeleltetése.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora
(O, M, I, L). 2. A szobában, népiesen. 3.
Numero, röv. 4. Nemzetközi kamionjelzés.
5. Szent Pál előző neve. 6. Régi iskolatípus.
7. Tiltószó. 8. Lángész. 9. Helyet foglal. 10.
YLD. 11. Erős egynemű betűi. 12. Filmcsil-

Kiskőrösön született. Első irodalmi
sikerét 1842-ben érte el, ugyanebben az
évben a Hazámban
című vers alá először írta a Petőfi
Sándor nevet. 1843ban adta ki első kötetét, népies költészete
rövid idő alatt rendkívüli népszerűségre
tett szert. 1847 szeptemberében feleségül
vette Szendrey Júliát és barátságot kötött
Arany Jánossal. Az 1848-as forradalom
egyik főszereplője volt, később kiszorult
a közéletből. A szabadságharc kitörésekor katonának állt, 1849. július 31-én a
segesvári ütközetben elesett.
lag. 18. Francia zeneszerző (Edouard). 20.
Tokod melletti falu lakója. 23. Angol főnemesi cím. 25. Külföldről behozó. 26. Ruhát
cserél. 28. Áruátvétel. 30. A Nap neve az
ókori görögöknél. 32. Húst tartósít. 34. A
japán császár (TENNÓ). 36. Erre a helyre.
37. Óriáskígyó. 38. Omladék. 40. Svéd váltópénz. 45. Hacsaturján keresztneve. 48.
Kérdés tárgyra (2 szó). 50. Nemes nedű. 51.
Fafajta. 53. Örvend. 55. Éljenez. 56. Megbecsülésre méltó tett. 58. Afrikai állam. 60.
Jókedv. 61. Régi hosszmérték. 64. Végtag.
66. Nikkel és foszfor vegyjele. 69. Pertu. 71.
Részben eltökélt! 73. A kiütés jele.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 1.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 27. A 33.
szám megfejtését és a nyertes nevét a következő számunkban tesszük közzé.
Nagy András

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Az ősz különleges ízei
Nemzeti színű birsalmasajt
1 kg megmosott, megtisztított birsalma, 80 dkg porcukor, szederbefőtt, spenótlé.
ELKÉSZÍTÉSE: A birsalmákat főzzük jó puhára. Az almákat egyenként tegyük szitára, és törjük át, minden áttört almára
hintsünk egy kanál cukrot. Ha az alma
elfogyott, a maradék cukrot hintsük rá,
s egy nagyfejű főzőkanállal keverjük két
órán át, míg habszerű lesz. Vegyük ki az
egyharmad részét, kenjük el egy ív tiszta fehér papírra, melyet előbb vékonyan
megzsíroztunk; a másik harmadrészét
pirosítsuk meg a szederbefőtt levével
s ezt egy másik papiroson terítsük el;
a megmaradt részt fessük meg zöldre
spenótlével, s azt terítsük ki, s hagyjuk így
az egészet nyolc napig száradni. Ezután
a három lapot összeborítjuk úgy, hogy
a fehér középen legyen, s tegyük szellős
helyre, míg megszikkad. Lehet a három
HOZZÁVALÓK:

lapot külön-külön is megszikkasztani, és
különféle apró alakokra kivágva üvegbe
elrakni. Az üveget tüllel kössük le, hogy
szellős legyen.

Birsalmaleves
HOZZÁVALÓK: 3 érett birsalma, 3 alma, cit-

romlé, cukor, méz, tejföl, esetleg szegfűszeg. ELKÉSZÍTÉSE: A fazékba háromujjnyi
vizet töltünk, majd beleöntünk egy evőkanál citromlét. Ebbe aprítjuk a mosott
almát és a birsalmát héjastól, ami a sav
hatására nem barnul meg. Hozzáadjuk
a cukrot, a szegfűszeget, és ha a víz nem
lepi el a gyümölcsöt, pótoljuk. Felforraljuk, ha a birs még kemény, egy-két percig
tovább főzzük. Ha kihűlt, mézet és vízzel
elkevert tejfölt adunk hozzá. Szokták hámozott gyümölcsből, tejszínes, tojássárgájás, lisztes habarással is csinálni, de ez
az étel minél egyszerűbb, annál jobb és
egészségesebb.
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KULTÚRA

Macskássy Izolda kiállítása az Átrium Galériában

NÉMAFILM

Kollázsok a mesevilágból

Révész Marianna

Macskássy Izolda rajongói és a művei
iránt érdeklődők jóval a kiállítás megnyitója előtt már alig fértek el az Antenna
Hungária Petzvál József utcai épületének
aulájában. Sokan – köztük több politikus,
közéleti személyiség – hatalmas virágcsokrokkal érkeztek. A megnyitó csak
húszperces késéssel kezdődhetett el, mert

Életvidám alkotó és alkotások

a barátok, ismerősök, rajongók sorfala között alig tudott bejutni a művésznő.
A meghívóban Gregor József operaénekes, Szeged város díszpolgára közreműködését is jelezték, de ő váratlan betegsége
miatt nem jöhetett el. Macskássy Izolda
viszont volt olyan kedves és leleményes,
hogy a mikrofonállványhoz tartott, kihangosított mobiltelefonján mégis „elhozta” a

Buster Keaton Zeneklasszikusok látványshow kíséretében

művészt, aki megköszönte az érdeklődést,
és „sok sikert kívánt Izoldának”.
Dr. Botka László megnyitójában is arról
a szeretetről, emberségről, önzetlen segítőkészségről beszélt, amely Macskássy Izoldából sugárzik, és lényéhez, művészetéhez
természetes módon régóta hozzátartozik.
Megemlítette, hogy Szegeden többször
rendeztek műveiből olyan kiállítást, amelynek bevételét a művésznő jótékony célra
ajánlotta fel. Legutóbbi, Sárospatakon, a
református templom emeleti galériájában
megrendezett kiállításának bevételét az ottani orgona felújítására fordította. „A mai
kiállítás címe az Összetartozás, aminél talán nincs is nemesebb érzés. Ez az erő, ez az
attitűd jellemzi Macskássy Izolda művészetét” – mondotta végezetül dr. Botka László.
Macskássy Izolda a híres korondi fazekas, Katona Sándor unokája, gyermekéveit
cserepek és korongok között töltötte. Művészeti tanulmányait Marosvásárhelyen
kezdte, Budapesten járt képzőművészeti
főiskolára, amelyet nemzetközi ösztöndíjjal – Ausztria, Bulgária, Lengyelország
– fejezett be. Mestere a Munkácsy- és Kossuth-díjas festő, Domanovszky Endre volt.
1961-ben Magyarországra települt, azóta
a hazai képzőművészeti élet meghatározó
személyisége. Számos nagy sikerű kiállítása volt már eddig is itthon, Erdélyben
és a világ országaiban. Alkotói életútját
művészeti díjak sora fémjelzi. Munkáira
a derű, az emberi kapcsolatok lírai szépségének ábrázolása a jellemző. Selyemre készült műalkotásai olyan tiszták és légiesek,
mintha egy mesevilághoz, nem pedig az
életünkhöz tartoznának.
A mostani kiállításon is a selyemkollázsok legszebb darabjaiban gyönyörködhettünk. Tiszta, szép értékeket mutatott fel a Marosvásárhelytől a Gyilkos-tóig
és az Összetartozás című sorozata.
A tárlat szeptember 15-ig, munkanapokon 10 és 17 óra között tekinthető meg.

Peregnek a fekete-fehér kockák, a
főszereplő kacagtatóan csetlik-botlik, ezerféle érzés táncol a zongorabillentyűkön… A film hőskorszaka
elevenedett meg a Tranzit Kávézóban augusztus
utolsó estéjén.

Önfeledten szórakozhattak a
betérő vendégek
Buster Keaton
üde derűvel ható, múlt század
eleji tréfáit megörökítő filmjén.
Mindezt lenyűgöző zongorajátékkal kísérte
Darvas Ferenc zeneszerző.
A Lumiére fivérek 1895-ben szabadalmaztatták a kinematográfot,
amellyel egy új, napjainkban is töretlen
sikerrel hódító művészeti ág jött létre:
a mozi. Történetének első három évtizedében a zongoramuzsikával kísért,
szavak nélküli színészi játék vonzotta a
tömegeket a filmszínházba.
A némafilm-korszak kiemelkedő
tehetsége volt Buster Keaton, Chaplin
riválisa. Az illuzionista szülők gyermeke képzett akrobataként lett a filmvászon sztárja. Mozdulatlan arccal volt
képes kifejezni a különféle érzéseket, a
legkirobbanóbb gegeket is rezzenéstelen tekintettel adta elő. Kaszkadőr nélkül dolgozott: ha kellett, ő maga zuhant
a tajtékzó hegyi folyóba. „Filmeztétek?”
Ez volt az első szava, amikor csodával
határos módon kievickélt a partra.
A most vetített Hét esély (Seven
Chances) című burleszkjét 1925-ben
forgatta. Főszereplőjére hétmillió dollárt hagy örökül a nagyapja. Az egyetlen feltétel: a huszonhetedik születésnapján meg kell házasodnia. Alig pár
óra van hátra, amikor új menyasszony
után kell nézni...
Darvas több tucat filmhez írt kísérőzenét, és örömmel zongorázik némafilmek alá. Tavaly az Uránia moziban
kedvenc Keaton-művét, a Hét esélyt
élőben kísérte zongorán. Barátai felvették a játékát, így a némafilm-klaszszikust az ő rögzített improvizációjával
párosítva láthattuk a Tranzitban.

Deák Attila

Majoros Gyula és Miklós Árpád kiállítása a Bartók 32-ben

Jelek és figurák
szükségszerű következménye a „kettős formaadás”, illetve a „kettős kompozicionálás”.
A most kiállított A nagy lépés vagy a Fájdalom című munkái éppúgy hangsúlyozzák a
formaadás szándékának fontosságát, mint a
formához vezető út ábrázolását. Az elvont
jelek vagy absztrahált figurák alkalomadtán erősebb kapcsolatban állnak az ember
belső világával, szellemi életével, mint a
külső világ látványtermészetével. Az Ugrásállapotok vagy a Befejezetlen történetek
című sorozaton érződik, hogy animációs
filmrendezőként tapasztalatokat szerzett a
mozgássorok olyanfajta megjelenítésében,

Majoros Gyula és Miklós Árpád Kecskeméten élő és alkotó művészek, s bár különböző műfajokban dolgoznak, mégis
összeköti őket az, ahogyan a rájuk jellemző világlátást műveikben megjelenítik.
Majoros Gyula 1986-tól 1995-ig a
Ciróka Bábszínház bábkészítő művésze
volt. Jelenleg is foglalkozik báb- és díszlettervezéssel. A kecskeméti
acélszobrászati művésztelep megálmodója és elindítója.
A vas és az acél népszerűségének egyik oka,
hogy határai sokkal
messzebbre kitolhatók, mint a kő-, fa- vagy
bronzszobrászaté. Az
anyag megmunkálásának művészi technikái
végtelen lehetőségekkel
kecsegtetnek: más-más
utakra vezet a hajlítás, a
vágás, a kalapálás, a hegesztés. A megszülető
szobor éppúgy egyedi,
mint a kőből vagy fából
faragott, de az anyag sokrétűbb formai kalandokat
enged meg. Mivel a művész közvetlenül dolgozza meg az anyagot, vagyis
nem áll semmi az alkotó
és az anyag közé, tág tere
van az érzelmek, indulatok, gesztusok közvetlen
megjelenítésének, az exp- Az absztrahált figurák zenélnek is
resszívebb önkifejezésnek – példák erre a hogy azok életképek folyamatát tükrözzék.
Nagyapám nyugalma és a Díszharangok
Az Uuzgin Üüver zenekar a megnyitó
című munkái –, de ugyanígy a vasban elején, majd a végén olyan instrumentális
megvan a mérnöki precízséggel létrejövő zenét szolgáltatott, ahol az emberi hangok
konstruktívabb szobrok megépítésének is hangszerként jelentek meg. A zenekar
lehetősége is.
különböző népzenéket kiindulópontnak
Majoros Gyula ismerős tárgyakat – fo- tekintve, a régi és a modern hangszereket,
gast, zuhanyrózsát, ventilátort – mintázott hangzásokat, technikákat felhasználva
meg, jelekké transzformálva azokat. A önálló világzenei stílust teremtett, s arat
síkplasztika kereteit kitágítva munkáiban vele mindenütt, így a Bartók 32-ben is,
a jeltárgyak kilépnek a síkból, térbe fordul- megérdemelt sikert.
nak, installációszerű jelegyüttest alkotva.
A kiállítás szeptember 29-ig tekintheMiklós Árpád művészete a 70-es évek- tő meg munkanapokon 14–18 óráig és a
ben kibontakozó „Új erdélyi iskola” formavi- rendezvények ideje alatt.
lágával hozható kapcsolatba. Világképének
D. A.

Szamos Márton

A Zsidó Nyári Fesztiválok történetében első alkalommal volt helyszíne
újbudai kulturális intézmény a programsorozat egyik rendezvényének. A
kerületünkhöz kötődő, szakmai körökben Ferry P. Bedyként ismert Bedi
Ferenc zongoraművész Epilogue pour
piano című, társművészetekkel színesített koncertjének augusztus 31-én az
FMH-ban lehetett részese a közönség.
Bedi Ferenc a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongoratanári szakán szerzett oklevelet, majd 1987 és 1992 között a
brüsszeli zeneakadémián folytatott tanulmányokat, zongora szakon másoddiplomázott. A 14 évig külföldön élő, főképp
Belgiumban és Hollandiában fellépő zongorista nevéhez számos nagy sikerű koncert fűződik. Már kinti évei alatt kipróbálta tehetségét a „könnyű” műfajokban
is. Mindezeken kívül írt dalokat neves
külföldi művészeknek, közreműködött
hanglemezek elkészítésében.
Városunk polgármestere köszöntőjében elmondta, mindig örömmel töltik el
azok a művészeti események, amelyeken
egy kisebbség mutatja be kultúráját a többségnek. Hozzátette, az esten fellépő előadó
tehetségével öregbíti Újbuda jó hírét.
A Fővárosi Művelődési Házban igen
változatos esttel lepte meg közönségét.
Műsorán elhangzottak klasszikus kom-

ponisták művei, így Chopin-, Mozart-,
Szkrjabin- és Rahmanyinov-darabok, megszólaltatott modern zenei felfogással színesítve többek között Mozart- és Ravel-muzsikát, és felcsendültek örökzöld melódiák,
filmzenék, valamint saját szerzemények is.
Ritmusérzékét, bravúros zongoratechnikáját Bartók Allegro barbarójának előadásával is megcsillogtatta az ezen a hangversenyen általa felavatott vadonatúj Yamaha
zongorán. Különleges, négy oldalról szóló
térhang-hatásban élvezhették a hallgatók
a Schindler listája című film főcímdalát is.
Az est vendégeiként Ferry P. Bedyvel együtt
muzsikáltak fiatal zenésztársak, színpadra
léptek énekesnők, még hastáncosnő közreműködője is volt a programnak.
A vastapssal és ovációval fogadott zenei produkciókat különleges látvány-show
kísérte. A színpadon elhelyezett két kivetítő segítségével a nézők egészen közelről
is figyelhették Ferry P. Bedy játékát. A
megkomponált látnivalók folyama egyes
számoknál erősítette a muzsika hatását,
más daraboknál mintegy ellenpontozta,
olykor szinte képzőművészeti alkotásként
aláfestette a zenét.
Ferry P. Bedyvel legközelebb októberben találkozhatnak újra az érdeklődők
– a fesztiválestet szintén támogató Katona
Borház jóvoltából – egy sajátságos hangulatúnak ígérkező budafoki borkoncerten.
Pataki Katalin

Bedi Ferenc felavatta az új Yamaha zongorát

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
 RONGYKÉPÉSZ 
Az önmagát „rongyképésznek” nevező Keresztes Zsuzsa
munkáiból nyílik kiállítás szeptember 15-én a Tas vezér utcai Congress Park Hotel Flamencóban. Keresztes Zsuzsa
1937-ben született Budapesten. A művészetek sokféle ágával
a Márffy Ödön által alapított és vezetett szabad-iskolában ismerkedett meg, később
szakmai vizsgát tett, mint
intarziakészítő, keramikus és műszaki rajzoló.
Festményszerű képeit
hulladékból, rongyból,
textilekből állítja össze.
Kihasználja, hogy a textil saját anyagszerűséggel
rendelkezik, színe van,
alakítható, ragasztható,
gyűrhető, vágható, alkalmas arra, hogy segítségével megjelenhessen fizikai valóságában is az alkotóban
megszületett kép. Ezzel a technikával 1996 óta készít képeket,
mostani önálló kiállításával a 10. éves évfordulóra is emlékezik. Munkáival – melyek itthon és külföldön is megtalálhatóak magángyűjtőknél – már több díjat is nyert. A kiállítás szeptember 30-ig tart nyitva.

Dömök Viktória

Majoros Gyula szobrászművész és
Miklós Árpád festőművész közös kiállítását szeptember 5-én a Bartók 32
Galériában Nagy T. Katalin művészettörténész nyitotta meg.

Bedi Ferenc újbudai zongorakoncertje az FMH-ban

Révész Marianna

Macskássy Izolda festő- és grafikusművész Összetartozás című selyemkollázs
kiállítását dr. Botka László, Szeged polgármestere nyitotta meg szeptember
4-én az Átrium Galériában.
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 MICHEL MONTANARO 
A provence-i trubadúr, Michel Montanaro és vonósnégyese ad
koncertet szeptember 16-án 20 órától a Fonóban. Michel, azaz
Miqueu Montanaro húsz éve koncertezik rendszeresen világszerte,
Magyarországra pedig visszatérő
vendég. Szinte minden hangszeren
játszik, de szólistaként is szívesen
lép fel, mint dob-furulyás, mivel e
két hangszer az okcitán népzene
jellegzetes hangszerkísérete. Az
okcitán dél-francia kisebbség, közülük kerültek ki a középkori trubadúrok. Montanaro tradicionális
és saját kompozíciókat ad elő, s
bár virtuóz játékával egymaga képes teljes koncertélményt nyújtani, ezúttal egy vonósnégyessel
erősíti produkcióját.
 SZŰCS JÓZSEF 
Szűcs József iparművész tűzzománc képeiből nyílik kiállítás
szeptember 19-én a Karinthy Szalonban. A művész 1956-ban

textiltervezőként végzett a Magyar Iparművészeti Főiskolán,
1994-ig a Képző- és Iparművészeti szakközépiskola textilszakvezető tanára volt. A zománcművészettel viszonylag későn, 1992-ben ismerkedett meg, de művészetének alapvonásait, a természet feltétlen tiszteletét, a kompozíció szerkesztettségét, a természetességre, egyszerűségre való törekvést az új
kifejezési módba is átvitte. Alkotásai rekesz-, drót- és bordázott zománc technikával készülnek. Ezeken a korábbi textiles
művek fonalának szerepét a drót, a rekesz és a borda – mint
legfőbb képépítő eszköz – veszi át. A tárlat október 6-ig tekinthető meg.
 REFINED COLORS 
A japán Dumb Type együttes vendégszerepel a MU Színházban Refined Colors című produkciójával szeptember 12-én és
13-án 20 órai kezdettel. A több országban is bemutatott előadás rendező-koreográfusa és egyik táncosa Kosei Sakamoto,
fénytervezője Takayuki
Fujimoto. A mű a haladás és az érzelmek
ellentétpárján keresztül mesél az ember útkereséséről napjaink
számítógép vezérelte
világában, ahol az élet
egyre mechanikusabbá
válik attól a kényszertől vezetve, hogy gyorsabban dolgozzunk, többet termeljünk,
messzebbre utazzunk, és egyszerűbben kommunikáljunk. Az
előadás közben a folyamatos fény- és színváltásra építő, egyedi
megoldású világítás szinte önálló életre kel.
 TÉTRE, HELYRE, BEFUTÓRA 
Barka Gábor és Rozmann Viktor Tétre, helyre, befutóra című
fotókiállítása szeptember 19-én 18 órakor nyílik meg a Tranzitban, köszöntőt mond Lugosi Lugo László, a megnyitó utáni beszélgetés résztvevője Alexander Brody lesz. Bár a tárlat a
2006 nyarán lebontott Ügető épületének állít emléket – mely az
1930-as évek modern építészetének egyik kiemelkedő alkotása
volt –, nem építészeti dokumentumkiállítás, hanem emberekre, szituációkra, érzelmekre és egy korszakra koncentráló fotókiállítás. Anyaga három részből áll: Barka Gábor építészeti
fényképész és Rozmann Viktor építész képeiből (mindketten
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársai), valamint
az Ügető építésekor készült archív fotókból. Időben felölelik az
építés idejét, az Ügető működésének fénykorát (1970-es évek),
valamint a már kissé megkopott utolsó éveket a zárás előtti
pillanatokig. Megtekinthető október 21-ig.

HIRDETÉS
LAKÁS-INGATLAN

SASADON, Sashegyen Sashegyen és a Villányi
út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére
csendes, világos lakásokat, házakat. ImmoTéka
Ingatlaniroda, XII., Csörsz u. 17-21.
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
INGATLANABC Ingatlaniroda keres eladó ingatlanokat! 351-9578, 06/70/383-5004,
www.ingatlanabc.net.
BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat,
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
VILLA-LUX Ingatlaniroda 16 éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu,
villalux@villalux.hu.
KEL-THA Ház… ahol otthonra talál. A
Kosztolányi tértől 5 percre, csendes mellékutcában épülő új házban 29 m2-től 108 m2-ig lakások
leköthetők. Beköltözés: 2007. március.
Érdeklődés: 06/30/984-1318, 06/20/320-6665.
BUDAI Ingatlaniroda keres, kínál a kerületben
eladó és bérbeadó ingatlanokat.
315-1020, www.budagold.hu
ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres, kínál eladó,
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Teljes körű
szolgáltatás. Iroda címe: 1119 Bp., Fehérvári út
57. fszt. 4. Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120.
KELENFÖLD belterületén földszinti üzletek,
irodák eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XII., THOMAN István utcában 93 m2-es, 3 szoba étkezős, duplakomfortos, kétszintes földszinti
lakás eladó. Irányár: 38 M Ft. Tel.: 06/20/213-9827.
XI., MADÁRHEGYEN 688 m2-es féltelek 18
millióért, 1376 m2-es (őszre összközmű) 40 millióért eladó. Tel.: 249-3006.
MEZŐKÖVESD utcai, részben felújított, 34
m2-es lakás eladó. 06/84/312-212 este.
SASHEGYEN keresek 6 szobás családi házat
80 millió körül. 215-7336.
XI., TARCALI utcában, Sashegyre panorámás,
III. emeleti, 82 m2-es, belső kétszintes, 1 nappali + 3 hálószobás lakás eladó. Irányár: 26,8 M.
06/30/855-1333.
TAPOLCÁN Fő utcai, 1. emeleti, 87 m2-es, 3
szobás lakás téglaépítésű társasházban eladó. 10
km a Balaton, 30 km Hévíz. Érdeklődés napközben: 06/30/956-9389.
GARÁZST vásárolnék Gazdagrét, Sasad, Őrmező
területén. 06/20/567-7513, 06/20/366-7060.

BÉRLEMÉNY
IRODÁNAK is alkalmas kiadó lakások Budán,
www.banalp.hu, 06/20/547-5359.
XI. BELTERÜLETÉN, irodaházban légkondicionált irodák bérelhetők. www.banalp.hu, 385-4887.
A REGŐS u. 8-13. Társasház bérbe ad
Gazdagréten iroda vagy üzlet céljára 3 db 35,7
m2-es, és raktár céljára 2 db 18,1 m2-es helyiséget.
Érdeklődni a 06/30/551-8971-es telefonon lehet.
KELENFÖLDÖN 120 m2-es, Lágymányoson 135
m2-es 130 000-ért, Gellérthegyen 90 m2-es lakás
120 000-ért kiadó. www.banalp.hu, 06/20/547-5359.
AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxuskivitelű ingatlanokat keres külföldi ügyfelei részére.
Bérletre és eladásra Budán és Pesten.
240-2767, 202-1360, 06/20/262-7864,
www.athomebudapest.hu, info@athomebudapest.hu
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net.

KOSZTOLÁNYI Dezső térnél 14 m2-es üzlethelyiség kiadó. 386-0960.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
MATEMATIKA-, fizikatanítás, középszintű és
emeltszintű érettségire, főiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húsz éves gyakorlat.
Telefon: 213-7747, 06/20/518-2808.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat. 365-2969.
ANGOLTANÍTÁS, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára. Tel.: 209-3175, 06/30/254-0414.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten, nyelvtanár vállal korrepetálást, vizsgára felkészítést.
246-8045, 06/70/616-5035.
BUDAI Skálánál német-, angoltanítás, korrepetálás. Tel.: 06/30/259-7091, 466-5301.
ANGOLTANÁR a Móricz Zsigmond körtérnél
diákok korrepetálását, érettségire, nyelvvizsgára
felkészítését vállalja. T.: 386-2382, 06/20/546-8963.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.
FRANCIATANÍTÁS diplomás tanárnőnél.
Korrepetálás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. 06/20/529-1804.
GAZDAGRÉTEN gyermektorna és foci-suli
kedvező áron, fiatal testnevelőnél.
06/70/278-2987 (délután).
ANGOLUL, diplomás, tapasztalt, anyanyelvű
tanártól, XI. kerület. 466-4670.
ANGOL, spanyol, olasz, német, francia
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
KEVÉS az ideje? Gyermekét felkészítem, korrepetálom. Matematika, nyelvtan, angol alsó tagozatosoknak. T.: 06/30/429-2618.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsga-felkészítés tapasztalt nyelvtanárnál. 246-8246, 06/20/585-4515.
NAGY tapasztalattal általános iskolások korrepetálását, angoltanítást vállalok. Tel.: 06/20/321-6614.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A–Z-ig.
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedéskeresés, hétvégén is. 06/30/914-3588.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat.
Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WCk, csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap. Tel.: 215-0250.
www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu
TELJES körű lakásfelújítás festéssel, villanyszereléssel, műanyagablak-beépítéssel, korrekt áron,
garanciával. 06/70/522-3957.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával, 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
ASZTALOS vállal ajtó-, ablak-illesztést, -szigetelést, -zárszerelést, küszöbkészítést, javításokat.
T.: 251-9483, 06/20/381-6703.
ASZTALOS-, lakatos-, kovácsoltvas munkák.
Konyhabútorok, lépcsők, korlátok, kerítések, helyszíni javítások. 06/30/960-2183.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
harmonikaajtó készítése, javítása. Csillag József
06/20/984-1742, 229-0319.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák készítése
és javítása alpintechnikával is. Rengeteg referenciával, garanciával! Csipak Péter 06/30/441-3519.
ASZTALOS-, lakatosmunkák, kertrendezés,
fűnyírás, zárcserék, passzítások.
789-3958, 06/20/411-4349.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.
VILLANYBOJLER szakszerviz, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
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TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televízió, hifi javítása garanciával.
06/30/982-4666, 275-6211.
TV-, CD-javítás garanciával. Javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is.
210-4281, 06/30/394-4090.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
06/20/972-0347, 403-9357.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.
RUHASZERVIZ! Ruhajavítás, átalakítás. XI.,
Budafoki út 16-18. 361-3776.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
fűnyírás, sövényvágás, szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663.
24 ÓRÁS zárszerelés olcsón, megbízható mérnök. 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
MERCEDES-, Suzuki- és szűrőszaküzlet,
Bartók Béla út 99. sz. 386-0960.
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS klímás autóval, hétvégén is. Legolcsóbban. 386-0960, 06/30/944-0969.
KOZMETIKA szeretettel várja a szépülni vágyó
vendégeket: botoxkezelés (szérummal), kaviáros
kezelés, oxigénkezelés, pigmentfolt-halványítás.
Tel.: 06/70/236-7020. (A 40-es busz vonalán.)
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
ÍRISZ kozmetika megnyílt. Kezelések, maszszázs, gyantázás, kézmasszázs tengeri sóval,
bőrápolási tanácsadás. XI., Villányi út 77.
Bejelentkezés: 06/20/515-2929.
KÖNYVELÉS, bérszámfejtés és hatóság előtti
képviselet kft-k, bt-k és egyéni vállalkozók részére. 06/20/966-3773.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi u. 5. 317-4757.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
HIVATÁSOS szakbecsüs. Aukciós ház részére
vásárol koloniál és régi bútorokat, festményeket, porcelánokat, ezüstöket, zongorákat, órákat,
rádiókat, könyveket, szőrméket, varrógépeket,
mindenféle régi lakberendezési tárgyakat, teljes
hagyatékot, kiürítéssel is! Díjtalan kiszállással.
Hívjon minket!.
Telefon: 281-2875. Mobil: 06/30/324-4986.
NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM vásárol 1945 előtti könyveket, könyvtárat, hagyatékot. T.: 340-8016.

ÁLLÁS
PÓTMAMÁNAK, bébiszitternek, idősgondozónak keresünk hölgyeket Budapest és környékéről.
Kereset: részmunkaidőben 30 000–80 000 Ft, 8
órában 80 000–150 000 Ft.
Tel.: 205-8700, 243-8280 (8h–16h).
MEGBÍZHATÓ, oklevéllel rendelkező középkorú hölgy bébiszitternek, házvezetőnek elhelyezkedne Újbudán vagy környékén.
Tel.: 06/30/492-0627, 06/30/748-2003.

Ezt a hirdetést
most több
mint
180 000-en
láthatják.
Médiatanácsadás
keretes hirdetésekről:
06-30-9925-866

Ezt a hirdetést
most több
mint
180 000-en
láthatják.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu,
tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.
KREATÍV kuckó, nívós gyermekfoglalkozások.
Info: 06/70/215-6611, vagy 209-6039.

VEGYES
KANÁRI-SZIGETEKEN vállalkozásindítás,
bérleti jogok ügyintézése.
Telefon: 00/34/6634-23799.
KUNG-FU, csikung magánoktatás: önvédelem,
harcművészet, energetika minden korosztálynak.
06/20/920-3624.
ANGOL klubok Kelenföldön újra! Különböző
szintű és beszélgető csoportok anyanyelvi tanárokkal szeptember közepétől. Részvételi díj: 300
Ft/óra. Helye: Etele út 55. (A volt Olimpia mozi.)
Érdeklődni lehet: 06/20/969-8412.
A klubokat a Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet
támogatja.
SZEMÉLYI edzést vállalok: állapotfelmérés,
preventív, egyénre szabott edzésterv alapján életmód-tanácsadással, akár otthonában is.
06/70/220-4400.

KIADÓ IRODA
XI., Fehérvári út 83-ban
I. emeleti, klimatizált,
4 szobás, 90 m2-es iroda

200 000 Ft + áfa
Érdeklődni: 06/30/954-5452

GYÓGYÁSZAT
GYERMEK- és felnőtt ortopédiai magánrendelés. XI., Bartók B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328,
dr. Kiss Sándor.
BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai magánrendelés, általános- és gyermekgyógyászat. XI., Bartók B.
út 57. Bejelentkezés: 466-8328. dr. Bánfalvi Teodóra.
SZORONGÁSOS, fóbiás állapotok, depresszió,
pánikbetegség, evészavarok kezelése. Segítség krízishelyzetekben,családi problémáknál.Relaxációtanítás.
Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás Intézet,
1115 Tétényi út 18. 203-7589.

RÉGISÉG, KÖNYV
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket is magas áron vásárolunk.
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.

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

ujbuda@ujbudamagazin.hu
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TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával
Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá előtanulmányok nélkül.
Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!
Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig
gyűjtögettem a tudást s a bátorságot, mielőtt belevágtam.
Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidőszak után, július elején egy egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével ő néhány hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi
Főiskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon, de
olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.
Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. A gyakorlatok csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra épülnek,
így minden külső segítség nélkül megoldottam őket. Az anyanyelvi lektorok által készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsajátításában segített. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem az
anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani
hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit
veszik célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani – és belőlük nyelvvizsgázni.
Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
Eddig angol, német, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag. Sőt a szerző gondolt azokra is, akik
már megtanultak angolul vagy németül, ugyanis elkészül az úgynevezett Kikérdező CD-Tár ezen a két nyelven.
Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza írásban és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, összetett mondatokig. Nagyon jól használható a megszerzett tudás szinten tartásában és
a reakcióidő növelésében.
Ön szerint mennyi idő szükséges a tananyag elvégzéséhez?
Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsége egy tanév alatt
elvégzi. Én nem találtam drágának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Úgy tudom, kerületünkben lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Önnel személyesen is találkozhatnak az érdeklődők.
Igen, szeptember 15-én és 22-én, pénteken, itt a XI. kerületben a Hotel Griff Juniorban 17-19 óráig lesz
könyvbemutató. Jómagam szeptember 15-én ott leszek és szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Azt hiszem, az én történetem
sok tanulságot rejt mindazok számára, akiket érdekel a nyelvtanulás, és esetleg kedvet kaptak ahhoz, hogy felkészüljenek egy nyelvvizsgára. Szeretettel
várok minden érdeklődőt akár kérdéseivel, akár problémáival.
Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!
(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után néhány nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.)
Tóth László, 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója a XI. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:
a Hotel Griff Juniorban (Bartók Béla út 152.),
2006. szeptember 15-én és 22-én, pénteken 17 és 19 óra között.
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AZ ORVOS VÁLASZOL

Mikor iskolaérett a gyermek?
Új rovatot indít az Újbuda magazin,
melyben – az Önök kérdései alapján
is – különböző orvosi problémákra
keressük a választ a Gyógyír XI. Kht.
munkatársai segítségével.
Szeptember elején az elsősök kicsit megszeppenve, de annál nagyobb kíváncsisággal figyelik a folyosókon száguldozó
„nagyokat”, lapozgatják könyveiket, amelyeknek most még érthetetlen jeleit néhány hónap múlva maguk is könnyedén
megértik. Az iskola rendje mindenkire
érvényes szabályokon alapul, olyanokon,
amelyeknek betartását korábban soha
senki nem várta el a gyermektől.
Az iskolában nem csupán mindennapi tevékenységét és viselkedését határozzák meg, de fordulatot hoznak beállítottságában is, hiszen az iskolai megfelelés
során egyfajta kötelességtudat fejlődik ki
a gyermekben. Nő az önuralmuk, az óvodás korra jellemző hirtelen ötlettől vezérelt cselekvéseket felváltja a „mindennek
megvan a maga ideje”, a motivációk között
egyre hangsúlyosabbá válik a teljesítmény:
új dolgokat megtanulni, készségeket elsajátítani s ezáltal valami újat létrehozni.
De mikor tekinthető a gyermek iskolaérettnek? Néhány szempontot felsorolunk. Akkor, ha elért bizonyos testi fejlettséget (110 cm-es testmagasság, 18 kg-os
testsúly); eltűnt a kisgyermekekre jellemző pocakja, a teste megnyúlt, karcsúbb
lett; megkezdődött a fogváltása; általánosan jó az erőnléte, ami a manapság meglehetősen nehéz iskolatáskák cipeléséhez
és a huzamosabb egyhelyben ülés miatt
fontos. Egyértelműen felismerhető a jobbilletve balkezessége; a gyermek már várja
az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban
is megjelenik; a rábízott feladatokat elvégzi, tevékenységeit nem hagyja félbe. Képes
kapcsolatot teremteni, fenntartani kortársaival; nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni. Képes a felnőttekkel való
kapcsolat kialakítására, fenntartására;
képes tartósan (10-15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével; könnyedén megtanul rövidebb
versikéket, mondókákat. Képes magát
egyszerűbb összetett mondatokban kife-

jezni; nincs beszédhibája; jól használja a
kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmát,
eligazodik 1–10-ig a számok között.
Az iskola első osztálya alapvető változásokat hoz a kisgyerek életében. Az
óvodában a nap jelentős részét játékkal,
mozgással töltötte, míg az iskolában – a
szigorúbb napirend szerint, órákat ül egy
helyben. A mozgásigény kielégítésére az
óraközi szünet, illetve a tornaóra marad.
Jelentős részüknek ez kevés, célszerű olyan
sporttevékenységet keresni – akár az iskolában, akár sportegyesületben -, amelyet
a gyerek szívesen végez. A rendszeresen
végzett mozgás, torna, úszás, labdajáték
és egyéb sportágak nemcsak kielégítik a
gyermek mozgásigényét és javítják edzettségét, kondícióját, hanem megelőzhetik
számos mozgásszervi rendellenesség kialakulását is, illetve a már meglévő elváltozásokat jótékonyan befolyásolják.
Egy jó izomzatú gyerek kevésbé van
kitéve a gerincet érő nagyobb megterhelések károsító hatásának. A súly cipelése
(iskolatáska) önmagában még nem változtatja meg a gerincoszlop görbületeit, az
aránytalan, az izomzat teherbírását megközelítő vagy azt meghaladó súly azonban
igen. Ezek egy része oldalirányú görbületként jelenik meg, más része a fiziológiás
görbületeket változtatja meg. Az előbbit
szkoliózisnak nevezzük, míg az utóbbi lehet lapos, vagy fokozottan domború hát.
Az oldalirányú görbületek nagy része
nem betegség, hanem csak helytelen tartás. Ugyanígy rossz testtartás következménye az ún. hanyag tartás. Ezek elsősorban
a relatíve gyenge izomzat következményei. Egy óvodában végzett szűrővizsgálat
során meglepően kevés rossztartású gyereket találtak, míg iskolásoknál – az évek
számának növekedésével – jóval gyakrabban fordul elő a gerincdeformitás. Ebben
szerepe lehet a fokozott fizikai terhelésnek, így az iskolatáskának is. Az egyenlő
terhelés szempontjából a manapság divatos hátizsákok, hátitáskák előnyösebbek
a kézitáskáknál. Ezért is kell fokozott figyelmet fordítani a táska megválasztására; szerencsés kikérni akár az iskolaorvos,
akár az iskolavédőnő tanácsát is.
Gyógyír XI. Kht.
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Idén eddig 1800 gyermek született a Szent Imre Kórházban

EGÉSZSÉGÜGY

Sikerekben gazdag hivatás
Még a XX. század elején is természetes
volt a bábaasszony jelenléte az éppen
szüléshez készülő nők otthonaiban.
A bábák, vagyis a szülésznők szerepe ma sem elhanyagolható, noha ma
már szinte az összes kismama kórházban, orvos segítségével hozza világra
gyermekét. Korábban a falvak javasasszonyai töltötték be a bába szerepét,
manapság már főiskolai végzettség szükséges ahhoz, hogy valaki
szülésznő lehessen.

osztályon fekvő asszonyok ellátása éppúgy a feladatuk, mint a terhespatológián,
vagy a vajúdóban.


Mennyire jellemző manapság a szoptatás?

Szerencsésnek tartom azokat az asszonyokat, akik szoptatni tudják gyermekeiket.
A szoptatás óriási lehetőség, mert mindig
„kéznél van”, és rendkívül egészséges.

tápanyagot tartalmaz, ami a fejlődéshez
elengedhetetlen.


Milyen a szülésznők kapcsolata az édesanyákkal?

Nálunk lehetőség nyílik arra, hogy a kismama szülésznőt válasszon. Már a szülésfelkészítő-tanfolyam alatt megismerkedhet a kórház szülésznőivel, s kiválaszthatja, hogy ki legyen később az orvos
mellett a szülőszobában.

Az édesanyák szobái nemrég
készültek el egy új épületszárnyban.
Hogyan helyezik itt el a kismamákat?


A Szent Imre Kórház egyik legrégebben itt dolgozó szülésznőjét,
Újvári Ferencnét, Borit kérdeztük
munkájáról és a kórház szülészeti
osztályáról.


Mikor döntött, hogy szülésznő lesz?

Gimnazista koromban, egy ötlet
alapján határoztam így, s ettől fogva az érettségi után egyértelmű lett
a választás. Immár 37 éve dolgozom
bábaként.


Milyen volt a szülésznőképzés?

Képzésünk alapfeltétele az érettségi
volt. Ezután két évig nappali tagozatra jártunk, ám a hatvanas-hetvenes években ez még nem számított főiskolai végzettségnek. Majd A bábákat főiskolán képezik
következett a kötelező gyakorlat, s
én a mostani Szent Imre Kórházat válasz-  Milyen arányban táplálják saját anyatejjel
a csecsemőket az édesanyák?
tottam. Három hónapig bentlakásosként,
egy szülésznő mellett dolgoztam. Noha a A kórházban arra törekszünk, hogy mingyakorlat véget ért, én maradtam, s azóta den édesanya szoptatni tudja gyermekét.
is itt dolgozom. Manapság már három- Tapasztalataim szerint 10-ből 8-9 anyáéves főiskolai oktatás keretében képezik a nak sikerül. Ez annak is köszönhető, hogy
szülésznőket. Később nekem is kiegészítő nálunk úgynevezett „room-in” rendszer
képzésen kellett részt vennem.
működik, az újszülöttek állandóan együtt
lehetnek édesanyjukkal. Hamarabb elin Csecsemőkkel dolgozni páratlan élmény
dul a tejelválasztás, s ez elősegítheti a kilehet. Vannak hátulütői e szakmának?
csik rugalmasabb etetését.
Szerencsére már felnőttek a gyermekeim,
 Mikortól igényli a kisbaba a táplálást?
sőt már unokáim is vannak, így könnyebben be tudom osztani az időmet, viszont Akár már a szülés után fél órával is megazzal mindig számolnom kell, hogy eset- jelenhet a szopási reflex. A „room-in”
leg vasárnap, vagy ünnepnapokon, s ne- rendszer segítségével rögtön az anya mellé
megyszer éjszaka is dolgoznom kell. Egy helyezik a csecsemőt, s így elkezdődhet
szülésznő feladata nem szűnik meg a cse- az anyatejes táplálás, ami azért is fontos,
csemő világra jöttével. A gyermekágyas mert már az első pár csepp rengeteg olyan

Révész Marianna

A hátizsák előnyösebb

EGÉSZSÉGÜGY / HIRDETÉS

Azért választják sokan a kórházunkat, mert fontos nekik a nyugodt
környezet. Itt az osztályon 1-2 ágyas
szobák vannak, külön fürdőszobával, WC-vel, s pólyázási lehetőséggel.
Másik kedvező körülmény, hogy nálunk alternatív szülés is választható.
A kismama eldöntheti, hogy milyen
testhelyzetben szeretné világra hozni
gyermekét. A szülőszéken, de akár
egy felfújható labda segítségével is
lehet vajúdni, természetesen a szülésznők segítségével. Van, akinek a
guggoló testhelyzet, míg másoknak
egy vízzel teli kád segíti a szülést.


Milyen a kórház szülészeti osztályá
nak kihasználtsága?

Mivel a Szent Imre Dél-Buda egyetlen
kórháza, s több kerület, valamint az agglomeráció lakosai is minket keresnek fel, teljes a kihasználtság. Ennek ellenére olyan
nem fordul elő, hogy bárkit is elküldenénk. Idén eddig 1800 gyermek született
nálunk, egy napra átlagosan 6-8 szülés jut,
de ez a szám állandóan változik.


Mi ennek a hivatásnak a szépsége, különlegessége?

Egy gyermek világra jövetele csodálatos
dolog, de ami igazán érdekes, hogy nincs
két egyforma szülés. Mindegyik más valamiben, még akkor is, ha ugyanarról az
anyáról van szó. Ezért ez a hivatás folyamatos szakmai kihívást is jelent, ahol a
sikerélmény állandóan garantált.
Farkas Annamária

MAGAZIN
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Dugóhúzó a mulatozni vágyóknak és egy másik az autósoknak

Nyárbúcsúztató Tóparti Újbuda Party
A kerület szimbólumának, a Szent Imretemplom kettős tornyának árnyékában
szombaton a délelőtti órákban kezdődött a kétnapos fergeteges buli. A lehető
legjobb helyre jött, aki egy kellemes késő nyári napot szeretett volna eltölteni a
családjával. Az érdeklődők – így lapunk
figyelmes olvasói – már hetekkel ezelőtt
tájékozódhattak a programokról, melyek
kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és
örökifjaknak egyszerre kínáltak remek
szórakozási lehetőséget.
Szombat délelőtt a kilátogatók egy
horgászverseny közepébe csöppentek,
majd látványos bemutatót tartott Csillag
László egyéni utánpótlás horgász világbaj-

Mester Tamás

A nap egyik legfontosabb eseménye
volt, amikor az ötletadó Molnár Gyula
polgármester közreműködésével hivata-

ak, kora délután a
Chameleon Big Band
nyitotta a sort, őket
a Sörgyári Capriccio követte. A Zeusz nevű formáció a
görög zenei világba
kalauzolta az egyre
nagyobb tömeget.
A latin zene és tánc
szerelmeseit a Salsa la
Cubana Tánccsoport
kényeztette. Fél ötkor
lépett a pódiumra a
Napoleon Boulevardból jól ismert Vincze Lilla. Ezután a „magyar Elvisnek” aposztrofált Komár Laci
borzolta a kedélyek. Fergeteges hangulat

A Crystal lemezbemutató koncertje...

só nagy újbudai szabadtéri bulijának első
napja mindenki számára emlékezetesen
záródott.
Nem volt felhőtlen idő vasárnap délután a Feneketlen-tó partján, ám ez mit
sem változtatott a remek hangulaton és az
általános jókedven. A kezdeti lézengést követően szép számban érkeztek az érdeklődők, s az ételárusok mellett a színpad előtti
teret is hamar benépesítették.

Egy kis kézügyességgel ajándékok készülhettek

nok. Közben megjelentek az első családok
is: pokróccal a kezükben jöttek, mert az
egész napjukat itt akarták tölteni.
Nincsen Tóparti Party vásári árusok
nélkül: hímzett zsebkendőtől világítós
nyakláncig vagy busman halotti maszkig teljes volt a repertoár. Vattacukor,
céllövölde, tombola – utánozhatatlan
búcsúhangulat. A legnagyobb tumultus
ezúttal is az állatsimogató közelében volt
tapasztalható. A pónilovak szorgalmasan
köröztek, miközben készültek a családi
fotók és az életre szóló élmények. Sör, kolbász, sósperec, gyros nélkül elképzelhetetlenek a szabadtéri fiesták, ezekben sem
volt hiány. Tenyérjóslás, stresszmérés,
internetsátor – bárki mazsolázhatott a
legkülönbözőbb „szolgáltatások” közül.
De a szervezők lehetőséget teremtettek
arra is, hogy a kerület hivatalos és civil
szervezetei bemutatkozhassanak, így
képviseltette magát például a Petőfi Laktanya, a XI. kerületi Rendőrkapitányság
és a helyi média is.

losan is átadták az „Újbudai
dugóhúzót”, azaz a főváros
első nyilvános forgalomfigyelő rendszerét, melyet már
addig is nagy érdeklődés
övezett. A szolgáltatást ezután mindenki megtekintheti a www.ujbuda.hu oldalon vagy az Újbuda TV-n.
A legtöbben a fellépő zenészekre voltak kíváncsi-

kerekedett a Táncoló
fekete lakkcipők, vagy
a Marina örökzöld
slágerek után. Gergely
Robitól Krisz Rudiig, a Neo Tonestól
Csepregi Éváig mindenki elénekelte aktuális vagy éppen 30 éves slágerét, ám a
nap szuperprodukciója, az est fénypontja
kétség kívül a Crystal élő lemezbemutató
koncertje volt. Fellépésükkel a nyár utol-

legújabb lemezének dalaival kedveskedett
rajongóinak. Ám nem panaszkodhatott a
fiatalabb korosztály sem, hiszen az énekesnő után az Emanuell rendhagyó divatbemutatója következett. A ruhákat viselő
modellek táncos produkcióval kötötték le
a nézelődők figyelmét, ezzel nem csupán
a ruhadarabokat, de viselési módjukat is
bemutatták.
A színpadi események mellett az aprónépnek is jutott szórakozás, hiszen az
ugrálóvár, a kétféle körhinta és a dodzsem
továbbra sem hiányozhatott a rendezvényről. Ezen a napon is nagy érdeklődés
volt az állatsimogatónál, a bátrabb gyerekek még kígyót is cirógathattak vagy
teknőst füröszthettek. A tavon játékos
raftingversenyt is tartottak, melyen a dr.
Bács Márton alpolgármester is evezőt ragadott.
Vattacukorillat, léggömbök, és a tó
felől érkező frissítő szél kíséretében estébe nyúlt a délután. A színpadra sorra
érkeztek az előadók, többek között Auth
Csilla, Mester Tamás, a V-Tech. Sajnos

Estefelé lépni sem lehetett a színpad előtt

A Holiday Akrobatikus Rock&Roll
társulat gyermek tagjai korukat meghazudtoló táncprodukciójukkal kápráztatták
el a közönséget, a Budai Babszem Gyermektánc együttes a hagyományőrzés jegyében színpadrengető néptánccal teremtett jókedvet. A középkorúak nagy örömére három órakor Nelly lépett színpadra, s

az új kedvenc, Rúzsa Magdi megbetegedett, így ezúttal nem találkozhattak vele
újbudai rajongói. Aki ott volt, jól érezte
magát, aki nem, az bánhatja, ám ebben az
évben is jön a folytatás: szeptember 16-án
Gazdagréten lesz az immár hagyományos
halászléfőző verseny, a Savoya Parkban
pedig szeptember 23-24-én Sörfesztivál
lesz Lagzi Lajcsival.
Bán Péter – Karlóczai Regina

A gyerekek nagy csatát
vívtak a vizidodzsem
medencéjében

Fotók: Dömök Viktória és Révész Marianna

A Bikás parkban rendezett majális és
a gazdagréti Szentivánéji Buli után
elérkezett a harmadik – a XI. kerület
önkormányzata által rendezett – szabadtéri rendezvény is. Szeptember
első hétvégéjén a Tóparti Újbuda
Partyra ismét több ezer látogató, és
számos meghívott neves előadó érkezett, hogy együtt vehessenek búcsút
a nyártól.

