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Itt játszott a Fradi

Sziget

Sárkányok

Újbudán vendégszerepelt
az FTC, amely 5:0-ára győzte
le kerületi válogatottunkat a
Szent István-napi tornán.

Különleges élménybeszámolót
hozott az idei Sziget fesztiválról
Olga néni, aki a látottak alapján
visszanyerte hitét a fiatalokban.

Sárkányhajó-versennyel nyitott
a Lágymányosi-öböl. Az egzotikus dél-kínai vízijárművek először szerepeltek Budapesten.

beszámolónk a 12. oldalon

írásunk a 3. oldalon

cikkünk az 2. oldalon

Tömegével érkeznek
az új lakók a kerületbe

Becsöngetés előtt...
A nyár vége mindig különös izgalom a gyerekes családoknak, hiszen új iskolai, óvodai év kezdődik, annak
minden gondjával és szépségével. Ahogy izgul, aggódik
a szülő és gyermeke, legalább annyira izgatott a fenntartó
is, hiszen igazából most derül ki, miként hatnak döntései az érintettekre. Most dől el, sikerültek-e a felújítások,
a fejlesztések, és az, hogy körültekintően születtek-e a
gyermekeinkkel kapcsolatos döntések.
Az oktatás a legnagyobb kerületi költségvetési tétel,
egyben a legfontosabb önkormányzati feladat is. Közel
tízezer újbudai gyermek jövőjének megalapozása a tét.
Érezzük a felelősség súlyát, amikor nemritkán nehéz és fájdalmas döntéseket hozunk. Olyan döntéseket,
amelyek szándékaink szerint javítják az újbudai tanulók
többségének lehetőségeit. Ugyanez a szándék vezet min-

Újbuda:
lakáspiaci
favorit

ket, amikor a pedagógusokkal felkészülünk a tanévre és
amikor – idén szeptembertől – a szociálisan rászorulók
ismét újabb körének nyújtunk jelentős iskolakezdési támogatást. Lesznek olyan problémák is, amelyeket nem
láthatott előre a döntéshozó testület. Újbuda vezetése a
célokhoz ragaszkodik, nem az egyes részmegoldásokhoz,
így felkészültünk arra, hogy a rendszert a tapasztalatok
alapján finomítsuk, ha kell kiigazítsuk.
A nyári pihenés nyugalma és a felkészülés izgalma
után kezdődjön hát a tanév! Ehhez kívánok, kívánunk
sikert, türelmet minden szülőnek, gyereknek és pedagógusnak egyaránt.

Elképesztő népszerűségnek örvend a
lakáspiacon a XI. kerület. Az új beruházások lendülete is sejteti, a piackutatások viszont adatokkal is igazolják,
hogy a főváros egyik legkedveltebb
költözési célpontjává vált Újbuda.
Ennek eredményeként szinte minden
kategóriában épül új lakás, és a népszerűség a használt lakások árában is
megmutatkozik.

Molnár Gyula

Újbuda polgármestere

Dömök Viktória

Több mint egy
évre lezárták a
Szabadság hidat
Augusztus 21. óta az amúgy is kevés dunai híd
egyike átjárhatatlan. Most nem a megszokott dugó a felelős, hanem szó szerint nem lehet átmenni a Szabadság hídon. Se gyalog, se másképp.
Mivel a 4-es metró építése miatt mindenképpen
le kellett zárni, most fel is újítják. Mondhatnánk, hogy most még haggyán, hiszen ameddig
nincs iskola, nem működik teljes létszámmal a
város. Akik még szabadságon vannak, élvezve a kissé tikkasztó nyár utolsó napjait, nem is
sejtik, hogy már most, elvileg kevesebb városi közlekedővel, sem egyszerű átjutni Budáról
Pestre, a XI. kerületből indulva. Aki villamossal vagy busszal szeretné megtenni az utat, újra
kell tanulnia a pótlójáratok, illetve az átalakult
villamosvonalak megállóit. A tanulást nehezíti,
hogy nincs tankönyv, azaz a villamosmegállókban még nincsenek kint az új menetrendek. A
buszsofőrök és villamosvezetők egyelőre még
türelmesen elmondják, hogy például a 47-49V
nem érinti a Fővám teret. Nem könnyebb az
autósoknak sem, akik már eddig is mattot kaptak a Petőfi vagy az Erzsébet hídtól reggelente.
És még el sem kezdődött az iskola...

Újbuda Jazz Fesztivál 2007

A magyar és európai
dzsessz ünnepe szeptember első hétvégéjén
Ami 2005-ben, Újbuda 75 éves jubileumakor egyszeri, ünnepi együttműködésként indult, mára hagyománnyá
vált: az A38 Hajó, a MU Színház és a
Fonó közös gyermeke, a már harmadik
Újbuda Jazz Fesztivál.

SZEPTEMBER 1–2.

MU SZÍNHÁZ
Az események titkos története – három
nap Szabados György zongoraművésszel.
Szeptember 6. 20.00 Dormán László fotókiállítása, Nagy József Szkipe – Bicskei
Zoltán duója Szabados György tiszteletére. Az események titkos története(1956
zenei emléke) – koncert.
Szeptember 7. 20.00 Szabados György
szóló zongorakoncertje: „… de szépen szól
a nagyharang!”. Vigh András – Benkő Róbert – Márkos Albert trió.
Szeptember 8. 20.00 Szabados György
és a MAKUZ zenekar koncertje: „Baltás
zsoltár”.
fotó: Szőcs Tekla

Az Újbuda Jazz Fesztivállal egy folyamatosan bővülő, emelkedő színvonalú, lassan
nemzetközivé váló programsorozat létrehozása volt a szervezők szándéka, amely
bekapcsolja Újbudát a nemzetközi dzsesszélet vérkeringésébe. Az előző években
olyan nevek fémjelezték az eseményt, mint
például a Szakcsi Quartett, a Jambalaya,
Dresch Mihály és barátai. Az idén ehhez
a névsorhoz csatlakoznak olyan további
– főleg európai – sztárok az A38 Hajón,
mint Ulrich Gumpel, Mats Gustaffson vagy
éppen a japán Michigo Yagi. A MU Színház
programjának fókuszában idén Szabados
György zenei munkássága áll, míg a Fonó
magyar dzsesszművészek koncertjeit állítja
színpadra. További érdekesség a nagymúltú
Közgáz Jazzklub bevonása a műsor
összeállításába.

WWW.UJBUDA.HU

FONÓ
A38 HAJÓ
Szeptember 6. 20.00 Tóth Viktor Tercett
+ Yoni Halevy (USA), Ulrich Gumpert
(D) plays Erik Satie, Doppelmoppel (D).
Szeptember 7. 20.00 Grencsó Kollektíva

+ Heinz Grobmeier (D), Mats Gustafsson
(S), Gumpert Quartet (D).
Szeptember 8. 20.00 Chakra Hacker,
Ganelin Trio Priority, Peter Brötzmann,
Michiyo Yagi & Paal Nilssen-Love (D/J/N).

Szeptember 7. 20.00 Oláh Kálmán – Új
Dimenzió Műhely: In-fúzió, Transform
Quintet. Szeptember 8. 20.00 Rutkai Bori
és a Specko Jedno, Szalóki Ági és zenekara
– Karády est.
A rendezvényekre jegyek
kaphatók a helyszíneken.

A budapesti lakáspiacról általában elmondható, hogy ebben az évben a kerületek 80%-ában több új lakás átadását
tervezik, mint 2006-ban. A legtöbb lakás a
slágerkerületekben épül, és közéjük tartozik a XIII., a IX., a XIV. mellett Újbuda is.
Ezeken a területeken meghaladja a bűvös
ezres határt az épülő lakások száma. Az új
lakóparkok természetesen hatással vannak
a kerület népességére és teljes szerkezetére,
ezért megjelenésük újabb és újabb feladatokat vet föl. Bővíteni kell az intézményhálózatot – például az óvodákat, az orvosi
ellátást –, át kell szervezni a közlekedést,
azaz minden egyes projekt szervezésekor
a városvezetőknek a teljes kerület életében
kell gondolkodniuk.
Egy nemrégiben készült felmérés szerint a fővárosiak számára a lakásválasztáskor a legfontosabb szempont a csendes,
nyugodt, zöldövezeti környezet. Nem csoda hát, ha Újbuda – különösen az említett
feltételeknek megfelelő területek – kiugróan kelendők. A XI. kerületet csak a II. előzi meg a vágyott lakóhelyek ranglistáján.
Persze minden statisztikai adaton alapuló
megállapításnál mérvadóbb a vállalkozók
érdeklődése. A lakásépítők ugyanis a váltakozó teljesítményű magyar piacon sokkal
óvatosabbak, mint korábban, amikor szinte mindent el lehetett adni. A jelek szerint
Újbudában igen sok, komoly tapasztalatokkal rendelkező beruházó lát fantáziát.
Ha csak a legjelentősebb lakásépítéseket
vesszük, akkor is több mint tíz helyszínen
zajlik darabonként több száz lakás építése.
– Miközben az országos lakáspiac
évek óta hullámvölgyekkel küzd, addig a
XI. kerületben egyre fokozódik a lakásépítő vállalkozások érdeklődése – mondja Lakos Imre alpolgármester. – Túl azon,
hogy Újbuda valamennyi városrészében
megújulást hoznak ezek az építkezések,
óvatosan kell bánni valamennyi projekttel. Minden esetben városrendezési szempontok alapján kell dönteni, és a beruházói
érdekek figyelembevételével elsősorban
azt kell szem előtt tartani, hogy minden
városrész megnyugtatóan működjön. Az
itt megjelent lakásépítők már tudják, hogy
az önkormányzat partnerként ül le a tárgyalóasztalhoz, de azt is elfogadták, hogy
nálunk a lakásépítés nemcsak az épületek
felhúzásából áll, hanem a környezet megújításával is jár. Ez lehet egy játszótérépítés,
egy útfelújítás, egy közlekedési csomópont
közös kialakítása, azaz mindig az adott
hely szükségleteihez igazodó fejlesztésbe
vonjuk be őket.
Az új lakásprojektek közül a legjelentősebbek a Kondorosi út, Fehérvári út,
Bartók Béla út környékén épülnek, illetve
az igen kedvelt Sasad városrészben, ezenkívül folyamatosan bővül a Balatoni útnál
lévő Tóváros.
Folytatás a 3. oldalon

részletes program a 8. oldalon

KERÜLET
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Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes az útfelújítási programról

Öt év garancia az utakra
venne igénybe. Ez pedig teljes közlekedési
káoszt okozna, ezért gondolom úgy, hogy
jobb megoldás a szakaszolás.

Milyen lehetőségei vannak a fővárosnak arra,
hogy gyorsabb munkára bírják az útépítő cégeket? Hogy egy területen sok munkás dolgozzon,
kettő, esetleg három műszakban?

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

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu

Hagyó Miklós: Minden hibát kijavíttatunk

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Befejeződik az a hároméves útfelújítási
program, amelyet 2005-ben indított el
a Fővárosi Önkormányzat. Az év végére megújul a fővárosi kezelésű utak
közel 40 százaléka. Hagyó Miklóst, az
útfelújításokat felügyelő szocialista
főpolgármester-helyettest nemcsak
az eredményekről, hanem a felújított
utak minőségéről és a munkaszervezésről is kérdeztük.

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

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

Nagyszőlős út közel egy kilométeren, a
Karolina út nyolcszáz, a Hegyalja út pedig négyszáz méteren kapott új burkolatot. Eredetileg erre az évre terveztük a
Fehérvári út felújítását is a Kondorosi út
és a Hengermalom út között, de ezt végül
átütemeztük.

(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 13–16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583.

Hány kilométer fővárosi kezelésű utat újítottak fel
Újbudán a hároméves programon belül?

Miért szakaszokban, nem pedig egyszerre újítják
fel az utakat a fővárosban? A Hegyalja útból például a megmaradt 400 métert renoválták az idén.
Ha egyszerre építenék, akkor egy-egy útvonalon
csak egy nyáron keresztül lennének torlódások...

15 út valamivel több mint 20 kilométerén
cserélték le a burkolatot, ezenkívül 5 felüljárót is felújítottak. Az összes rekonstrukció összege Újbudán meghaladta a
3 milliárd forintot. Az idén három forgalmas út egy-egy szakasza készült el: a

Az útfelújításokat közműrenoválások
előzik meg, ezek időigénye többszöröse az útfelújításoknak. Egy hosszabb
út esetében, mint például a Fehérvári
vagy a Hegyalja út egy teljes hosszúságú
közműrekonstrukció hosszú hónapokat

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

Fesztivállal nyitott a Lágymányosi-öböl

hétfőtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:

hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30–
16, kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.
ÚJBUDAI POLGÁRŐRCENTRUM

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

Bántalmazott, erőszak áldozatává vált,
krízishelyzetben lévő gyermekek és
felnőttek számára készenléti telefon
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ünnepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.
KATASZTRÓFAVÉDELEM

A katasztrófa helyzetek megoldásában a
XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget
nyújt. Elérhetőség: Zöldszám: 06/80630-600 (éjjel-nappal), Ügyelet: 06/11-318-2218 (éjjel-nappal), Kirendeltség:
06-1-385-0078 (munkaidőben).

Fogadóórák, programok
DEÁK ANDRÁS Szentimreváros

Hogyan ellenőrzi a felújítások minőségét a főváros? Több úton fél-egy év múlva például lesüllyednek az aknafedelek...
A renoválások minőségét a kivitelezőkkel kötött szerződések garantálják. Az
idei útfelújításoknál már a jogszabályokban maximálisan előírható 5 év garancia
került a szerződésekbe, de korábban is
3, illetve 4 év volt a garancia. A Fővárosi
Önkormányzat külön lebonyolító műszaki ellenőrt foglalkoztat, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem is véleményezi az
utak minőségét, laboratóriumi vizsgálatok
alapján. Sajnos, valóban akadnak műszaki
hibák, a legjellemzőbb a csatornafedelek
süllyedése. A főváros minden hibát kijavíttat a kivitelezőkkel.

(G. P.)

Sárkányhajó-fesztivállal nyílt meg a
Lágymányosi-öböl és a Kopaszi-gát.
A park Budapest első, magántőke
bevonásával közcélra épült parkja.
A gáton és az öböl partján pihenők,
kilátóteraszok és homokos plázs várja
a családokat, a Dunában fürdeni
azonban egyelőre itt is tilos. A gáton
álló vendéglátóhelyek jövő tavasszal
nyitnak meg.
A Lágymányosi-öblöt és a hozzá kapcsolódó Kopaszi-gátat a nagyközönség
augusztus 18-án délelőtt az I. Budapesti
Sárkányhajó Fesztivállal vehette birtokba.
Ez a különleges hajó Dél-Kínából származik, története több mint kétezer éves.
Kontinensünkön csak a nyolcvanas évek
végén vált ismertté, hazánkban az első
mérföldkövet 1997-ben a Győri és Rába
Sárkányhajó Klubok megalakulása jelentette. 1998-ban felállt a Magyar Sárkányhajó Szövetség, amely ma már az Európai,
valamint a Nemzetközi Sárkányhajó
Szövetség tagja. A sárkányhajó olyan
– hagyományos terv alapján megépített – 12 és fél méter hosszú,
kenu típusú

hajó, amelyet elöl sárkányfej, hátul pedig
sárkányfarok díszít. A versenyeken 18-20
lapátos egy dobos adta ütemre és egy kormányos irányításával hajtja előre a hajót.
A versenyt és egyben a Kopaszigát parkját Molnár Gyula polgármester nyitotta meg, aki szerint olyan
ingatlanberuházásról van szó, amely
ugyan sok vitát gerjesztett, mégis ez az
öböl a kerület lakói számára fontos hely
lesz a jövőben megvalósuló fejlesztések
nyomán. Sziklenka László, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke úgy véli, az
I. Budapesti Sárkányhajó Fesztivál megszervezése egyben azt is jelentheti, hogy
2009-ben itt rendezhetik meg e különleges
sportág klubcsapatainak Európa-bajnokságát. A polgármester és a szövetség elnöke pezsgővel szentelte fel a vízi színpadhoz
kikötött egyik sárkányhajót. Az I. Budapesti Sárkányhajó Fesztiválon Demszky
Gábor főpolgármester maga is vízre szállt.
A fesztivál legsikeresebb csapata a Römi Sárkányhajó Club volt, ők nyerték a Dragon Aktív Open Kupát,
a Dragon Aktív Mix Kupát és a

Marathon Kupát is. Az MVM Mix Kupán
a Dinamit, a Renault Budapest Team Kupán a FESTO, a Biofilter Elsőbálozók Kupán a Budai XI csapata volt a leggyorsabb.
A park mellett a leendő Kopaszi-gát vízibuszállomás váróterme is üzemel, ahol
most Újbuda új utakon címmel nyílt a
kerület közlekedését bemutató kiállítás.
Láthatunk régi képeket a városrészről, az
akkoriban még Ferenc József hídnak nevezett Szabadság hídról és a század első
felében még Horthy Miklós nevét viselő
körtérről. Látható kép az utolsó, két ló
vontatta omnibuszról, amely a Villányi
úton járt még 1929-ben. Nem maradt ki
a válogatásból a repülés története sem,
hiszen 1915-ben például Albertfalván
működött a Monarchia legnagyobb repülőgépgyára. A tárlaton bemutatják a
Lágymányosi-öböl-projekt, a 4-es metró és a megújuló Kelenföldi pályaudvar
látványterveit, megismerhetjük Újbuda
közlekedési koncepcióját, és talán nemsokára majd itt, ebben a
teremben várhatunk a
dunai hajókra is…
Rózsa Melinda

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK
PROGRAMJAI

MSZP székház, Mérnök utca 40. Tel.:
204-2806
Szeptember 5. 17.00 Ingyenes jogi, adó, könyvvezetési, vállalkozási,
munkaügyi és munkajogi tanácsadás. Ha munkahelyi vagy magánéleti problémák miatt úgy érzi, hogy
lelki támogatásra van szüksége,
igénybe veheti szakpszichológus
ingyenes tanácsadó szolgáltatását, aki minden hónap első szerdáján áll rendelkezésére, legközelebb
szeptember 5-én 17 órától.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Fidesz iroda, Budafoki út 9–11. Tel.:
209-3439 vagy a 20/471-4972. Nyitva
tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18,
pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart szeptember 4-étől
kezdődően a szokásos időben 15–17
óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel,
gyeddel-gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub működik.
Szeptembertől újra nyelvtanulás!
Minden héten hétfőn és szerdán
8–9 kezdő és 9–10 óráig haladó angol
nyelvtanfolyam indul.
Ingyenes internetelérhetőség várja a
böngészni vágyókat, szeptembertől
már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
Szeptember 5-én 18 órától Bogár
László közgazdász lesz a vendég.
MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (XI. Bartók Béla út 61.) minden
hétköznap 15 és 19 óra között várja az
érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi
szervezete minden héten szerdán 18
és 20 óra között fogadóórát tart az
MDF kerületi irodájában.
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16 és 18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a pártszékházban.
MIÉP-HÍREK

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

NYÍLT NAP A SZENT IMRE KÓRHÁZBAN SZEPTEMBER 12-ÉN
SZŰRŐVIZSGÁLATOK
(helye: Bártfai utcai szakambulanciák):

Vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés

Testtömegindex, testzsír-, haskörfogatmérés

Érszűkületszűrés

Bőr-, és nőgyógyászati szűrővizsgálat

Táplálkozási és diétás tanácsadás

Ezen a napon beutaló és vizitdíj nélkül vehetők
igénybe a szűrővizsgálatok.
KÓRHÁZLÁTOGATÁS
Séta az „A” épületben 9, 11, 15 és 17 órakor.
Bővebb információ: a www.ujbuda.hu-n.
Cím: XI., Tétényi út 12–16. Telefon: 464-8779

www.ujbuda.hu

képviselője (KDNP) minden hónap első
keddjén 15–17 óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf (06/20/2618836) helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester.
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi
Géza Általános Iskola zárva tartása
miatt szünetel. Legközelebb tanévkezdéskor, szeptember 3. hetében 17 órakor lesz fogadóóra. Alpolgármesteri
fogadóóra: minden hó harmadik
hétfőjén 15–17 óráig a XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés
az alpolgármesteri fogadóórára az általános igazgatási és tájékoztatás csoportnál személyesen, vagy telefonon
a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) szeptember
13-án 17 órakor tartja fogadóóráját, az Őrmezei Közösségi Házban
(Cirmos u. 8.).
KRAUSZ CSABA (MSZP) augusztus 30án 17 órakor tartja fogadóóráját, a
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben
(bejárat a Mészöly utcából).

Az útépítés nem vesz sok időt igénybe.
Átlagosan 15 nap alatt végeznek a munkálatokkal a kivitelezők, nagy forgalmú
és hosszú útszakaszok esetén ez 30 napot
jelent. Igaz, ezeket az útfelújításokat közműfelújítások előzik meg, amelyeknek
valóban nagyobb az időigénye, hiszen a
technológia igen összetett. Az útépítő cégek hétvégén is dolgoznak. Az éjszakai
munkavégzést viszont több kerületben
önkormányzati rendelet tiltja. Előfordul,
hogy a különösen nagy forgalmú utak esetében kivételt tesznek, és engedélyezik az
éjszakai munkát, ez ellen azonban a helyi
lakosok tiltakoznak, még a rendőrséghez
is érkezett feljelentés.

Behajóztak a sárkányok

www.ujbuda.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés az általános igazgatási és tájékoztatási csoportnál személyesen,
vagy a 372-4577-es telefonszámon
lehet. Önkormányzati képviselői
fogadóóra: minden hónap utolsó
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő (MSZP, 16. választókerület) szeptember 6-án 17-től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában
(Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati
képviselő (Fidesz) minden hónap 2.
és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (Bartók Béla út
141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) augusztus 30án 17 órakor tartja fogadóóráját, a
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben
(bejárat a Mészöly utcából).
LAKOS IMRE

A Magyar Mérce újság és egyéb
ingyenes kiadványok kaphatók a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
kerületi irodájában (Villányi út
20/A, tel.: 365-1488) A párt elektronikus hírlevelére a http://ujbuda.
jobbik.hu kerületi honlapon lehet
feliratkozni.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig
tartja nyitva irodáját (Bartók Béla
út 79.). Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kisköny vtár várja az
érdeklődőket.

KERÜLET

Sziget fesztivál 2007

Budai Klub Galéria

Nem csak a 20 éveseké…
Sajátos Sziget-krónikát kínálunk alábbiakban olvasóinknak. A sajtóban
megjelent, zenekarok sikereiről szóló
beszámolók után mi most egy szubjektív pillanatképet idézünk fel. Íme,
az újbudai Egyesített Szociális
Intézmények 7. számú Idősek Klubja
munkatársának naplórészlete.

mennyire törődnek a családjukon kívüli
idősekkel stb. Az x-elés közben sokuk arcáról le lehetett olvasni a választ.
Mikor kipihentük magunkat, elindultunk körülnézni. Nagyon sok zenei
színpad volt, de sajnos még csak hangoltak, próbáltak a nagy produkciókra, amelyek 16 órakor kezdődtek. Sok-sok külön-

2007. augusztus 8.
Határtalan öröm fogott el,
amikor értesültem arról,
hogy azok közé a szerencsések közé kerültem, akik
kimehetnek a Szigetre. Napokig azon meditáltam, mi
lesz a feladatom, nem fogoke félni a magukról megfeledkezett kábítósoktól. Milyenek lesznek a színpadokról szóló fülsüketítő zenék,
milyen csodás maskarákkal
fogok találkozni.
Amikor a bejárati kapunál a csuklómra került a papírbilincs, minden rossz érzésem elszállt, és vele együtt
hatvan év is a koromból. Ifjú
házasként mi is ezt csináltuk:
hátizsák, sátor, bogrács meg
még sok szükséges dolog fel- Egy fesztivál, több generáció
került a biciklire, és irány a
nagy túra, „körülsátoroztuk” a Balatont. böző árus sátor volt, rengeteg falatozó és
Most úgy figyeltem a fáradt, felbatyuzott a nagyon merész fiataloknak akrobatikus
fiatalokat, mintha köztük bandukoltam mutatványt bemutató játéklehetőség.
volna én is. Izgatottan néztem, hogy sikeA nagy zenei színpad előtt már sorül-e a sátorcölöpöt úgy beverni a földbe, kan üldögéltek, várták egy neves német
hogy megtartsa a sátrat. A bámészkodás zenekar kezdését. Itt a földön egy fiú
során felfedeztem egy sátrat, ami tele volt helyet szorított nekem, és jó nagyot neaggatva fényképes tablókkal.
vetett, amikor azzal utasítottam vissza,
„Hazaérkeztünk”, fáradtan meg- hogy nem tudnék felállni. Kérdésemre,
szomjazva telepedtünk le a sátor elé kihe- hogy honnan van pénze, hogy ilyen drága
lyezett asztalhoz, és nekiestünk a finom helyre el tudjon jönni, büszkén válaszolta,
pogácsának és a hagymás zsíros kenyér- hogy festő-mázoló tanuló, és a főnökétől
nek. Az előttünk elhaladó nagy tömegből meg a megrendelőktől kapott borravasokan mosolyogva, integetve üdvözölték lókat gyűjti össze erre az eseményre. No,
az öregeket. Üdvözlésüket mi invitálással meg van egy aranyos nagymamája, akitől
viszonoztuk, és egyben megkértük őket, minden hónapban kap kétszáz forintot.
hogy az asztalra kirakott anonim íveket
Mélyen elgondolkodtam, hogy ilyen
töltsék ki. A kérdések arra vonatkoztak, fiatalok is vannak, csak őket ritkábban
hogy milyen a kapcsolatuk a családjuk- vesszük észre, mert nem randalíroznak
kal, tisztelik-e az öregeket, szeretik-e őket, az utcán, nem tiszteletlenkednek, nem

Közös képviselők klubja
Szeptember 10. 16.00, Polgármesteri
Hivatal földszinti nagyterem (Budapest XI.
Zsombolyai utca 5.).
Napirend:
– „Hiteltelen vízórák” tájékoztató a mellékvízmérő-órák hitelesítésével kapcsolatos
feladatokról. Vendég: Bognár Péter, Fővárosi
Vízművek Zrt., ügyfélszolgálati igazgató.
– Javaslatok, észrevételek a közterületek
rendjének tisztaságának kérdésében.
Vendég: Lentulai Péter, Fővárosi Közterület
Felügyelete, csoportvezető-helyettes – Délbudai alközpont.

Könyvtári
nyitva tartás
A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Kelenföldi Könyvtára (1119 Budapest, Etele út
55.) tájékoztatja olvasóit, hogy
a könyvtár nyitva tartási rendje
szeptember 3-ától a következőképpen változik:
Hétfő, csütörtök: 10.00–19.00
Kedd, péntek: 12.00–19.00
Szerda: 10.00–17.00
Szombat: 13.00–18.00
HELYREIGAZÍTÁS

Nem zár be az FMH!
Előző számunkban, a Táborozni márpedig jó! című cikkben azt írtuk, hogy
a Fővárosi Művelődési Ház (FMH)
ősszel bezár. Ezzel szemben az FMH
bezárása nem merült fel, még átmeneti időre sem, mindössze arról van szó,
hogy a házat érintő beruházás miatt átszervezik a működését. Az intézmény
vezetői és dolgozói komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy
az ezzel járó nehézségektől közönségük és lakókörnyezetük mentesüljön.
Az FMH átalakításáról a jövőben részletesen beszámolunk, a tévedésért az
érintettektől és olvasóinktól ezúton is
elnézést kérünk.
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„Az ember a szívével lát jól”

röhögik ki az időseket. A nagyképű, hangoskodó, diszkóba járók biztos nem képesek így takarékoskodni. Úgy vélem, néhányuknak nincs is rá szüksége, mert a szülők ellátják pénzzel. Kérdés, hogy ők ezt
mivel viszonozzák, szeretettel, tisztelettel,
megbecsüléssel? Azt már nem tudom.
Tele sok-sok élménnyel és tapasztalattal,
a fiatalokról általánosított
rossz véleményemet megváltoztatva indultam haza.
Az elszállt hatvan év visszatámolygott, nagyon elfáradtam, de úgy vettem észre,
hogy a többiek is. A taxiban,
néma csendben, már csak
azt lestük, hogy melyikünk
háza előtt áll meg előbb.
Köszönöm ezt a fárasztó, élményekben gazdag, tanulságos napot! Rájöttem,
hogy nem szabad a mai fiatalokat egyformán rossznak
ítélni, csak vissza kell gondolni, hogy mi is voltunk
fiatalok, velünk sem voltak
mindig megelégedve a szüleink és az öregek.
Karancz Jánosné /Olga 7 INO/

A Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi
Főosztályának kezdeményezésére és
szervezésében a kerületi Egyesített
Szociális Intézmények 7. számú Idősek
Klubjának (1113 Bp., Bocskai út 43–
45.) munkatársai és négy klubtag részt
vettek a Sziget Fesztiválon. Az itt is bemutatott HÍD program lényege, hogy
felhívja a figyelmet az idős korra, erősítse a generációk közötti párbeszédet,
valamint az idős emberek részvétele a
programokon mind a két korcsoport
számára új élmény lehet. A Fővárosi
Önkormányzat civil sátrában a Sziget
minden napján más és más kerület volt
a vendég. A XI. kerületi szociális intézmény augusztus 8-án, szerdán látogatott ki a rendezvényre.

ábrázolt történelmi események hátterét
idézte fel. A festményeken ugyanis elementáris erővel jelenik meg az 1956-os

A magyar történelem eseményei ihlették Varga Ferenc festőművész képeit,
amelyek szeptember 6-áig láthatók
a Budai Klub Galériában. A kiállítást
augusztus 15-én Pongrácz Zoltán festőművész nyitotta meg.
A 79 éves Varga Ferenc magát „hazafias”
festőművészként jellemzi, talán mert az
egész pályáját meghatározta a század magyar történelme. Bár a sorsfordító idők eseményeiben tevékenyen nem vett rész, festészetével kifejezte érzéseit. A kiállítás címéül
Antoine de Saint Exupery híres mondatát
választotta: „Az ember a szívével lát jól”.
A festészettel a képzőművészeti középiskolában ismerkedett meg, templomfestőnek tanult. A sors, azaz az akkori oktatáspolitika később a Műszaki Egyetemre
irányította, méghozzá az érdeklődésétől
távoli elektromos szakra. Az egyetem elvégzése után a Gamma gyárba került. Akkoriban minden nagyüzemnek volt színjátszó- vagy festőszakköre, ő az utóbbiba
jelentkezett. Itt Kósa Gábor, Váczi András
és röpke egy esztendeig Kokas Ignác voltak
mesterei. Kokas Ignác az egész pályafutására meghatározó hatással volt, az ő „keze
alatt” festette a mostani tárlaton is látható
Horgoló nő című képét.
A kiállítást megnyitó festőtárs,
Pongrácz Zoltán a Varga Ferenc képein

Dömök Viktória
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Varga Ferenc: a festészettel fejezi ki érzéseit

forradalom és szabadságharc minden jelentős pillanata. A művész nem az 50. évforduló kapcsán idézte fel az eseményeket:
’56 benne él, belső valójából jelenítette meg
képeit, amelyek a tényekről és a lényegről
tudósítanak. A Pesti srác, a Ruszki, menj
haza!, a Lesen a Corvin közben, a Tisztelgés az ’56-os mártírok előtt című képeivel
példát kíván mutatni az utókornak hazaszeretetből.
Deák Attila

Két nyári akció eredménye

Sikeres polgárőrök
Autótolvajok, illegális CD-dílerek is
fennakadtak ezen a nyáron a sashegyi
polgárőrökön. A kerületi rendőrök
munkáját segítő önkéntesek ismét
sikeresek voltak.
Több, korábbi akcióhoz hasonlóan most
is eredményesek voltak a kerületi polgárőrök portyái. Rendőrkézre juttattak
egy körözött bűnözőt, megakadályozták
egy Golf típusú autó végleges eltűnését a
tetten ért tolvajok rendszámának, illetve
személyleírásának rögzítésével, és nem

sokkal később megtaláltak egy lopott
utánfutót is. Egy másik helyszínen kiskorú gyermekeket veszélyeztető felnőtteket
lepleztek le.
A két nappal később indított akcióban pedig több mint kétezer autót ellenőriztek rendszámuk alapján, négy gyanús
autó adatait a rendőrségnek továbbították.
Ugyanekkor a polgárőrök segítségével foglalt le a rendőrség ezerötszáz hamis CD-t.
Klimstein László, a kerületi polgárőrök vezetője továbbra is komoly kontrollt ígér Újbudán.

Tömegével érkeznek az új lakók a kerületbe

INGATLAN

Lakáspiaci favorit – élvonalbeli beruházók
folytatás az első oldalról

Élenjáró lakásépítők
Az új lakások piacán mindig döntő szempont, hogy a beruházó mennyire megbízható, milyen referenciákkal és milyen
finanszírozási háttérrel rendelkezik. A
slágerkerületek lakáspiaci történetében
alighanem mindenütt fellelhető egy-egy
bukott beruházás, csalódott vásárlókkal
és hosszadalmas utóélettel. Újbudára nem
jellemzőek ezek a történetek, jórészt a lakásépítésekben élenjáró társaságok fogtak
bele a nagyobb beruházásokba. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akár csukott

„

Nálunk a lakásépítés nem csak
az épületek
felhúzását jelenti.

„

Lakos Imre

szemmel alá lehet írni az adás-vételi szerződéseket, a vevőknek ugyanolyan gondossággal és körültekintéssel kell kezelni a
vásárlást, mint más kerületekben.
A Madárhegy és a Hosszúrét találkozásánál fekvő területen a Futureal Csoport
alakított ki telkeket, ezektől délre pedig
lakóparkot épít Cordia Terrace Madárhegy elnevezéssel. Több mint 12 hektáros
területen, az 1991 óta használaton kívüli
Kinizsi-laktanya helyén épül egy másik, a
Sasad Liget lakópark, amelynek gazdája a
Biggeorge’s – NV Zrt. A két jelentős méretű fejlesztés mellé csatlakozott az ugyancsak 10 hektáros Sasad Resort, amelynek
beruházási összege hozzávetőlegesen 10
milliárd forint, beruházója a Varsói Értéktőzsdén jegyzett GTC. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy Sasadon a három
különböző kategóriában induló fejlesztés
mindegyike sikeres. Ettől a környéktől

nem messze pedig a Tóváros projektet
találjuk, amelynek gazdája a Demján-csoporthoz tartozó MAC Kft. Elképzelhető,
hogy ebben a körzetben további beruházások is indulhatnak a közeljövőben,
ugyanis a Budapestet – több megszakítással – körülvevő zöldsáv Budaörs nagyfokú
beépülésével funkcióját vesztette, így újabb
területek szabadulhatnak fel a Budaörsi út
két oldalán.
A több száz lakásos beruházások között további nagynevű cégeket találunk,
például az Olimpia Groupot, a Csizy és
Lukács Kft.-t, a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-t.

Árak
A XI. kerület ingatlankínálata a többi kerülethez viszonyítva egységesebb a házak
piacán, a lakások ára, és így minősége, típusa, mérete azonban egy meglehetősen
széles skálán mozog.
A legolcsóbb lakások 180 ezer, a házak 190 ezer forintos négyzetméteráron
indulnak, ami a többi budai kerülethez
viszonyítva magas belépő árnak számít. A
legdrágább lakások négyzetmétere átlagosan 1 millió forint fölötti, míg a házakért
átlagosan 810 ezer forintot is elkérhetnek.
A felső ársáv átlaga nem éri el az I., II. és
XII. kerület legdrágább négyzetméterárait. A lakások négyzetméterára szélesebb
skálán mozog, mint a házaké, ami azt is
jelenti, hogy a kerület ingatlankínálatában
a lakások nagyobb arányban szerepelnek.
Bár az átlagárak nehezen definiálhatók a
sokféle városrész miatt, mégis, ha mindent
egybevetünk, a XI. kerületi adatok alapján egy négyzetméter lakásért 368 ezer
forintot, míg házak egy négyzetméteréért átlagosan 379 ezer forintot kell fizetni
Újbudán. Kicsit árnyaltabb képet kapunk,
ha ezeket az ingatlantípusokat új, illetve
használt csoportokra bontjuk.
Az új építésű házak négyzetmétere
átlagosan 439 ezer forintba kerül, míg a
használt házak esetében 378 ezer forint
egy négyzetméter ára. A lakások esetében
egy új építésű négyzetmétere 468 ezer forintba kerül átlagosan, míg a használt lakások esetében 344 ezer forintot kérnek
egy négyzetméterért. A használt lakások

átlagárát csökkentik a 231 ezer forintos
négyzetméteráron kínált panelek. Csak
téglaépítésű használt lakásokat vizsgálva
363 ezer forintos átlagos négyzetméterárat
tapasztalhatunk. Ezek az árak az apróhirdetésekben szereplő adatok alapján állapíthatók meg, a valós adásvételi értékek
ennél némileg alacsonyabbak.
A bérleti hirdetések alapján szintén
elmondhatjuk, hogy az újbudai lakáspiac
előkelő helyen szerepel budapesti viszonylatban, hiszen a XI. kerületben a családi
házak egy négyzetméterre vetített bérleti
díja meghaladja a kétezer forintot. Panellakásban egy négyzetmétert 1300 forint
körül bérelhetünk, téglaépítésű lakások
négyzetméterre vetített bérleti díja 1700
forint körül alakul.

Kérdéses panelek
A XI. kerület a panelházak szempontjából is változatos, hiszen a legöregebb
és a legfiatalabb panelekből is akad jó
néhány. A használt lakások kínálatában
és az árakban még nem jelentkezik az a
változás, ami az országos viszonylatban
is figyelemre méltó panelfelújításoktól
várható. A Gazdagréten működő Bakonyi és Beák cégcsoport Rétköz Ingatlanirodája szerint azonban biztosan emelkedik ezen lakások ára, mert a tetszetős
külső, a homlokzatszigetelés, a mérhető energia- és vízfogyasztásból adódó
megtakarítás valódi minőségi változást
jelentenek.
A. B.

SZABADIDŐ
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KOS

március 21.–április 20.

Lelkes, energikus hangulatban lesz, egyes
napokon még az az érzése is támad, hogy
minden korábbi tervét képes megvalósítani. Munkatársaira ráragad ez a lendület, bár
lesznek közöttük páran, akik titokban egy
kicsit irigykednek. Szerencsére azonban önben megvan az az adottság, hogy segítőkészségével és kedvességével irigyeit csodálókká
változtassa. Különösen szeptember első
hetében ügyeljen arra, hogy többet segítsen
azoknak, akik jelenleg nem olyan energikusak, mint ön.

BIKA

április 21.–május 20.

Ha az előző két hétben kisebb bosszúságai
voltak gyermekével vagy családjával, akkor
ezt szinte el is felejtheti. Igaz, ha csemetéi
iskoláskorúak, akkor a tanévkezdet okozhat
némi gondot, de a lényeg az, hogy a családi
béke rendben lesz. Kiváltképp vidám napokat ígérnek a hétvégék, amikor nemcsak
több időt tölthet szeretteivel, hanem a szabadnapok minden percét élvezni is fogja.

Több lesz a szabadideje is, így időt szentelhet
a mindennapok apró szépségeinek, amelyek
mellett olykor észrevétlen száguldott el. Lehetősége lesz, hogy néhány emberrel tisztázzon
egy-egy kisebb korábbi konfliktust, ami szintén jó hatással lesz a közérzetére.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Az előző két hétben sikerült legyőznie egy
korábbi belső korlátot, amelynek hatására közelebb került embertársaihoz. Ennek áldásos
hatását most fogja igazán kiélvezni. Nap mint
nap azt érzékeli, hogy könnyedebb és energikusabb. Szeptember első hetében kialakulhat
az életében egy olyan döntési helyzet, ami
korábban kisebb gondot okozott, nem tudta,
hogy melyik irányba induljon el. Most azonban ez a döntés szinte saját magától fogja sugallni a legjobb megoldást.

június 22.–július 21.

Az elmúlt két, viszonylag csöndes és nyugodt hetet hasonló időszak követi, de azt
hiszem, ezt egyetlen percig sem bánja majd.
Igaz, hogy a családon és a háztartáson belül
megszaporodtak a teendői, de mivel önnek
az otthon és a szerettei a legfontosabbak, ez
inkább örömmel tölti el. Családtagjai méltányolni fogják igyekezetét, megbecsülést kap
érte. Szeptember első hetében valami kisebb,
szomszédokkal folytatott vita lehetséges, de
ennek ne tulajdonítson túl nagy jelentőséget.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Ebben az időszakban az ön jegyén vonul át
a harmóniát, szeretetet, nyugalmat hozó Vénusz bolygó. Ezt aligha kell magyaráznom! A
hétköznapok ugyan nem fognak annyira pezsegni, mint az elmúlt időszakban, még napi
tevékenységeit is lassabban, nyugodtabb tempóban végzi, de nagyobb örömmel és kedvvel.

NYILAS

november 23.–december 22.

Ha az előző periódusban elindult egy korábbi terv megvalósítása felé, akkor azt tapasztalja majd, hogy „nyílsebesen” halad céljai
felé. Ha ez egy kisebb projekt volt, még az
sem kizárt, hogy szeptember első napjaira
sikerül véghezvinnie, ha viszont nagyobb,
akkor hatalmas lépésekkel halad a kezdeti
nehézségek legyőzésében. Környezete tagjaival könnyen megtalálja a hangot, kapcsolataiban jól érzi magát. Partnerében akár olyan
új tulajdonságokat is felfedezhet, amelyektől
közelebb kerülnek egymáshoz.
december 23.–január 20.

Munkája során egy régi baráttal hozza össze a
sors, ami kezdetben meglepetést okoz, de egyben módot is ad arra, hogy egy korábbi félreértést tisztázzon vele. Ez kicsit össze is zavarja
a gondolatait, és ráébreszti, hogy egyes régi
gondolkodásmintán változtasson. Különösen
szeptember első hete lesz alkalmas arra, hogy
egyfajta „mentális lomtalanítást” végezzen. Ez
jó lehetőséget ad, hogy mélyebb önismeretre
tegyen szert. Gondolatait csak azokkal beszélje meg, akik igazán közel állnak szívéhez.

május 21.–június 21.

RÁK

ez az ötlet nem alakul majd olyan jól, mint
ahogyan az elsőre hiszi. Pénzügyeivel kissé
könnyedén bánik, többet költ, mint amennyit
megengedhet magának. Ezért akár szóváltásba is keveredhet családtagjaival. Szeptember
elején egy baráti vitában kell megvédenie az
álláspontját, és kiállni az elvei mellett.

BAK

IKREK

Augusztus utolsó napjaiban több munka szakad önre, mint ahogy azt szerette volna, ráadásul nem is igazán olyan feladatok, melyekben örömét leli. Ha azonban megpróbál magának egy kis kedvet csinálni hozzá, minden
sokkal gördülékenyebben fog menni. Higgye
el, nincs olyan tennivaló, amit ne lehetne jókedvvel elvégezni. A kulcsszó a hozzáállás!
Baráti köréből néhányan visszaélnek a jó indulatával, több energiát igényelnek, mint amit
adni tud. Magyarázza el, egészen biztosan
meg fogják érteni, hogy most több a dolga.
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HOROSZKÓP
augusztus 27.–szeptember 9.
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Kisebb vitába keveredhet barátaival vagy közvetlen munkatársaival, akik túlságosan beleszólnak az életébe. Lehet, hogy jót akarnak,
de akkor sem ártana meggyőzni őket, hogy a
döntéseiért egyedül ön felelős. Anyagi helyzete hullámzó lesz, azaz kisebb örömök, illetve
bosszúságok egyformán előfordulnak ezen az
életterületen. Rövidesen egy nagyobb kiadás
vár önre, nem ártana, ha átgondolná kiadási
és bevételei egyensúlyát. El sem tudja képzelni, hogy egy apró ötlettel mennyit spórolhat.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

A sors egy nagyon kedvezőnek tűnő ajánlattal
lepi meg, ami valósággal felvillanyozza. Legyen azonban olyan óvatos, mint amilyen általában szokott. Szó sincs arról, hogy bárki be
akarná csapni, de valami külső akadály miatt

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Ha hétfő reggel vidáman ébred, egészen
biztos lehet benne, hogy nemcsak az a nap,
hanem az egész hét is kedvezően fog alakulni. Ezekben a napokban úgy érzi majd, hogy
van az életének néhány területe, ami módosulásra szorul. Talán új munkát szeretne,
vagy a régin belül kíván pár dolgot másképpen csinálni, mint korábban. Ennél jobb
időpontot nem is választhatott volna, hogy
az ösztöneire hallgasson, és ezt megtegye.
Szeptember első napjai különösen alkalmasak egy esetleges új vállalkozás beindítására.

HALAK

február 20.–március 20.

Ez a két hét éppen olyan nyugodt, csendes,
majdhogynem eseménytelen időszakot
ígér, ahogyan ön szereti az életet. A napok
viszonylagos egyformasága most sokkal inkább a biztonság, mintsem az „állóvíz” hangulatát keltik önben. Szabadidejét jól osztja
be, és főként olyan dolgokkal foglalkozik,
amelyekben örömét leli. Talán családtagjai
valamivel több aktivitást várnának el, de
meg fogják érteni, most más a tempója.
Horváth Andrea

Ezen a napon történt – augusztus 29.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született Janus
Pannonius humanista 1434-ben. Az itáliai
években iskolatársa és barátja volt ez a személy (G, O, R). 14. Kimegy a divatból. 15.
Némelyik, tájszóval. 16. Közel-keleti nép. 17.
A kiütés jele. 18. Zeusz testvére és felesége. 20.
Gyümölcs. 22. Súlyarány, röv. 23. Férfinév.
25. Bámul. 27. Norvég drámaíró (Henrik). 29.
A héber írás „a” betűje. 31. Zenekritikus, zenetörténész (György). 32. Exsakkvilágbajnok
(Mihail). 34. 1953-ban ezen a napon hunyt el
Mihály Dénes feltaláló. 1919-ben jelentkezett
mechanikus képbontású távolbalátó készülékével. 37. Az olasz rádió betűjele. 39. Békafajta.
41. Bizakodik. 42. … Nielsen, némafilmsztár.
43. Sodó egynemű betűi. 44. Vigalom. 45. Szavazat. 46. Hidroxilcsoport. 47. Becézett férfinév. 49. Parafál. 51. Mikszáth Kálmán Miklósa.
53. Vanádium és rénium. 54. Karon hordott
időmérő tartozéka. 56. Német hasonlító szó.
57. Klasszikus fehér. 59. Hozzátesz. 61. Cowboyok ügyességi versenye. 63. Zenei félhang. 65.
Műsort sugárzó. 67. Fa része. 68. Fűrészes élű
maláji tőr. 70. Pajta. 72. Öröm fele! 73. A gödöllői egyetem egykori névbetűi. 75. Ázsiai főváros. 77. A vízsz. 23. becézése. 79. Ezen a napon
hunyt el 1938-ban Karinthy Frigyes író, humorista. 1937-ben adta ki ezt a művét (N, P).
FÜGGŐLEGES: 2. Stratford folyója. 3. Lutécium.
4. Elpusztul. 5. Nagy lakoma. 6. Fosztóképző.

7. Fogy páros betűi. 8. Kérdés tárgyra (2 szó).
9. Lak betűi keverve. 10. Ingfodor. 11. Ujjperc.
12. Francia folyó a belga határ közelében. 13.
1908-ban ezen a napon született Robert
Merle regényíró. 13 kötetes történelmi sorozatának címe (F, C, T, A). 14. Ezen a napon
született 1915-ben és halt meg 1982-ben Ingrid Bergman svéd filmcsillag. 1969-ben játszott ebben a filmben (K, I, A). 19. Létezés. 21.
…-Murr. 24. Zsírkő. 26. Medál. 28. Szerencse,
latinul. 30. Janus Pannonius itt ismerte meg a
vízsz. 1. alatti személyt. 31. Hangárnyalat. 33.
Ritka férfinév. 35. Török női név. 36. Gyógyfürdő Keszthely közelében. 38. Gyűrű alakú korallzátony. 40. Vonatkozó névmás. 42. Filmek
érzékenységét jelöli az USA-ban. 48. Lenyújt.
50. Kerti tevékenység. 52. Vatikáni diplomata
érsek (Lajos). 54. Nemes nedű. 55. Női becenév.
58. Bemázol. 60. Zenében: lassan adandó elő.
62. Óír írás. 63. Rákóczi parasztgenerálisa (Tamás). 64. Teadélután. 66. Ítélkezik. 69. Jód, kén
és ittrium. 71. Részben foszlik! 74. Pertu. 76.
Löki egynemű betűi. 78. Vissza: nehézkesen ír.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 34., 79., függ. 13., 14. 30.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 5. A 19–20.
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Az ország-építő, Az éjféli csók, Quentin Durward,
Apja lánya, Good will hunting, Gizella”. A
19–20. SZÁM NYERTESE: Kovács Zoli és Juli
Nagy András
1119 Andor u.
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FÓKUSZ: ISKOLAKEZDÉS

De nehéz az iskolatáska...

talan örömmel venné útját a most még szótlan iskolaépület
felé. Az Újbuda szerkesztősége is azért állította középpontba
az iskolakezdést, hogy bemutassa azokat a sajátosságokat,
amelyek erre a kerületre jellemzőek, és azt, hogy mennyi
munkát és feladatot jelent szülőknek, pedagógusoknak, iskolafenntartóknak, hogy gyermekeink megkapják és megszerezzék a lehető legfontosabb és leghasznosabb tudást
ezekben az években. Mindeközben persze nem szabad elfelejtenünk, hogy az új tanév nem csak nekünk, gyermekeinknek is feszített tempót diktál, ők is elfáradnak majd, és olykor
az iskolatáska nagyon nehéz tud lenni.
Bárczy Andrea, szerkesztő
Dömök Viktória

Ezekben a napokban az iskolások családjában egyre gyakrabban kerül szóba az új tanév. Az anyukák fejében már a
tanszerlelőhelyek kavarognak, az utolsó szülői jegyzetei
után kutatva próbálják felidézni az új írásfüzet jelzőszámát,
az apukák pedig találóskérdéseket gyártanak a szorzótábla gyakorlására. Persze ez csak egy a lehetséges felkészülési verziók közül, hiszen van, akinek az új tanév már
a felvételi időszakot indítja, és a pontszámok latolgatása
határozza meg az iskolakezdés izgalmát. Ha innen nézzük,
mindannyiunknak mást jelent szeptember harmadika, de az
biztos, hogy valamennyi szülő azt szeretné, ha azon a hétfőn
gyermeke „keljfeljancsiként” kipattanna az ágyból, és határ-

Többen kapnak iskolakezdési támogatást

Bizonyos tradíciókkal szakítani kell



Egy kerület megítélésében döntő szerepe van
az oktatásnak. Ha a szülők és gyermekeik erre
vonatkozó szempontjait tartjuk szem előtt,
milyennek látjuk Újbudát?

Szerintem nincs okunk szégyenkezni, ha
az általános képről van szó. A kerület iskolaszerkezetét nézve például, az óvodától
az egyetemig, mindenféle szintű oktatás
jelen van. A fenntartói oldalon is teljes a
paletta, hiszen a kerületi önkormányzati
intézmények mellett, van iskola, amelyet a
Fővárosi Önkormányzat, vagy valamilyen
alapítvány, vagy az egyház működtet. Sőt,
vegyes fenntartású intézményünk is van.
Természetesen az önkormányzat szerepe
az általános iskolai szinten a legjelentősebb.


A kerület iskolái mennyire sikeresek?

Nyilván minden szülő a gyermeke számára legjobb iskolát szeretné megtalálni és így
alakul ki – piaci nyelven szólva – a kereslet
az iskolák területén. Ebből a szempontból
vannak úgynevezett slágeriskolák, amelyekből megtalálható a mi kerületünkben
is jó néhány. Úgy gondolom, az a sikeres
iskola, amelyik hatékony pedagógiai programokon keresztül a diákok számára a
továbblépés lehetőségét biztosítja. Olyan
tárgyi tudást ad a gyerekek kezébe, amelylyel a különböző tanulmányi versenyeken
helyt állnak és persze a következő szintre
szóló felvételi vizsgákon eredményesek
lehetnek. Azon munkálkodunk, hogy
iskoláink a módszertan és tudásanyag tekintetében korszerűek legyenek, kövessék
a világ változásait.


Az oktatás területén a mai világban mit jelent
a korszerűség?

Tekintettel arra, hogy az utóbbi években
a tananyag minden szinten jelentősen
gyarapodott, ezzel párhuzamosan az elvárások is nagyságrendekkel szigorodtak,
bizonyos tradíciókkal szakítani kell. Az
információ halmazt szortírozni kell és az
így nyert energiákat olyan készségek fejlesztésére kell átcsoportosítani, amelyekre korábban nem figyeltünk. Konkrétan
arról van szó, hogy a megszerzett tárgyi
tudást a gyerekek ne csak elméletileg,
hanem gyakorlatilag is képesek legyenek
használni, az élet minden területére megfelelően alkalmazni. Ezt
ma úgy nevezzük, kompetencia
alapú oktatás. Persze a tradicionális pedagógiai szemléletet nem
kell száműzni, hanem a kettő
egészséges egyensúlyát kell megteremteni. Tehát nem csak annak
kell dominálnia, hogy milyen tudásszinttel boldogulnak a diákok
a felvételiken, hanem annak is
fontos szerepet kell szánni, hogy
konkrét élethelyzetekben kreatív
és jó döntéseket tudjanak hozni
ismereteik alapján.


Az biztos, hogy a pedagógusok fizetésében
előre kell lépni. Hogy ez miként valósulhat
meg, erre pillanatnyilag nincs recept. Az
egyéb juttatásokból nem szabad engedni,
a szociális kedvezményeknek, például a
könyvvásárlási hozzájárulásnak, az üdülési lehetőségeknek, mindenképpen fenn
kell maradniuk. Az ilyen anyagi és tárgyi



A pedagógusok nyitottsága, mint mondta,
fontos láncszem a haladásban. A tanítók, ta-

előnyökön túl nagyon lényeges, hogy valódi oktatási élet legyen a kerületben, és
bár nem mondom, hogy rosszul állunk,
de talán még pezsgőbbé lehet tenni ezt a
közeget. Amellett, hogy például folytatjuk
a Pedagógus Est hagyományát, erősíteni
és bővíteni kell az emberi és szakmai kapcsolatokat, a módszertani eszmecseréket
és mindig újabb és újabb lendületet kell
vinni a kerület oktatásába. Arra gondolok,
hogy folytatni kell például az újító és különleges programokat, mint amilyen a reformétkeztetés vagy a gerincprogram volt.
Ehhez a célhoz minden olyan szervezetre
és alapítványra számítunk, amely a kerületben oktatásügyben fellelhető.

A gyakorlatban milyen konkrét változásokra
számíthatnak szülők és pedagógusok a közeljövőben?

Az oktatás hatékonyabbá tétele, amiről
beszéltem, nem csak elméleti, szemléletbeli változásokat jelent. Korszerűbb és
fenntarthatóbb oktatási hálózatot tervezünk, ami bizonyos mértékig szűkebb lesz
a jelenleginél. Ez egy hosszú távú tervező
munkával kezdődik, hiszen itt is fontos a
szakmaiság, és persze egyeztetni kell az
elképzelésünket a Fővárossal és a szaktárcával is. Ami viszont már szeptemberben
is látható lesz, hogy új sportudvarokkal
és újabb épületfelújításokkal várjuk az új
tanévet. Szeretném, ha szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak egyaránt eredményes és vidám tanév lenne a következő.
Remélem, hogy ehhez mi is hozzájárulhatunk azoknak a terveknek a megvalósításával, amelyek még színvonalasabbá teszik
Újbuda oktatási életet.

Ezek szerint gyakorlatilag pedagógiai reformhoz érkeztünk?

Talán a reform erős kifejezés.
Az a lényeg, hogy körültekintően, szakmailag megalapozottan
vigyük be az újdonságokat az
iskolákba. Hogy az oktatás motiváló és fejlesztő legyen a gyerekek számára. Hogy a pedagógusaink nyitottak legyenek, ismerjék meg a modern
pedagógiai szemléletet és ehhez tegyék
hozzá a saját tapasztalataikat, tudásukat,
rutinjukat. Nagyon fontosnak tartom
a tudásszint és a készségek folyamatos
mérését és ami még hiányzik, a mérések
szintetizálását, elemzését és az eredmények visszacsatolását. Ehhez a Pedagógia
Szolgáltató Központ szakmai munkájára
is szükségünk lesz, hiszen háttérintézményként fontos szerepe van a kerületi
oktatásban.




nárok megbecsülése nélkül ez aligha érhető
el, márpedig ezen a téren országosan le van
maradva a magyar oktatási rendszer. Mi a
megoldás?

Dömök Viktória

Az oktatási életre is igaz az a már-már
szlogenként beépült állítás, hogy
Újbuda egy ezerarcú kerület.
Az oktatási intézmények, a pedagógiai módszerek, de még a fenntartási
feltételek is változatosak, az átlagostól
a különlegesig minden fellelhető a XI.
kerületben. Egyebek mellett erről a
sokszínűségről kérdeztük Bács Mártont, Újbuda oktatási ügyekért felelős
alpolgármesterét.

A választási ígéreteiken szerepelt – és a polgármester is többször beszélt arról az elmúlt
hónapokban –, hogy bővítik az iskolakezdési
támogatások körét. Milyen új támogatási formák lesznek szeptembertől?

Nyilvánvaló, hogy a kormányzati megszorítások leginkább az időseket, nagycsaládosokat, valamint a gyermekeiket egyedül
nevelő szülőket érintik. Éppen ezért a nyáron kidolgoztuk, hogy miképpen lehetne
az eddig is létező iskolakezdési támogatást
– ami minden kerületi elsősnek jár alanyi
jogon – kibővíteni. Szeptembertől továbbra is minden elsős kisdiák megkapja ezt a
juttatást, új támogatásként pedig átvállaljuk a tankönyvek költségét a gyermeküket
egyedül nevelő szülőktől, ami akár 14 ezer
forint is lehet gyerekenként. Továbbá azok
a két- vagy többgyermekes családok, akik
rászorulnak az önkormányzat segítségére,
gyermekenként 6 ezer forintos tankönyvtámogatást kapnak szeptemberben. Így
minden olyan kerületi általános és középiskolai diákot nevelő családnak tudunk
segíteni, akinek az iskolakezdés komoly
anyagi nehézséget okoz. Szintén új elemnek tekinthető, hogy májustól utazási támogatást adunk a rászoruló diákoknak, ez
akár 2500 forint is lehet havonta.

Gyerekek mondták

Várod már
az iskolát?
„Nagyon várom. Hiányzik a tanító
néni, mert nagyon aranyos. Bár néha szigorú, amikor kiabálunk.”
„Az iskolát
nem várom,
mert tanulni
kell. A barátommal, a
Zsombival
szeretnék találkozni. Meg
Zoli bácsival, a
focitanárral.”
„Várom is, meg nem is. Már van
új iskolatáskám meg tolltartóm. De azért kár, hogy vége a
vakációnak.”
„Végül is ki
lehet bírni.
Meg ott lesznek a többiek, akikkel
már régen
találkoztam.
Egyedül az
ebéd nem túl
jó a suliban.”
„Most leszek harmadikos és angolul fogunk tanulni. Már egy csomó
szót tudok, és kíváncsi vagyok,
milyen lesz az angolkönyv. Ezért
várom
na g yo n
az iskolát!
Ja, még
egy jó hír:
Erika néni
marad az
osztályfőnökünk
jövőre is.”
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Újbudán is drága a tanévkezdés

Megteltek az óvodák

Támogatni kell a családokat

Út az iskolába

Mivel gyermekenként akár 30 ezer
forintba is kerülhet az iskolakezdés,
a többgyermekes családokat és az
egyedülálló szülőket támogatnia kell a
kerületnek – állítja Jankó István Újbuda
család- és idősügyi tanácsnoka.
Nyár végén a családok
pénztárcáját alaposan
megterhelik az iskolakezdéssel járó kiadások, még egy gyerek
esetében is jelentős a
költség. A tankönyvek
és a tanszerek, valamint az iskolák által kért kiegészítők összköltsége egy elsős gyermek esetében elérheti
a 25-30 ezer forintot is Jankó István számításai szerint. Ott, ahol három-négy, vagy
akár öt csemetét kell szeptemberre „kistafírozni”, nyilvánvalóan a költségek megtöbb-

szöröződnek, ezért a család- és idősügyi tanácsnok szerint a kerületnek kell megoldást
találnia a támogatásra.
A képviselő ezt azért tartja fontosnak,
mert a rászorulók nincsenek könnyű helyzetben, a kormányzat ugyanis megszüntette a 13. havi családi pótlékot, ráadásul
idén szeptembertől tovább szűkül a kedvezmények köre, mivel nem jár ingyenes
tankönyv a gyermeküket egyedül nevelőknek. Ezért a tanácsnok elengedhetetlennek
tartja, hogy a kerület az eddiginél nagyobb
mértékben támogassa a rászoruló családokat, hogy valamiképpen kompenzálni tudják az elkerülhetetlen kiadásokat.
Különösen lényeges továbbá, hogy a több
gyermeket nevelők nagyobb összegű támogatásban részesüljenek, mint azok a
családok, ahol egy, esetleg két gyereket kell
felkészíteni a tanévkezdésre.
Regényi Huba

A kultúrát finanszírozni kell

Megmaradhat a Weiner
A Főváros végső igenjére vár az az
újbudai, amely szerint kiegészítő
budapesti forrással működjék tovább
a kerületben a Weiner Leó Zeneművészeti Iskola szakközépiskolai része.
– Jelentős eredmény, hogy a Fidesz képviselőcsoportjának sikerült megakadályoznia,
hogy a kerület felszámolja a Weiner Leó
Zeneművészeti Iskola szakközép „tagozatát”, a konzervatóriumot – véli Kupper
András, a Fidesz XI. kerületi képviselőcsoportjának vezetője. Kupper András szerint
Újbuda vezetése már eldöntötte a bezárást
azzal, hogy az intézményt át akarta adni a
fővárosnak. Ekkor a Fidesz előállt egy javaslattal: az átadás helyett finanszírozási
megállapodást kell kötni Budapesttel. Ennek lényege, hogy a főváros saját forrásaival
hozzájárul a Weiner Leó szakközépiskola
működtetéséhez, ám az intézmény továbbra is a kerület fennhatósága alatt marad.
Ez az elképzelés a kerületben végül zöld
utat kapott, ám a Fővárosi Önkormányzat

még nem mondta ki a végső szót. Őszre,
de legkésőbb decemberre ígérik a döntést,
amelyből az is kiderül, pontosan mennyi
pénz jut a zenei szakközépnek. A frakcióvezető fontosnak tartja, hogy minél előbb
tisztázódjon a helyzet, hiszen a következő
évi beiskolázás előtt a szülőknek már tudniuk kell, számolhatnak-e hosszú távon a
„konzi” működésével.
– A jelenlegi helyzetben, amikor a kultúrára és az oktatásra szánt kormányzati
pénzforrások szűkösek, a kerületnek mindent meg kell tennie azért, hogy helyben
megmaradjon a zenetanítás magas színvonala. Újbuda tehát önmagának, a pedagógusoknak és a diákoknak is tartozik
annyival, hogy megtartsa ezt a kiemelkedően sikeres és értékes zenei szakközépiskolai műhelyt. A kultúrát nem szabad úgy
finanszírozni, mint egy kocsmát, hogy
amikor megéri működtetni, akkor adunk
rá pénzt, amikor pedig ráfizetésessé válik,
akkor bezárjuk!
R. H.

A kisgyermekek iskolába vezető útján
az óvoda egy meghatározó mérföldkő. Itt alapozzák meg azokat a képességeket és készségeket, amelyek
később segítik a tanulást, a koncentrációt igénylő tevékenységeket. Újbuda
idén minden óvodába jelentkezőt
befogadott.
Az újbudai lakosság fogyása néhány éve
megállt, és az óvodás korosztályban már
két éve érezhető a növekedés is. Idén
nagyjából száz gyermekkel többet fogadtak az új tanévre a kerületi óvodák, mint
korábban. Noha az intézményekben így
elérték a maximális csoportlétszámot, sőt,
három új csoport is indul, egyelőre új óvodára nincs szükség.
Az, hogy egyre több gyermek él a kerületben, nemcsak a demográfiai hullámnak köszönhető, hanem annak is, hogy
az új lakásépítések gyarapodása miatt
egyre több kisgyermekes család választja Újbudát. Az óvodavezetők véleménye
szerint a tömeges lakásépítés beindulása
rengeteg új kisgyermek jelentkezését hozza magával már most, és nem kizárt, hogy
az új lakóparkok átadása után már növelni
kell a kerület kapacitását. Most még csak
kismértékű bővítés szükséges néhány intézmény részleges átalakításával. A Cse-

peredő Óvodában például a nyáron megszüntették a gondnoki lakást, hogy közel
ötven új gyereket tudjanak befogadni. Ez
egy új csoport indítását tette szükségessé,

ezért kellett némileg átszervezni az eddigi
rendszert. Halászné Bogdány Zsuzsanna,
az óvoda vezetője azonban leszögezte,
hogy az átalakulás a gyerekek óvodai életét egyáltalán nem fogja zavarni.
A Hétszínvirág Óvodában jelenleg
nem kellett új csoportot indítani, a csoportonkénti 25 kisgyerek ideális létszámot jelent. Laczi Mátyásné óvodavezető
szintén a nagy lakóparképítéseket említette első számú tényezőként,
amely lassan megtöbbszörözi
az eddigi óvodások létszámát,
és amely miatt hamarosan
átszervezésre lehet szükség a
kerületben.
Újbuda intézményeiben tehát egy jelentkezőt
sem zártak ki a pedagógusok,
még akkor sem, ha esetleg a
kisgyermek a szomszédos kerületből érkezett. Befogadták
a gyes mellett munkába álló
édesanyák gyermekeit is. Az
oktatási törvény egyébként úgy
rendelkezik, hogy az öt évnél
idősebb gyerekeket és a szociális szempontból hátrányos
helyzetű családok gyerekeit
kell feltétlenül elhelyezni, ezt a
minimumot jóval meghaladták az itteni óvodák. Nyilvánvalóan a szülők megértésére és
együttműködésére is szükségük lesz a pedagógusoknak a
megemelkedett létszám miatt.
M. G.
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Készülődnek az iskolák

Kis magyar illemtan a combinón

Kevesebb pedagógus, új feladatok

Süsü esete a villamossal

– Szeptember 3-án reggel 8 órakor minden
iskolában biztonságosan elindulhat az új
tanév a jelenlegi állás szerint – vezet be az
utolsó vakációs napok teendőibe Győrffyné
Molnár Ilona, az önkormányzat humánszolgálati igazgatója. Noha lapzártánkkor
még számos helyen tart a felújítási munkák
utolsó fázisa, várhatóan semmi nem hátráltatja majd az iskolakezdést. Bár nyilvánvalóan nem lehet valamennyi rekonstrukciós igényt rövid távon kielégíteni, a tervezett munkák mind elkészülnek. A nyáron
elvégzett renoválás után ősszel elindul
egy újabb szakasza az épületek és udvarok
megújításának. Természetesen a szorgalmi
időszakban pihennek a szerszámok, de ez
lesz az ideje az új igények felmérésének és
összegyűjtésének, amelyek alapján még az
ősszel tárgyal az önkormányzati testület az
újabb műszaki feladatokról. Az idei tanév
végén lezárul egy hétéves program, amely
az alapvető taneszközök és bútorok készletét hivatott rendbe tenni, összesen 600
milliós költségvetéssel. Ez azt jelenti, hogy
évente mintegy 70-80 millió forintot szántak a berendezések és eszközök karbantartására, cseréjére.

22 óra hetente
Az új tanév a pedagógiai munkában jelentős változásokat hoz. Ami a tanárokat, tanítókat közvetlenül érinti, az a szeptembertől
érvényes óraszám-emelkedés, azaz minden
pedagógusnak hetente 2 órával többet, öszszesen 22 órát kell tanítania. Mivel magasabb az egy főre jutó óraszám, az eddiginél
kevesebb oktatóra van szükség az iskolákban. Az országosnál Újbudán némileg jobb

a helyzet, hiszen míg a 160 ezer tanárból,
tanítóból – becslések szerint – mintegy tízezer, vagyis 6% veszíti el állását Magyarországon, addig a XI. kerületben ez az arány
3% alatt marad. Mindenesetre a kerületi
Pedagógiai Szolgáltató Központ segít az
átképzésben, illetve szakmai kiegészítő

közösségekben tanulhassanak, amelyek
semmilyen alapon sincsenek megszűrve.
Tehát valamennyi intézménynek be kell fogadnia a hiányosságokkal érkező kisdiákokat, mindazokat, akik a szakemberek szerint
integráltan fejleszthetők. Ennek persze valamennyi feltételét meg kell teremteni: a technikai oldalon a speciális eszközöket, az
akadálymentesítést,
a pedagógiai oldalon a pedagógusok
továbbképzését és
a szülőket is fel kell
készíteni az új helyzetre. Valószínűleg
az anyagi ráfordításnál nehezebb feladat
lesz a szemléletbeli
változást elérni.

Gyakori, hogy utazás közben oda nem
illő dolgokat lát-hall az ember. Verekedést a körúti villamoson, robbanó hátizsákot, tolvajt, tömeget, forróságot,
üzemzavart, máskor pedig szimplán és
eseménytelenül zötyögünk.
Ám mostanában van valami, ami minden
eddigitől különbözik: a BKV Zrt. nevelési

jól jönne, ha valami kellemes is eszébe jutna a budapestieknek az óriáshernyókról.
Mondom, jutna, de a kisgyermekes anyák
egy része már azt is kikéri magának, hogy
más próbálja meg nevelni a kicsiket, kiváltképp, ha az még csak nem is oktatási
intézmény. Azért valljuk be őszintén, tényleg van itt egy kis szerepzavar. A megkérdezettek leggyakoribb reakciója az, hogy a

Hatodikos
alsósok

programokon keresztül továbbképzésekkel
kínál új lehetőségeket a pedagógusoknak.
Ilyen alternatíva például a fejlesztőpedagógusi képesítés, amely már az új pedagógiai
programhoz kapcsolódik.

Integráció: a közösség ereje
Ennek a tanévnek az egyik legbonyolultabb
kihívása az úgynevezett integrációprogram,
amely a bármilyen szempontból lemaradt
kisgyerekek fejlesztését szolgálja. Ennek
lényege az, hogy fejlesztőpedagógusok közreműködésével ezek a gyermekek is olyan

Még a vakáció közepén jelentette be
a kormány a nemzeti alaptanterv
bővülését. Egyebek
mellett az egyik
legfontosabb alapelv, hogy a gyerekek
ne puszta elméleti,
hanem a gyakorlatban alkalmazható,
a mindennapokhoz, a jelenhez jól
a l ka lmazkodó,
használható tudást
szerezzenek. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett nem szakrendszerű képzés bevezetése, ami azt jelenti, hogy az alsó tagozat
alapozó évei két évvel meghosszabbodnak.
A negyedik osztály után a gyerekek nem
térnek át a különböző szakokra osztott felső tagozati rendszerre, hanem az alapkészségek továbbfejlesztésére jut még két év.
Mivel ez a rendszer még idén nem, de az
ezt követő tanévben már életbe lép, most
kell elkezdeni az új pedagógiai programok kidolgozását. Szeptember 30-áig ezt a
munkát is el kell végezni az iskolákban.
B. A.

Dömök Viktória

Az iskolákban lassan a helyükre kerülnek az iskolapadok, a tanári asztalok,
a tanító nénik az utolsó simításokat
végzik a faliújságokon, a táblák előtti
függönyráncokat eligazítják, és az
épületekbe eleinte csak óvatos morajlással, de visszatér az élet. A készülődés perceiben felkerestük a kerület
legjelentősebb iskolafenntartóját, az
önkormányzatot, hogy megtudjuk, mi
van még hátra az évnyitóig és milyen
feladatok előtt áll Újbuda oktatási
élete a 2007/2008-as tanévben.

„Kérjük, adja át a helyét Ön is!” – áll a táblán a BKV járművein

feladatokat vállalt magára, és kampányt
indított a kulturált utazási szabályok meghonosítása érdekében. Így született az
ötlet, hogy milyen remek is volna, ha egy
olyan népszerű mesefigura, mint Süsü, tanácsokkal látná el az utazóközönséget az
utazás közben betartandó illemszabályokról. A kezdeményezés önmagában nem is
lenne rossz, de (mert mindig van egy de)
a fogadtatás kívánnivalót hagy maga után.
Hiszen nézzük, mi is történik: az ember
felszáll a combinóra, és hallja az egyfejű
kérését, a gyerekek, a kevésbé rászorulók
adják át a helyüket másoknak. Az elképzelés nehezen titkolható egyik célja, hogy a
közlekedési vállalat szeretne közelebb kerülni az emberekhez, barátságosabb arcát
mutatni a város lakossága felé, főleg most,
a fokozódó tumultus idején. Arról nem is
beszélve, hogy a sok negatív reklám után

BKV egyrészt a saját háza táján söpörjön
és oldja meg a közlekedés zavartalanságát,
másrészt pedig nem a gyerekekkel kellene
kezdeni. Márpedig Süsü aligha szólhat
másnak. Mármost képzeljünk magunk elé
egy kisgyereket, amint békésen utazgatva,
meghallván Süsü szavát, feláll az ülésről.
Kapaszkodni nem tud még rendesen, a
tömeg pedig el is sodorhatja. Többek véleménye szerint a tíz éven felüli korosztályt
kellene megtanítani az utazási normákra,
őket viszont nem hatja meg a bájosan esetlen sárkányfiú.
Szóval az ötlet nem halva született,
de azért egy kicsit még érdemes lenne
dolgozni rajta. Mindenesetre, aki hallani
szeretné, hogyan oktat az egyfejű sárkány illemszabályokat, a Skálánál találja a
combinókat!

Maczali Viki

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 hoszszú 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, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag. Sőt a szerző gondolt
azokra is, akik már megtanultak angolul, franciául vagy németül, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikérdező CD-Tár ezen a három 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 szintentartásában és a reakcióidő csökkentésében, de nem része a tananyagnak.
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.
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, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:
a Hotel Griff Juniorban (Bartók Béla út 152.),
2007 augusztus 31-én, és szeptember 7-én, pénteken, 17 és 19 óra között.

MELLÉKLET
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Változik a központi finanszírozás

Intézmény neve

Az önkormányzat a legnagyobb
iskolafenntartó
A kerületben működő általános iskolák zömét a helyi önkormányzat

Újbuda önkormányzata a költségvetés minden száz forintjából 36ot az oktatásra
fordít: ebben az
Középiskolák fenntartói
évben összesen 9
3
milliárd forintot.
6
Ebből a pénzből
6
fe n nt a r t á s r a ,
fejlesztésre 359
2 millió forint jut,
amiből évente
négy-öt iskolában az átlagosnál
7
nagyobb arányú
renoválást lehet
Önkormányzati
Fővárosi
Egyházi
Egyéb
Alapítványi
elvégezni. Az
iskolafenntartó
tartja fenn, a 24-ből 17-nek a gazdája feladatai közé tartozik az épületek
Újbuda. A fennmaradó hétből egy a akadálymentesítése is, erre ebben
Fővárosi Önkormányzat közvetlen az évben 40 millió forint jut.
A gyerekek talán azokat a fejfelügyelete alatt működik, hat iskola működtetője pedig valamilyen lesztéseket értékelik a leginkább,
alapítvány vagy egyházközség. A amelyek nyomán nagyobb és izközépiskolák esetében más a hely- galmasabb terep jut a játéknak, a
zet, a 22-ből hat tartozik szorosan a sportnak. Az előző tanévben az
Ádám Jenő Általános Iskolában
kerületi intézmények közé.

készült el a pazar sportudvar, járó gyerekek számával szorozidén szeptemberre pedig új hely- ták, így jött ki az iskolákra jutó
színeken épülnek át az udvarok. központi forrás. Szeptembertől
Átlagosan 20 millió forintból ké- viszont a tanítási óraszámot és
szül el a Petőfi Sándor Általános az átlaglétszámot tekintik irányIskola kézilabdapályája, az Őrme- adónak a támogatás meghatázei Általános Iskola műfüves foci- rozásánál. A számítások szerint
pályája és a Bocskai István Általá- ezen az alapon kevesebb pénz
nos Iskola kopott gumipályája új jut az iskolák fenntartóinak, azaz Újbuda a korábbinál kevesebb
burkolatot kap.
Idén az iskolafenntartók – így állami pénzből gazdálkodhat.
az önkormányzat – szempontÁltalános iskolák fenntartói
jából fontos módosulás, hogy
4
megváltozik az
állami támogatás alapja. Eddig 1
a z ú g y ne ve zett fejkvóta- 1
rendszerben
az iskolatípus
és az évfolyam
17
alapján megállapított összeget
Önkormányzati
Fővárosi
Egyházi
Alapítványi
az intézménybe

A 2007/2008-as tanév legfontosabb dátumai
Szeptember 3.: első tanítási nap
Október 19.–november 30.: őszi érettségi
vizsgaidőszak
Október 29–31.: őszi szünet
November 23.: az Oktatási Hivatal közzéteszi a központi felvételi vizsgát szervező 6 és
8 évfolyamos gimnáziumok, illetve a 8.-osok
számára központi vizsgát szervező középiskolák listáját

December 15.: megjelenik a felsőoktatási
felvételi tájékoztató
December 22.–január 2.: téli szünet
Január 18.: az első félév vége
Január 25.: félévi bizonyítvány kiosztása
Január 25.: központi írásbeli vizsga az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba
Január 26.: központi írásbeli vizsga a felvételiző
8. évfolyamosok számára

Január 31.: írásbeli pótfelvételi
Február 15.: a középiskolákba, a felsőoktatási intézményekbe, illetve az érettségi
vizsgákra való jelentkezési végső határideje
Február 18.–március 7.: középfokú általános felvételi eljárás az általános iskolát végzettek számára
Március 21–25.: tavaszi szünet
Május 5–16.: rendkívüli felvételi eljárás

azokban a középiskolákban, ahol nem telt be a
meghirdetett létszám legalább 90 százaléka
Május 5.–június 27.: tavaszi érettségi
vizsgaidőszak
Május 28.: kompetenciamérés a 4., 6., 8., 10.
évfolyamon matematikából és anyanyelvből
Június 13.: utolsó tanítási nap
Június 16–18.: beiratkozás a középiskolák
első évfolyamába

Vége a szünidőnek

– Remélem, Zolika, holnap már a saját lábadon mész az iskolába!

SZEPTEMBER 1. (szombat)
Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 15:00
Veszelka táncegyüttes 15:30
Méhkeréki Hagyományörző Együttes 16:00
és a Kovács zenekar
Rusznaki munkácsi ruszin népi együttes 16:30
KUD Lovra néptánccsoport 17:00
és a Dunavski Biseri zenekar
Szomora Zsolt és Cigányzenekara 17:30
Puskás Péter 18:00
TÓTH VERONIKA 18:40
CARAMEL & BARTÓK ESZTER 19:10
Ajándéksorsolások 19:40

IRIGY HÓNALJMIRIGY

ÉLŐ KONCERIGT
20–22 ÓRÁ

KISSZÍNPAD:

ÁTÉ:0K0
TŰZMIJ
BAT 22
SZO

Domonkos Béla bábszínháza 15:00
Az oroszlán és a kisegér

Újbuda információs- és médiasátor,
Gyógyír XI. Kht., Újbuda 11 Kht.,
A XI. Kerületi Rendőrkapitányság sátra,
Egészségért Egyesület
KÉZMŰVESVÁSÁR,
VIDÁMPARK,
VENDÉGLÁTÁS

www.ujbuda.hu

A Tóparti Újbuda Party fővédnöke
MOLNÁR GYULA polgármester

ÚJBUDA 2007. AUGUSZTUS 29.
Székhelye

Általános Iskolák
Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola

1118 Rimaszombati út. 2–4.

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola

1118 Köbölkút u. 27.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium – Kincskereső tagiskola

1116 Fogócska u. 6.

Bocskai István Általános Iskola

1113 Bocskai u. 47–49.

Budai Sport Általános Iskola

1119 Bikszádi u. 11–15.

Gazdagrét – Csíki-hegyek Általános Iskola

1118 Csíki-hegyek u. 13–15.

Domokos Pál Péter Általános Iskola

1119 Sopron u. 50.

Farkasréti Általános Iskola

1112 Érdi u. 2.

Gárdonyi Géza Általános Iskola

1114 Bartók B. út 27.

Kelenvölgyi Általános Iskola

1116 Kecskeméti J. u. 14.

Keveháza utcai Általános Iskola

1119 Keveháza u. 2.

Lágymányosi Általános Iskola

1111 Egry J. u. 3–11.

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

1119 Fogócska u. 4.

Őrmezei Általános Iskola

1112 Menyecske u. 2.

Teleki Blanka Általános Iskola

1119 Bikszádi u. 61–63.

Gazdagrét – Törökugrató Általános Iskola

1118 Törökugrató u. 15.

Újbudai Speciális Szakiskola

1119 Leiningen u. 27–35.

Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Neszmélyi út 30.

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

1116 Albertfalva u. 9–11.

Kamaraerdei„Csillagjáró” Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1114 Repülőtéri út 6.

Kamaraerdei Kerekerdő Bölcsöde, Óvoda és Iskola

1112 Kamaraerdei út 12–14.

Talentó-Ház Alapítványi Óvoda, Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

1116 Rátz L. u. 4.

Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1112 Repülőtéri út 6.

Középiskolák
SZÁMALK Szakközépiskola

1115 Etele út 68.

BME Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

1111 Egry J. u. 3–11.

Szent Margit Gimnázium

1114 Villányi út 5–7.

Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Gimnázium

1113 Aga u. 10.

Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1113 Aga u. 10.

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

1114 Villányi út 27.

Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola

1115 Thallóczy Lajos u. 1.

Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola

1117 Körössy József u. 3.

Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

1119 Fehérvári út 159.

Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola

1117 Fehérvári út 10.

Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium

1118 Rétköz u. 39.

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola

1118 Beregszász út 10.

Széchenyi István Gimnázium

1118 Rimaszombati út 2–4.

Kürt Alapítványi Gimnázium

1117 Bogdánfy u. 5/b

Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és Szakképző Iskola

1119 Rátz László u. 3–7.

Szent György Biztonságvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

1118 Nagyszeben tér 3.

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

1115 Thallóczy Lajos u. 1.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

1115 Bartók B. út 141.

József Attila Gimnázium

1117 Váli u.1.

Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

1116 Mezőkövesd u. 10.

Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

1116 Kiskőrös u. 1.

Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Neszmélyi út 30.

Szókratész Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

1111 Bertalan Lajos u. 22.

Theátrum„Színiakadémia” Művészeti Szakközépiskola

1119 Etele u. 55.

SZEPTEMBER 2. (vasárnap)
13:40 Vivace Mazsorett
14:00 Fenyőcske néptáncegyüttes
14:30 Polonéz lengyel néptáncegyüttes
15:30 Lustige Musikanten sramlizenekar
16:00 Horvát Hagyományőrző Egyesület
16:30 Műsorismertetés, ajándéksorsolások
16:40 Martenica táncegyüttes
17:10 Zeus és barátai
17:50 Sorsolások
18:00 Pintér Tibor
18:40 Moulin Rouge
19:10 CSEPREGI ÉVA
19:50 Ajándéksorsolás
20:00 KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI
20:40 GÁSPÁR LACI
KISSZÍNPAD:

15:00 Domonkos Béla bábszínháza
A két bátor nyulacska
Autóbemutatók, Állatsimogató, Búvárbemutató, Játszóház, Ékszerbemutató, Kézműves-foglalkozások,
Fotókiállítás, Schenkerik Csaba sakkszimultán,
Aikidobemutató, UPC-, Műszaki Múzeum-,
Budapesti Erőmű Zrt.-, NANE-, Baba-,
Gólyahír Egyesület sátor

ÚJBUDA 2007. AUGUSZTUS 29.

PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

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

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva 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 18-ÁIG Nagy Zsuzsanna

grafikáinak és festményeinek kiállítása.
Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-

szoba.

svéd festőművésznő Creatures from an Other
Space c. kiállításának megnyitója. A tárlat
megtekinthető SZEPTEMBER 29-ÉIG munkanapokon 11–18 óráig, szombatonként 10–14
óráig és a rendezvények ideje alatt.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TUDOMÁNYTÁR
XI., Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak
előzetes bejelentkezés alapján.
RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató u. 9.
AUGUSZTUS 29. 18.00 Magyar Fotográfia Napja.

SZEPTEMBER 11. 18.00 Mohácsi András
szobrászművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető OKTÓBER 5-ÉIG munkanapokon 12–18 óráig, szombatonként 10–14
óráig és a rendezvények ideje alatt.

Szesztay András„Alföld”című fotókiállításának a megnyitója. A tárlat megtekinthető
SZEPTEMBER 26-ÁIG, hétköznapokon 10 és 20
óra között.

BUDAI KLUBGALÉRIA

TETŐ GALÉRIA

Varga Ferenc festőművész kiállítása.
SZEPTEMBER 11. 18.00 Fekete György
„Pillanatképek egy életműből”c. kiállításának megnyitója.

A Csopaki Képzőművészeti Egyesület
„Természet közelben”c. kiállítása.
SZEPTEMBER 14. 18.00 Michel di Faleze festőművész„A visszatérés”című kiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthető: OKTÓBER
14-ÉIG hétköznapokon 15–18 óráig.
SZEPTEMBER 24-ÉTŐL HÉTFŐNKÉNT 18 órától
bridzstanfolyam. Tel.: 06/30/297-5055.

XI., Budafoki út 9–11.

BMK GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 4-ÉIG „Utazás”– a Magyar

Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetségének fotókiállítása
SZEPTEMBER 6–20. Deák Varga Dénes építész
fotókiállítása: Magyarország Árpád-kori
templomai.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706

A felkelő nap – a Zoril Alapítvány kiállítása.
SZEPTEMBER 6. 18.00 Saga Bitkover-Norman

SZÍNHÁZAK
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 11., 12. 20.00 Hód Adrienn:

Szomjas vagyok.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ – R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
SZEPTEMBER 12–15. 20.00 Rókás László:

Waga Nettó: Punch.

XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN SZERDÁN
15–18 óráig. Csoportokat is szívesen látnak
előzetes bejelentkezés alapján.
A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

Koncertterem: AUGUSZTUS 29. 1.00 Kém Csoport
pres. L.u.c. (PL) – Haelucenogenoklektyzm,
multimedia project. SZEPTEMBER 1. 21.00
The Big Royal Kunamaka Orchestra (F), Fish!
SZEPTEMBER 2. 15.00 It’s Rite! Hip-hop Jam 3.
SZEPTEMBER 9. 19.00 Treshold (UK), Communic
(N), Machine Men (F), Serenity. SZEPTEMBER 11.
21.00 Kerekes Band, Folk Error.
Tetőterasz: AUGUSZTUS 29. 21.00 Random
szerda – Barabás Lőrinc és barátai. AUGUSZTUS

30. 21.00 Love Alliance & Friends. AUGUSZTUS
31. 21.00 Hairy Night: Andre, Beta, Mick, Naga.
SZEPTEMBER 1. 21.00 Trash City Club live.
SZEPTEMBER 6. 21.00 Easy Juggling – Bosi és
barátai. SZEPTEMBER 7. 21.00 Pécsi cécó – c0p,
Sirmo, Bergi, Szab. SZEPTEMBER 8. 21.00‘Pon di

River Jam 2 – Riddim Colony, Love Alliance.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjasklub, a

Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete,
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület,
KEDD 14.00 A Keresztény Társaskör Döngicsélő
Klubja, 19.30 Salsasuli. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00
SZOMBAT 10.00 Alakformáló torna. SZERDA 16.00
Albertfalvai Polgárok Köre. CSÜTÖRTÖK 19.00
Hobbi Társastánciskola. HÉTKÖZNAP 10.00–
19.00 óráig AL~FA NET teleház, 16.00–22.00
óráig AL~FA Kávézó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00
Callanetics. AUGUSZTUS 21-ÉTŐL lehet jelentkezni
az alábbi tanfolyamokra: Mesetorna, AKH
Hobbitáncklub, Divattánctanoda, Salsa- és társastánctanfolyam, és Gyógyítótorna foglalkozás.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZOMBATONKÉNT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub.

Tanfolyamok és klubok a 2007/2008-as
évad első felében: Reflex Fotóklub, Őszidő
Nyugdíjasklub, Ikebana, Callanetics, Gerinctorna,
Kerámia, Komplex kézművestanfolyam felnőtteknek, Komplex kézművestanfolyam gyerekeknek, Kerámia, Számítógépes tanfolyamok.
Beiratkozás: SZEPTEMBER 17–21., 15.00–19.00
óráig! Vizuális Művészeti Hónap – szakmai konzultációk nem hivatásos alkotók részére:
SZEPTEMBER 5. 17.00–19.30 Konzultáció a fotópályázat részvevői számára. SZEPTEMBER 5–6.
17.00–19.30 Konzultáció a festészet, grafika,
kisplasztika pályázatra jelentkezők számára.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
SZEPTEMBER 5. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Méta együttes – táncház. SZEPTEMBER 6.
20.00 Técsői Banda. SZEPTEMBER 7. 20.00

3. Újbuda Jazzfesztivál. Oláh Kálmán – Új
Dimenzió Műhely: In-fúzió, Transform Quintet
– lemezbemutató koncert. SZEPTEMBER 8. szombat 20.00 3. Újbuda Jazzfesztivál. Rutkai Bori és a
Specko Jedno. Szalóki Ági koncert. SZEPTEMBER 10.
18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai Lászlóval.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

Induló tanfolyamok: SZERDA 19.00 Picasso
festőszakkör felnőtteknek. Első foglalkozás:
SZEPTEMBER 5. PÉNTEK 15.00 Alma rajzszakkör

gyerekeknek. Első foglalkozás: SZEPTEMBER 7.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti
Kör, SZEPTEMBER 1-JÉTŐL. SZEPTEMBER 2. 10.00
A„Sérült testben ép lélek 2007”programsorozat
amatőr művészeti pályázatának ünnepi műsora
és a díjátadása. SZEPTEMBER 7. 18.00 – 23.00 az
Illés Cluboschok baráti körének műsoros estje.
Közreműködik: MIEZ (Miskolci Illés Emlékzenekar),
vendég: Budai Ilona Magyar Örökség Díjas népdalénekes. SZEPTEMBER 7. 19.00 Moldvai táncház
a Csürrentő együttessel. SZEPTEMBER 10. 21.00
Folklór színház, a bihari együttes műsora.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
KEDD, PÉNTEK 16.00 Sakk- és kártyaklub. KEDD
10.00 Eklektika Klub. KEDD 10.00 Nyugdíjas

Angol Társalgási Klub. A nyári szünetben ingyenes pingpong, csocsó, társasjáték és internetezési lehetőséggel várják a diákokat hétköznapokon
10 és 18 óra között. SZEPTEMBER 3-ÁIG IV. Iai
Jutsu Szeminárium. Vezeti: Sekiguchi Sensei
(Japán). HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és
e-Magyarország Pont.
MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
XI, Kérő u. 3. Tel: 06/30/311-2993 (asztalfoglalás)
SZEPTEMBER 3. 19.00 Jazz Club. MAE Quartet:
„Just Jamming”. SZEPTEMBER 5. 19.00 Jazz

Club. Minus One Bt Jazz Trio: Progresszív mesék.
SZEPTEMBER 6. 19.00 Jazz Club. Dzsesszénekes
barátaink: Jazz-Dukaraoke. SZEPTEMBER 10.
19.00 Jazz Club. Piccolo Inn:„Tisztán Jazz”.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 éveseknek,

17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek (Szeptember
3-ától). HÉTFŐ 19.00, SZERDA
18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. HÉTFŐ, PÉNTEK
18.00 Sport és Jóga. KEDD 10.00
Babafoglalkozások Kodály módszerrel. Cak-kör.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad – Őrmezei
Nyugdíjas Színpad (Szeptember 4-étől), 15.00
Hip-Hop felnőtt, 16.00 Hip-Hop ifjúsági, 17.15
Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.00 haladó
(Szeptember 4-étől). KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00,
KEDD 19.00 Callanetics (Szeptember 4-étől).
SZERDA 10.00 Hastánc (Szeptember 5-étől),
17.00 Logikai és Sakk-klub Schenkerik Csaba
sakkmester vezetésével. SZERDA, PÉNTEK
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate
(Szeptember 6-ától). PÉNTEK 17.00 Női torna.
17.00 Zenés kondicionáló torna gyerekeknek
(Szeptember 7-étől). SZOMBAT 9.00 Commedia
2000 Diákszínpad (Szeptember 22-étől).
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 szuper ha-
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ladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc-előkészítő,
16.30 kezdő. VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
SZEPTEMBER 11. 17.00 Reform életmódklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó
e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

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

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

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

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.
MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.
SZEPTEMBER 16. tanévnyitó istentisztelet.

Konfirmáció órákra várják a 12 évnél idősebb
tanulók jelentkezését.
BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

16.00 Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti
tér 4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00
Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek.

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

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00
Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet,
vele párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise. MINDEN
HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a magyarság

lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP

8.30 Istentisztelet.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub (SZIH).
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise
után szentségimádási óra a szerzetesi és papi
hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség
a Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN
HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó imádkozása.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise
a plébánia betegeiért, szenvedőiért. MINDEN
VASÁRNAP 9.00 Családi mise. SZEPTEMBER
8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony).
SZEPTEMBER 9. 17.00 Zsibongó-mise, 18.00
Cserkész Veni Sancte.

HIRDETÉS

10
LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó
lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.,
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. 14 éve az ingatlanpiacon.
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu
GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres
vagy elad a környéken? Hívjon segítünk:
06/30/547-4854. www.gellerthegyingatlan.hu,
info@gellerthegyingatlan.hu.
SASADON kétszobás, emeleti, jó állapotú lakás
eladó. 06/30/352-9861.
XI., GELLÉRT térnél, Orlay utcában, műemlékházban 75 nm-es, 2 szobás, napfényes, felújított
öröklakás tulajdonostól eladó. 06/70/275-1852.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítő hálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI.,
Fehérvári út 57. fszt. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu.
XI., MADÁRHEGYEN épülő 4 lakásos társasházban 83–102 nm-ig lakások nagy terasszal, 2
db garázzsal, tárolóval leköthetők. 450 eFt/nm.
06/20/393-9689.
FADRUSZ utcai garzonlakásomat eladnám, elcserélném 2 szobásra. Kizárólag környékbeli (XI.
kerületi, gáz, erkély, tégla) lakásra. Magánszemély
jelentkezését várom. 06/30/452-9688.
„GELLÉRT” házban vadonatúj 33 nm-es lakás
eladó. 06/30/940-4111.
ELADÓ az Ulászló utcában 50 nm-es, jó állapotú, belső kertre néző lakás. Irányár: 17,5 millió
Ft. Tel.: 06/70/321-4477.
FARKASRÉTEN magasföldszinti, kertkapcsolatos (150 nm saját kerthasználat) 39 nm-es, délkeleti lakás tárolóval, jó közlekedéssel 16,6 millió
Ft-ért tulajdonostól eladó. Érd.: 06/20/217-3542.
XI. KERÜLETBEN többgenerációs 155 nmes ház csendes utcában, kiváló közlekedéssel,
eladó. Triplakomfortos, terasszal, kerttel, zárt
kocsibeállóval, félszuterén helyiségekkel (100
nm), ipari árammal vállalkozásra. XI. kerületi
földszinti 50–55 nm-es téglalakást beszámítok.
Irányár: 56 millió Ft. Magánszemélyek hívjanak:
204-1904, 06/20/580-0705.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év:
1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net
GAZDAGRÉTEN, Regős u. 12.-ben 18
nm-es üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni a
06/30/551-8971-es mobilszámon lehet.
KERESÜNK kiadó lakásokat, házakat a kerületben! Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év:
1995.) 351-9578, 06/70/383-5004.

GARÁZS
GARÁZS kiadó: XI., Halmi utca 6.
Tel.: 203-5386.
25 NM zárt garázs a XI. kerület Beregszász
úton kiadó. 06/70/212-8987.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizikatanítás. Középszintű és
emeltszintű érettségire, főiskolára, egyetemre felkészítés több mint húszéves gyakorlat.
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.

SPANYOL, olasz, francia, angol, német
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
INGYEN angolóra azonnali kezdéssel.
Tel.: 06/30/367-5934.
GITÁROKTATÁS kezdőknek.
Tel.: 06/30/367-5934.
ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátortalanoknak és gyerekeknek is. 06/30/367-5934.
MATEMATIKÁT tanítok egyénileg nyolcadikosoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak.
365-2969.
KREATÍV kuckó gyermek művészképző. Info: 06/70/215-6611. wwmstudio.fw.hu,
wwmstudio@vipmail.hu.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsga-felkészítés diákoknak és dolgozóknak nyelvtanárnál.
246-8246, 06/20/585-4515.
MATEMATIKA, fizika (pót) vizsgafelkészítés
alapfoktól egyetemig. 06/20/934-4456, 250-2003.
ÉNEKTANÍTÁS. Énekművész-tanár várja énekelni vágyók jelentkezését klasszikus és könnyűzene műfajban. Tel.: 06/70/459-1838.
ANGOLOKTATÁST vállal nyelvvizsgáztató tanárnő Kelenföld központban.
Tel.: 06/30/350-0554.
BUDAI Skálánál német-angol korrepetálás, tanítás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS
azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelőmester. 06/20/934-4664, 246-9021.
ELMŰ által minősített vállalkozás.
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k,
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
BUDAI FÉG gázkészülék szervizünk udvarias,
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dolgozik hétköznap, hétvégén.
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-javítás áfa
nélkül. Tel.-SMS: 06/20/823-1440.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
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
GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása.
Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
KERÜLETI gyorsszolgálat gázkészülékek teljes
körű javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany-, fűtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával, 0–24 óráig a hét minden napján.
321-8082, 06/20/334-3437.
GYORSSZERVIZ. Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fűtés és teljes körű gázkészülék-javítás
anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24 óráig.
292-1990, 06/20/334-3438.

VILLANYSZERELŐ-MESTER kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán.
246-9953, 06/30/947-6036.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés duguláselhárítás, kisebb
munkától teljes kivitelezésig. 06/30/960-2183.
GEBEVÍZ gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárító
gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, vízóra-, bojlerszerelés. 207-2850, 06/30/949-2052,
06/30/942-0064. www.gebeviz.hu.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával, hétvégén
is. Kerületben 20% kedvezmény.
340-1459, 06/20/209-4646.

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők javítása. Farkasréti kisiparos.
06/20/944-9015, 249-2664.
MŰBÚTORASZTALOS 38 éves gyakorlattal
vállalja antik-styl bútor restaurálását, készítését,
kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos
06/30/962-8704.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők javítása. Farkasréti kisiparos.
06/20/944-9015, 249-2664.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hidegmeleg burkolást, parkettacsiszolást, lakkozást,
hő- és hangszigetelést garanciával vállalunk.
06/30/919-5806, 06/30/431-4758.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával,
referenciákkal. 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/931-5495.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen,
garanciával. Török.
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
FESTÉS-tapétázás, parkettás munkák, laminált
parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás.
06/30/232-8732, 788-1411.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret. 1116 Bp., Kondorosi
út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, hevederzárak. 06/30/961-3794.
KŐMŰVES-csatornázási munkák javítástól generál kivitelezésig, duguláselhárítás.
06/30/678-1961.
ASZTALOS-lakatos munkák, kerítések, korlátok, helyszíni javítások. 06/30/678-1961.
ASZTALOS vállal ajtó-, ablakjavítást, szigetelést, zárszerelést, küszöbkészítést, szekrényjavítást,
zsanérok, pántok cseréjét, bútor-összeszerelést.
251-9483, 06/20/381-6703.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, duguláselhárítás!
Csapcserétől teljes felújításig, nonstop!
Tel.: 06/30/954-9554.
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PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, szőnyegpadló fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.
LAKATOS-, kovácsoltvas-, asztalosmunkák,
kerítések, korlátok, konyhabútorok. Helyszíni javítások. 06/30/960-2183.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, festés, mázolás, tapétázás,
átalakítás, burkolás, villany-, vízszerelés, parkettás munkák, takarítás kedvező áron, garanciával.
262-6283, 06/30/982-1689.
ALPINTECHNIKÁVAL vállaljuk: homlokzatok,
tűzfalak veszélytelenítését, hőszigetelését, felújítását, festését. Panel fuga szigetelést, fémszerkezetű
üvegfalak szigetelését. Atrium Kft.
06/20/935-7089.
LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelésének
felújítása, javítása. Homlokzatok és tetők utólagos
hőszigetelése, kőműves, bádogos, tetőfedő munkák garanciával, referenciákkal.
204-6793, 06/20/934-6993.
BELSŐÁTALAKÍTÁS, lakásfelújítás!
Szobafestés, csempeburkolás, kőművesmunkák,
gipszkartonozás, parkettázás, villanyszerelés, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép,
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép,
takarítógép javítása garanciával.
285-3488, 06/30/950-1717.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! (Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende,
Vestel, Schneider). 06/20/471-8871.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. Tel.: 06/20/944-4759.
RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás pontosan, gyorsan! XI., Budafoki út 16-18. 361-3776.
KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást,
fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663,
gold333@freemail.hu
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás,
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is!
Pianínó, páncélszekrény szállítása.
Tel.: 06/30/954-5928.
TÁRSASHÁZKEZELÉS a kerületben, kérje árajánlatunkat! tarsashaz@gmail.com.
06/70/325-4308, 06/70/325-4307, 787-3485.
INGATLANKÖZVETÍTÉS nem kizárólagosan
3% közvetítési díjért.
06/70/325-4308, 06/70/325-4309, 787-3485.
BŐR-, TEXTILRUHÁK javítása, átalakítása a
Móricz Zsigmond körtérnél.
06/70/325-4309, 787-3485.
FAKIVÁGÁS, KERTRENDEZÉS. Információk
telefonon: 06/70/530-6567.
FODRÁSZ házhoz megy. Mérsékelt áron, hétvégén is. 06/70/286-2904.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, műszaki vezetést, energia auditálást vállal.
06/30/618-7929.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher
292-1612, 06/30/944-3717.
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5x2x2-es
rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
INGATLAN adás-vétel buktatói! Ingyenes tanácsadás munkanapokon: 06/20/928-4611.
KERTGONDOZÁS, teljes körű kertápolás profi gépekkel, permetezés. Többéves angliai tapasztalat. 06/30/285-3265.
KERT-TELEK rendezés. Favágás, fűkaszálás,
sövénnyírás, gyepesítés, tereprendezés, kerítés,
járda, térkő lerakása, egyéb kertészeti, kőműves
munkák vállalása.
Tel.: 789-2741, 06/20/947-5830.
FESTÉS, gipszkartonozás, lakásfelújítás.
Tel.: 06/70/235-1608.
BÚTORRESTAURÁLÁS reális áron, felújított
bútorok értékesítése. Igényes, egyedi beépített bútorok készítése. Buraré Vika Bt. Tel.: 06/20/553-4341.

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ magánrendelőben 15 féle szakrendelésen várakozás nélküli gyógyulás! 203-6797,
www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.
GYERMEKPSZICHOTERÁPIA. Szorongó és
magatartási problémákkal küzdő gyermekek
számára játékterápia és szeptemberben induló
gyermekpszichodráma csoport a kerületben.
Bejelentkezés: 06/20/342-7018.
DEPRESSZIÓ, szorongásos zavar, párkapcsolati problémák, életvezetési krízis esetén pszichoterápiás rendelés a XII. kerületben. Bejelentkezés:
06/20/342-7018.
PSZICHOLÓGIAI rendelésünket gyermekek
és felnőttek részére a XI. kerületi Szent Teréz
Szakorvosi Magánrendelőben megnyitottuk.
Koós – Tahy. Jelentkezés: 203-6797.
„REIKI” kéz által közvetített gyógyítás és harmónia. 06/20/520-7886.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet,
könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat,
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.
KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot,
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat,
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszobrokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi Erzsébet
fasor 16. 410-9886, 06/20/323-4104.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
SZAKBECSÜS hölgy kiemelt magas aukciós
áron vásárol festményeket, bútorokat (fekete oszloppal és babafejjel előnyben) bronzszobrokat,
porcelánokat, szőnyegeket, fali-, asztali-, állóórákat, mindenféle dísztárgyat és teljes hagyatékot.
Kiszállás és értékbecslés díjtalan.
Tel.: 06/30/643-0490.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk antik és modern
festményeket, bútorokat, fali- és állóórákat, porcelánokat, régi szőnyegeket, ezüstöket, aranyakat,
szobrokat, lakberendezési tárgyakat, valamint
teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással, vidékre is!
Tel.: 362-3910, 06/20/478-7581.

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

ÁLLÁS
AZ OSZTYAPENKÓ Lakásszövetkezet (gazdagréti lakótelep) gondnokokat keres. Feladatok:
műszaki karbantartás, takarítás. Érdeklődni
Bacsányi Simonnál: 06/30/425-9651, 246-8981.
Írásbeli pályázatok címe: 1118 Bp., Törökugrató
u. 2.
ÁLTALÁNOS iskolás, alsó tagozatos gyerek(ek)
mellé keresek délutáni tanuláshoz, elfoglaltsághoz
gyakorlattal rendelkező, lehetőleg frissnyugdíjas
tanítónőt. Tel.: 06/30/383-3002.
NYUGDÍJAS vízszerelőt keresek kisebb XI.,
kerületi munkákra. 06/20/946-7557, 226-4539.
XII. KERÜLETBEN délutános, 6 órás, telefonos,
irodai utazásszervezői munka, fix bérezéssel.
Érdeklődni 14 óra után:
880-9180, 06/70/770-5084.
600–1500 forint/óra díjazással bébiszittereket,
idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk
Budapest és környékéről.
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.
FŐISKOLÁSOKNAK délutános, 6 órás, telefonos utazásszervezői munka, XII. kerületben,
Délinél. Érdeklődni 14 óra után: 887-5396.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu
Tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.
IDŐSGONDOZÁST, gyermekfelügyeletet vállal megbízható, 50-es hölgy, gyakorlattal.
http://editdoctor.hu, 06/70/594-4414, 789-1016.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI.,
Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron garanciával!
Hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu.
AKCIÓS jelzáloghitelek építésre, vásárlásra, felújításra, hitelkiváltások, adósságrendező hitelek.
06/20/991-6006.
HA TOVÁBB nyújtózkodott, mint ameddig
a takarója ért, ha nem tudja fizetni kölcsöneit, a
megoldás: adósságrendező hitel. Segítünk, hogy
fizetőképes lehessen. 06/30/283-6547.
ÚJ OTTHONI PI-víz készítő rendszer és allergiamentesítő levegőtisztító eladó.
06/70/511-1351.
KÜLÖNFÉLE űrtartalmú tiszta, fonott demizsonok, régi csatos üvegek eladók.
Telefon este: 385-3125.

Apróhirdetések

8–20 szóig: 115 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 170 Ft/szó + áfa.
Az apróhirdetésnél 8 szó díja
a minimális tarifa, és 40 szó
a maximális terjedelem.
Apróhirdetés-felvétel:
hétfő 9–18,
kedd–csütörtök 9–16.
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3.,
tel: 372-0960.
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Biztonságban
Napsütöt te,
igazi nyári délután volt. A két
idős hölgy a Bikás Parkban ült
egy árnyékos
padon. Egyikük
kedves kis kalapban, virágmintás
ruhában, másikuk sportos vászonnadrágban, szemmel láthatólag
nagy diskurálásban voltak.
– Szóval meg is vetted? Jövő tavaszszal már ott lakhatsz?
– Nem volt nehéz eldönteni, hidd
el. Szemernyi kétségem sincs afelől, hogy az eddigi napi gondoktól
mentes, felszabadult, biztonságot
adó mindennapok várnak rám. Ez a
nyugdíjasház az én biztonságos, új
otthonom!
– Mindent mesélj el, az elejétől a végéig, minden érdekel!
– Mióta Sándor elment, minden
más lett. Azóta félek a magánytól, a
magamra maradástól.
Akkor kezdtem el azon gondolkodni, milyen nyugalmat adna, ha
egy nyugdíjasházba költöznék.
Minden olyan terhet levenne a vállamról, ami nyomaszt: a ház, ami
túl nagy nekem. A fenntartása, ami
egyszem magamnak bizony komoly gondot jelent. Az egyedüllét:
elvárhatok-e még több gondoskodást – időt, figyelmet, szeretetet – a
gyerekemtől?
Az egészségem: orvos lenne
a közelemben, vigyáznának rám.
Hála istennek, van elfoglaltságom,
mostanában sokat vigyázok a
kisunokámra, de mi lesz később?

Fáj a derekam, a térdeim igen tudnak
sajogni, hiába, nem fiatalodom már!
– Jó Neked, hogy szükség van rád! A
gyerekeim egyre kevesebbet tudnak
törődni velem, mindig csak rohannak.
Utálom a kiszolgáltatottságot, pedig
egyre jobban rájuk szorulok. De térjünk csak vissza a Te nyugdíjasházadhoz. Hogy találtad meg?
– Könnyű volt egymásra találnunk.
Én a Gellérthegyen lakom, de sokat
megyek az unokámhoz, keresztül a Bikás Parkon, ott laknak a lányomék. Az
egyik csendes kis utcában egy építkezésen olvastam a táblát, hogy itt épül
a Senior Apartmanház. Már a képen
is látszott, ez nem az a régi nyugdíjasház. Szép, újépítésű ház barátságos színekkel, kedves erkéllyekkel. És
milyen gyorsan épül! Valamikor az
év elején kezdték, most meg már tető alatt van, látszik milyen szép lesz.
Egy darabig csak nézegettem, de júliusban felírtam a számukat, és még
aznap be is mentem az irodába. Egy
kedves hölgy várt, mint megtudtam,
ő lesz a szakmai vezető. Bevallom, a
hölgy személye már önmagában is
meggyőzött: hitelessége, magabiztossága és kedvessége. Tudtam, jó helyen
járok. Hát még, amikor kimentünk az
építkezésre!
– Ott is jártatok?
– Hát persze, az volt az első! Nem
zsákbamacska ez, látni kell a házat a
valóságban. Mutattak egy mintalakást, az már teljesen kész van, nagyon
tetszett: gyönyörű beépített konyha,
még mosógép is van, otthonos és
minden új. Ez éppen egyszobás volt,
én egy nagyobbat választottam, lesz

egy kis hálószobám, szép erkélyem.
Pont nekem való! A házban lesz
imaterem, könyvtár és gyógytorna,
mindenféle foglalkozás. Szeretnék
már tartozni valahová, megtalálni a
nekem való társaságot és elfoglaltságot, ugyanakkor a magam ura akarok
maradni. Ha úgy gondolom, akkor
becsukom a saját lakásom ajtaját, és
senki sem zavar. Vagy megyek az én
kis Lucámra vigyázni.
– Hallottam már nyugdíjasházakról jót
és rosszat egyaránt, de ez a Te házad
önmagáért beszél. Egészen kedvet
kaptam! De el sem merem mondani
a fiaméknak, ők biztosan hallani sem
akarnak ilyen megoldásról.
– Hát, a vejem is nagyot nézett, amikor először kimondtam: találtam egy
új otthont magamnak. Aztán együtt
mentünk be az első komolyabb egyeztetésre. Ott együtt győződtünk meg,
hogy sok-sok garancia vigyáz majd a
biztonságomra.
– Milyen garanciáik vannak?
– Számomra a legfontosabb a szakmai
gárda személyisége és hozzáállása. Az
orvos-igazgató (nagyon kedves, fess
ember) szakterülete az idős emberek
gyógyítása. A Senior Apartmanházon
belül lesz orvosi rendelés, nővérügyelet
éjjel-nappal. A szakmai vezető asszony
több mint húsz éven át két nyugdíjasházat, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményt működtetett.
A kisujjukban van minden. A második
legfontosabb, hogy visszatérítéses fizetési konstrukciót kínálnak. Bérleti díj
jogcímen kell megváltani a bentlakást.
Az előre megfizetett bérleti díj élethosszig tartó bentlakásra jogosítja fel

a lakókat. A bérleti szerződés első 20
éven belüli megszűnése esetén a bérleti díj visszafizetésére garanciát vállalnak. Lényeges, hogy 50%-ban Önkormányzati tulajdonban van. A Seniorház
fenntartása nem állami támogatásokra
épül. A bérleti díj visszatérítésére, bár
ne legyen rá szükség, pénzügyi garanciát az OTP Bank jelent.
– Katinkám, Te nagyon kiokosodtál!
Úgy beszélsz, mint egy hivatali ember.
– Nem, dehogy Zsuzsikám, de ismered a mondást: segíts magadon, Isten
is megsegít! Alaposan és sokszor végiggondoltuk és megismertük ezt az
egész Senior Apartmanházat, mielőtt
döntöttem volna. Még az ügyvédünk
sem talált benne kivetnivaló, pedig
igen kukacos ember! És hát van még
egy fontos érv, ami sokat számít: a
hely! A Senior Apartmanház itt van a
XI. kerület szívében, mégis csendes,
kertvárosi részen. 2 percre van az Etele
téri bevásárlóközpont és piac, a Kelenföldi pályaudvar, az épülő 4-es metró,
közelben a főbb busz- és villamosjáratok, a Szent Imre Kórház, a Fehérvári
úti rendelő is csak néhány megálló. De
hát ezt nem kell neked mondanom, hiszen Te errefelé laksz.
– Igen, csak a Tétényi út másik felén.
Szép ez a környék, bizony nagyon szeretek itt lakni. Meg aztán megszoktam.
El sem tudnám képzelni másfelé az életem. De nekem előbb el kéne adnom a
lakásom. Az pedig iszonyú tortúra. És
az sem mindegy, mennyiért!
– Én is eladom a házam, de nem
azonnal, van időm bőségesen. Azt
hiszem, ebben is szerencsém volt. A
Seniorházban ajánlottak egy banki

tanácsadót, aki segített eligazodni a rengeteg hitel között. Nem
egy bankhoz kötve, hanem több
bank több hitelét összehasonlítva.
Melyik miért jó, melyik számomra
a legkedvezőbb. Végül a lányomékkal kiválasztottunk egy igen
kedvezőt: 2 évem van arra, hogy
eladjam a házat, ráérek kivárni a
legjobb vevőt.
– Nahát, Katinkám, nagyon felcsigáztál! De van még egy lényeges
kérdés, talán a leglényegesebb.
Megfizethető ez a nyugdíjasház és
az ottani élet?
– Igen, megfizethető. Messze nem
luxusárakról beszélünk. Én eladom
a házam, odaadom a lányoméknak
is az örökségét belőle, félreteszek
magamnak is, legyen tartalékom.
És élem tovább biztonságban,
önállóan az életem. Szeretem és
megszoktam az előrenézést, felszabadult, nyugalmas mindennapok
várnak rám.
– Annyi mindenről akartam veled
beszélgetni, de most csak ez a nyugdíjasház érdekel. Mesélj még! Hogy
néz ki belülről a ház, milyen a konyhabútor, van sütő a konyhában?
– Képzelj el egy belső átriumos, világos, tágas üvegtetős udvart, kedves kis belső kerttel. Mindig besüt a
nap. Lent van a földszinten egy szép
ebédlő, kedves kis farácsos teraszszal. A konyhabútor vanília és cseresznye színű, beépített gépekkel,
a sütő a legszebb! Micsoda remek
cseresznyés pitéket fogok sütni az
én kis Lucámnak…
(X)
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Szent István-napi sportnapot szervezett Újbuda önkormányzata

Csúcsúszók Újbudáról

Sportos hosszú hétvége

Kiváló teljesítménnyel zárta a gyulai
Magyar Szenior Úszóbajnokságot az
újbudai csapat. Csaknem 90 aranyéremmel és 15 országos csúccsal lettünk gazdagabbak.

Bővelkedett sporteseményekben az
ünnepi hosszú hétvége: három napig
zajlottak a teniszmeccsek a Szent Imre
Kórház pályáin, és kiderült, ki viheti
haza a Szent István Labdarúgó-vándorkupát. Kelenvölgyben a polgármesterek is labdába rúghattak.

Beák Attila magyar szenior csúcsot döntött
200 méter pillangón

tén érezhető, hiszen a klub önfenntartó,
nonprofit, közhasznú szervezet. A verseny
költségeit az úszók maguk fedezik. Bevételeik igen korlátozottak: tagdíj, nevezési díj,
pályázatokon nyert pénzek, valamint támogatóik tárgyi, illetve anyagi adományai.
Részt vesznek az országban és a határainkon túl rendezett szenior úszóversenyeken,
Európa- és világbajnokságokon, valamint
a hazai évi 8-10 versenyen is.
ÚJBUDA MÉDIA

Újbuda újság

telefon 372-0960,
levélcím: 1111 Budapest,
Szent Gellért tér 1–3.

ÚjbudaTV

telefon: 246-6259,
levélcím: 1118 Budapest,
Csíki-hegyek utca 13.
e-mail: media@ujbuda.hu
www.ujbuda.hu

Augusztus 19-én, vasárnap Szent Istvánnapi sportnapot szervezett Újbuda lakossága számára az önkormányzat sportosztálya
az ELTE Mérnök utcai sporttelepén. A körülbelül kétszáz résztvevő röplabda, strandröplabda, férfi-női labdarúgás, streetball
sportágakban mérte össze tudását.
A kispályás labdarúgó-bajnokságban
a férfiak versenyében első lett a Horváth
Klíma csapata, őket követte a Protos, a
Rózsatanya és az Adam csapat. A nők
között az Univerzum „B” csapat lett a
bajnok, a II. helyet a Budapesti Amazon
Sasok szerezték meg, majd az Univerzum „A” és a Vénusz következett a sorban. A legeredményesebb női góllövő
Lánczos Andrásné (Vénusz) volt hét góllal, a legjobb női kapus Juhos Alexandra
(Dévaványa), a férfiak között kilenc góllal Seerer József (Rózsatanya) lett a gólkirály, a legjobb férfikapus Horváth Tamás
(Horváth Klíma) volt.
A női asztalitenisz-bajnokságot Baán
Tímea nyerte, Sultisz Gáborné a második helyet szerezte meg. A férfiak között Raksányi Zsolt győzött, őt követte
Raksányi Géza, Németh István, Szekulesz
Péter, valamint megosztott V. helyen Bella
Balázs és Varga Péter.
Röplabdából vegyes mérkőzéseket
játszottak, az „A” kategóriában a Drink
Team nyert, második lett a Meteor, harmadik a Mint a szél csapat. A „B” kategóriában a Termitor győzedelmeskedett, II.
helyen a Budafok, a III. helyen a Gladiátor
csapata végzett.
Teniszben a nők között Bőcz Gabriella, a férfiak között Chvála Tibor szerezte
meg az első helyet.

Labdarúgó-vándorkupa
Ötödik alkalommal rendezték meg a
Szent István Labdarúgó-vándorkupa elnyeréséért vívott küzdelmet, amelyen

gásaival indult, a végeredmény 0:4 lett, a
Fradi javára.

Tenisz Szent István-kupa
A Tenisz Szent István-kupa több korcsoportban, férfi-női egyesben, valamint férfi páros és vegyes páros versenyszámban

Dömök Viktória

Az Újbudai Szenior Úszóklub tagjai 25 és
80 év közöttiek, olyan emberek, akik egykor az élvonalban úsztak, vagy egyszerűen
teljesen amatőrként szerettek bele ebbe a
sportba. A mozgás, a rendszeres testi-lelki
karbantartás mellett persze a kitartás az,
ami ezekre a sportolókra jellemző, és ami
már korábbi sikereiket is megalapozta. A
tagoknak évente legalább egy versenyen
indulniuk kell, tehát a lazítás, a hosszabb
kihagyás elképzelhetetlen.
– Az edzéseken, a versenyeken túl
nagy súlyt helyezünk a rekreációra, amikor pedig épp nem vagyunk „pályán”, az
egészséges életmód és az egyéb rendszeres
mozgás szerves része mindennapjainknak
– avat be a siker titkába Beák Attila, aki
az aranyérmek mellett országos csúcsot
úszott a 200 méteres pillangófutamban.
A Kondorosi úti Nyéki Imre Uszodában működő Újbudai Szenior Úszóklub
tagjai nem átlagos sportemberek, hanem
azért is küzdenek, hogy megőrizzék a hagyományt, hogy szélesítsék a versenyek és
a szabadidősport skáláját, és mindenekelőtt
népszerűsítsék az úszósportot az őket követő generációk tagjai körében. A színvonalas, eredményes munkához, sikerekhez,
ahhoz, hogy méltó módon képviselhessék
városunkat, országunkat a bajnokságokon,
anyagi és tárgyi támogatásra is szükségük
van. Elszántságuk ezen a területen szin-

idén Ada, Beregszász, Marosvásárhely,
Nádszeg, Prága és Ustron testvérvárosok,
valamint Inárcs és a házigazda Újbuda
csapatai vettek részt a Hunyadi Mátyás úti
sporttelepen.
A vándorkupa ez évben Adára került,
a második helyet a marosvásárhelyiek szerezték meg, a harmadik Inárcs csapata lett.

Papírforma szerint alakult az Újbuda – Ferencváros összecsapás

Újbuda a 4. helyen végzett. A torna legjobb
mezőnyjátékosa a nádszegi Győri Kálmán
volt, a legjobb kapusnak Varsi Csaba bizonyult Adáról. A gólkirály az inárcsi
Cserged László lett, aki öt gólt lőtt egy nap
alatt. A Szent István Labdarúgó-vándorkupa ünnepélyes eredményhirdetésén a
díjakat Budai Miklós és Balázs György önkormányzati képviselők, valamint Sárréti
Károly, a Kelen SC elnöke adta át.
A délutáni Ferencvárosi TC–Újbuda
válogatott mérkőzés Molnár Gyula
újbudai, Ürményi Ferenc adai és dr. Juhos
Ferenc nádszegi polgármesterek kezdőrú-

mérték össze tudásukat a résztvevők a
Szent Imre Kórház teniszpályáin. A kerületi teniszesek fontos seregszemléjén a
mérkőzések főbírája Kátai László volt, a
rendezvényszervező „motorja” pedig dr.
Török Erzsébet, a versenynek helyet biztosító Szent Imre Kórház sportvezetője, a
tenisz szakbizottság elnöke.
Nagy József, Újbuda önkormányzatának sportosztályvezetője elmondta, ez már
a tizenegyedik bajnokság volt, idén 72 indulóval, és nagyon jó hangulatú, színvonalas
amatőrverseny zajlott le a három nap alatt.
Rózsa M.

