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SIKERSZToRINyári táborok újbudán
a Nyéki lehet  
a legjobb választás 
a tanév vége a legtöbb diák számára a 
felhőtlen kikapcsolódás eljövetelét jelenti, 
ám a szülőknek gyakran komoly fejtörést 
okoz gyermekük felügyeletének kérdése. 
Miután nagyszülőkre és háztartásbeli 
anyukákra kevesen támaszkodhatnak, 
számos családban a nyári táborok jelentik 
az egyetlen megoldást, hogy a szülők 
biztonságban tudják csemetéjüket.

Ezek azonban meglehetősen komoly anyagi 
terhet jelenthetnek a szülőknek. Még a napkö-
zis táborok is 5–10 ezer forintba kerülnek na-
ponta, a bentlakásos táborok pedig még ennél 
is drágábbak. Sokat segít a helyzeten, hogy ma 
már rengeteg olyan tábor közül is válogatha-
tunk, melyek az önkormányzat támogat. A tá-
borok egész nyáron, általában reggel nyolctól 
délután öt óráig vannak nyitva, és többnyire az 
általános iskolás korosztályt fogadják. Fizet-
ni csak az étkezésért kell: ugyanannyit, mint 
amennyit az iskolában, így sokaknak még a 
félárú kedvezmény is jár, és van, akinek szo-
ciális helyzete miatt semmit sem kell fizetnie. 
Az extraprogramok árát ráadásul az önkor-
mányzatok általában átvállalják. 

Molnár László szociális ügyekért felelős al-
polgármester a táborok kapcsán arról tájékoz-
tatott, a kerület kiemelt jelentőséget tulajdonít 
annak, hogy a nyári időszakban megfelelő el-
helyezést biztosítson a gyerekeknek. Ezt szol-
gálja, hogy nyáron mindig van nyitva ügyeletes 
óvoda, illetve az iskolákban is biztosítják a nap-
közis tábor lehetőségét minden tanuló részére. 
Újbuda saját tábora a kamaraerdei, de az önkor-
mányzat jelentős összeggel támogatja a soltvad-
kerti szociális tábort, ahol szociálisan rászorult 
gyerekek nyaralhatnak rendkívül kedvező áron. 
A soltvadkerti üdülő ad helyet egy olyan tábor-
nak is, ahol sérült gyermekek nyári elhelyezésé-
ről gondoskodnak. A két önkormányzati tábor 
mellett az iskolák is rengeteg tábort szerveznek, 
melyek mindegyikét támogatja az önkormány-
zat. Molnár László arról számolt be, a képvise-
lő-testület döntése alapján a kerület több mint 9 
millió forintot osztott szét a különböző iskolai 
táborok támogatására. 

(Folytatás és további cikkeink a 6–7. oldalon)

6 millió 
forint

Összefogás  
az idősekért
Újbuda kezdeményezésére tizenhárom önkor-
mányzat írt alá együttműködési keretmegálla-
podást a helyi és az országos szintű idősügyi 
helyzet javításáért. Ennek értelmében a felek 
– többek között – vállalják, hogy szorosan 
együttműködnek az időseket érintő társadal-
mi szemlélet javításában, az időskor értékei-
nek hangsúlyozásában, a tapasztalatok meg-
osztásában, valamint a helyi és országos jogi 
szabályozás előmozdításában. Az együttmű-
ködés értelmében kollektív tudásbázist hoz-
nak létre, kampányokat, akciókat szervez-
nek, törvényjavaslatokat készítenek, de az 
aláírók közös pályázatokon is indulhatnak. 
Az önkormányzatok továbbá közös éves ak-
ciótervet dolgoznak ki együtt.                                                                      

Cikkünk a 10. oldalon

Másoknak is feltűnt,  
újbuda száguld!
Még januárban látott napvilágot a hír, hogy  
a Tüskecsarnok teljes rehabilitáción esik át. 

Árvíz: a kerületi összefogás 
is példás volt
a legmagasabb árvízi készültség volt érvényben, 
a 2006-os vízállási rekord 30 cm-rel dőlt meg.
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a legzöldebb ovi
Összesen 18 kerületi intézmény élt  
a lehetőséggel és nyújtott be pályá-
zatot, hogy elnyerhesse a zöldóvoda 
díjat, illetve az ezzel járó pénzjutalmat. 
a hivatalos díjkiosztót újbuda Önkor-
mányzatának dísztermében rendezték.  

A nevezett intézmények mindegyike 50-50 ezer 
forint vissza nem térítendő támogatást kapott, 
amellyel bizonyíthatták, mennyire elkötelezet-
tek a környezetvédelem iránt. A megvalósított 
feladatokat az Újbudai Pedagógiai Intézet és az 
Önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának 
munkatársaiból álló szakmai zsűri pontozta.

A kreativitás, a befektetett energia, és persze 
a környezetvédelmi szempontok hatékonysága 
alapján dőlt el, melyik óvoda hány pontot ka-
pott. A díjakat és a közel két és fél millió forint 
összegű támogatást a kerület polgármestere és a 
pályázat támogatói adták át a nyerteseknek. A 
legtöbb pontot az Ezüstfenyő Óvoda érte el, így 
ez az intézmény lett Újbuda zöldóvodája.

Az Ezüstfenyő Óvoda kertjében kerül-
tek elhelyezésre azok a gyeptéglák, 
amelyek megvásárlásához Hoffmann 
Tamás polgármester saját jutalomke-
retéből nyújtott támogatást.
Az Újbuda Prizma vezetői és Hoff-
mann Tamás felesége tartott hely-
színi szemlét a megújult albertfalvai 
óvodakertben, ahol a gyerekek már 
sokkal egészségesebb és biztonsá-
gosabb körülmények között játszhat-
nak. Az Ezüstfenyő Óvoda vezetője 
elmondta, két csoportban is vannak 
légúti megbetegedésben szenvedő 
gyerekek, akik számára különösen 
fontos a pormentes, tiszta környezet 
biztosítása. Balogh Lászlóné külön 
köszönetet mondott a füvesítésben 
önkéntesen dolgozó szülőknek is. 

(További információk  
és fotók az újbuda.hu-n)

Felújították a Nedecvár utcát
Teljes egészében megújult a Petőfi Laktanya közelében fekvő Nedecvár utca útburkolata. az újbuda Önkormányzata által 
finanszírozott útépítés az újbuda Prizma Nonprofit Kft. kivitelezésében valósult meg, mely során a járdát és az úttestet is újjá-
építették.

A csendes, kertvárosi környezetben fekvő macskaköves utca 
alapzata rendkívül elhasználódott az elmúlt évtizedekben, ezért 
a lakók kérésére az Önkormányzat újjáépíttette az  
az egész utcát, a járda pedig teljesen új térkő burko-
latot kapott. – Több mint 16 millió forintot költöt-
tünk az út és 6 milliót a járda felújítására, amely így 
végre valódi díszévé vált a környéknek – mondta 
el Hoffmann Tamás polgármester az átadó-ünnep-

ségen, a szalag átvágása után. Hozzátette, az elhúzódó tél és 
a kemény fagyok nagyon megviselték az útburkolatokat, ezért 

idén a kerület jóval több pénzt költ útkarbantartásra, 
mint tavaly. – A kátyúzási munkálatok nagy részén 
túl vagyunk, most azokat az utakat kezdjük rendbe 
tenni, melyek koruknál fogva régóta rászorulnak a 
felújításra – mondta a polgármester.

(T. D.)

újabb fejlesztésekről döntött 
a képviselő-testület
Óvodai férőhelyek, közterület-felújítás, fővárosi 
városrehabilitációs pályázaton való részvétel.
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Kerékpárlopás 
A rendőrséghez több feljelentés is érkezett az elmúlt hetek-
ben ismeretlen tettesek ellen, akik a XI. kerületi Zsombo-
lyai utcából, a Pázmány Péter sétányról, valamint a Gellért 
fürdő előtti parkolóból különböző márkájú bicikliket tulaj-
donítottak el.

 •
A nyári időjárás a szabadba vonzza a felnőtteket és gyer-
mekeket, előkerülnek a görkorcsolyák, gördeszkák, és per-
sze kerékpárok is. Ilyenkor több esetben történik lopás. 
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy biciklijüket lehetőleg több, 
különböző fajtájú zárral zárják le, és azokat mindig stabi-
lan (kerékpár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz, fához) 
rögzítsék!

Elfogások
A kerületi rendőrök június 15-én elfogták a XI. kerületi 
Gazdagréti úton, a Tűzkő utca közelében azt a személyt, 
aki az ott parkoló személygépjárművet – ismeretlen mód-
szerrel – rongálástól mentesen kinyitotta, és abból eltulaj-
donította az akkumulátort.

•
Szintén kerületünk rendőrei fogták el azt az elkövetőt, 
akitől június 14-én kora hajnalban a Karinthy Frigyes és 
Budafoki utca kereszteződésnél végrehajtott ruházatátvizs-
gálás során más tulajdonát képező pénztárca került elő. Az 
elkövető korábban a pénztárca tulajdonosával egy villamo-
son utazott.

Trükkösök
Kerületünkben lakó – vaksággal élő – házaspár tett fel-
jelentést, mert ismeretlen tettesek június 11-én a délutá-
ni órákban magukat az ELMŰ munkatársainak kiadva 
bementek lakásukba, majd különböző jogcímen 180 000 
Ft készpénzt kértek és vettek át tőlük, majd a lakásból 
távoztak.

•
89 éves kerületi lakos tett feljelentést a rendőrségen két is-
meretlen férfi ellen, akik június 18-án a déli órákban laká-
sába becsengettek, rendőrnek adták ki magukat, és szeret-
tek volna otthonába bejutni. A hölgy az álrendőröket nem 
engedte be, így a két férfi távozott a helyszínről.

• 
Figyelem! A nagy melegben előfordul, hogy a lakók elfe-
lejtik becsukni a lakásuk ajtaját, ablakait. Ilyenkor a bű-
nözők könnyűszerrel bejuthatnak otthonukba, ezért kérjük, 
az ablakokat, ajtókat, kertkapukat minden esetben zárják 
be! Tudatosítsuk a szünidőben otthon egyedül maradt gye-
rekekben, hogy idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, és a 
lakásba semmiképpen se engedjék be őket!

KéK HírEK

Tudta-e Ön, hogy 
• a mindennapos stressz, a testsúlyfelesleg, a mozgásszegény élet-
mód valamint a helytelen táplálkozás a legtöbbször diabéteszhez 
vezet
• Magyarországon a lakosság 9-10%-a szenved cukorbetegség-
ben. Évente 4000 lábat amputálnak a betegség szövődményeként 
kialakuló neuropathia következtében, pedig az amputációk 85%-
a a diabétesz időben való felismerésével és gyógyításával elke-
rülhető.

A cukorbetegség tüneteiről és a megelőzésről Dr. Bartos Tímea 
diabetológust kérdeztük.
– Az igazolt diabéteszes betegek, a csökkent glükóz toleranciában szenvedők, és a még fel 
nem derített betegekkel együtt közel 2-2,5 millió embert érint hazánkban a diabétesz. A 
diagnózis felállításakor sokaknál már kialakultak szövődmények is, szív-érrendszeri (angi-
opathia), vese (nephropathia), szemfenéki eltérés (retinopathia), idegbántalom (neuropathia), 
ezért fontos a rendszeres szűrővizsgálaton való részvétel, illetve a tünetek jelentkezésekor a 
mielőbbi szakemberhez fordulás!
Az 1. típusú cukorbetegség az ún. inzulinfüggő cukorbetegség, mely hátterében autoimmun 
mechanizmus, genetikai ok, vírusos fertőzés állhat. Általánosságban gyermek, ill. fiatal fel-
nőtt korban kezdődik. Jellemzője lehet hirtelen fogyás, nagyfokú szomjúság, megnőtt vizelet 
mennyiség.
A 2. típusú cukorbetegség (a betegek kb 80-90%-a tartozik ide)  döntően az idősebb kor-
osztálynál jelentkezik, legtöbbször mindenféle alarmírozó bevezető tünet nélkül indul. Ki-
alakulásában az  elhízás, az évekig tartó helytelen táplálkozás, fizikai inaktivitás játszik fő 
szerepet. A betegek  egy részénél, ill. a betegség kezdetén elegendő lehet a diéta, a rendszeres 
testmozgás és a túlsúly leadása is a normális anyagcseréhez. Azonban legtöbbször szájon át 
szedett gyógyszerek illetve inzulin adására is kényszerülünk. A betegek sok esetben nehezen 
gyógyuló sebekkel, gombásodással és visszatérő fertőzésekkel küzdenek.

Sajnos a diabétesz nem gyógyítható beteg-
ség, azonban helyes életmóddal  sokat tehe-
tünk állapotunk   megőrzéséért.

Az Egészségrovatot a

támogatta.

EgészségrovAT

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia
• bőrgyógyászat
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

Várjuk Önt is MagánorVosi CentruMunkban!
Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaioltokozpont.hu

Közmeghallgatás a Budapest Kelenföld–Százhalombatta 
(40a) vasútvonal korszerűsítésére vonatkozó környezeti 
hatásvizsgálati eljárásban

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környe-
zeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rend. szerint a

Budapest-Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (bez.) 
18+00 – 256+00 hm szelvények közötti 40a vasúti vo-
nalszakasz korszerűsítésére vonatkozó környezeti ha-
tásvizsgálati eljárás keretében

közmeghallgatást tart.
 

A közlemény teljes szövege a KDV-KTVF honlapján 
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu hirdetmények) található.

A közmeghallgatás helyszíne és időpontja: 2013. július 
17. (szerda) 15 óra, Klauzál Ház, 202-es terem (Budapest, 
XXII., Nagytétényi út 31–33.)

 Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb 
irataiba a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osz-
tályán (XI., Zsombolyai u. 4. II. em. 208. szoba, kapcso-
lattartó telefon: 3724-684), valamint a felügyelőség Zöld 
Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10–12.) 
ügyfélfogadási időben tekinthetnek be.

A felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, 
hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illet-
ve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a 
közlemény megjelenését követő harminc napon belül köz-
vetlenül a felügyelőséghez  lehet észrevételt tenni.
Budapest, 2013. június 13.

dr. Horti István
jegyző
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Fagyi a bizonyítvány mellé
Kiváltságos helyzetbe kerültek a gazdagréti elsősök. Ugyanis az első bizonyítvány mellett 
egy igazi hűsítő ajándékot, egy kétgombócos fagyikupont is hazavihettek a helyi önkor-
mányzati képviselő, Király Nóra jóvoltából. – én még emlékszem, hogy gyermekként milyen 
jó volt a bizonyítvány után egy finom fagyi, amellyel tulajdonképpen az egész éves munká-
mat köszönték meg a szüleim. Ez a fagyizás jelentette nekem a vakáció kezdetét. Ilyenkor 
mindig együtt volt a család, és a testvéreimmel együtt nagyon élveztük a pillanatot. Ez  
a hagyomány egy örök emlék maradt nekem, és remélem, ezek a csöppségek is ugyanolyan 
szép élményként élik át, mint ahogy én tettem azt gyerekkoromban – fogalmazott  
a képviselő. A fagylaltra a Törökugrató Általános Iskolában 90-en, a Csíki-hegyek Általános 
Iskolában pedig 50-en voltak jogosultak. A finomságokból a pedagógusok sem maradhattak 
ki: 10 tanító néni is fagyikuponnal távozott.

újabb fejlesztésekről döntött  
a képviselő-testület
Óvodai férőhelybővítések, közterület-felújítási programcsomag, fővárosi városrehabilitációs pályázaton való 
részvétel. Többek között ezekről határozott a képviselő-testület június 20-i ülésén.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2014. szeptem-
ber 1- jétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodába já-
rást. Azért, hogy ezt a feladatot biztosan el tudják látni 

– a kerületre érvényes demográfiai mutatók az óvodás 
korosztály tekintetében 2015 -ig folyamatos emelkedést 
jeleznek – újabb óvodai férőhelybővítésekre van szük-
ség. Ezért a Keveháza Utcai Óvodát 3, míg a Gazdagré-
ti Szivárvány Óvodát 4 csoport elhelyezésére alkalmas 
épülettel bővítik, az Alsóhegy Utcai Óvodában pedig 
a jelenleg tornaszobaként működő helyiségét vissza-
alakítják csoportszobává, illetve az óvoda udvarán, 
a gyermekek testnevelés-foglalkozásához megfelelő 
konténert telepítenek. Döntöttek arról is, hogy újabb 
pályázatot írnak ki a Kelenvölgyi Óvoda vezetői teen-
dőinek ellátására, illetve hogy – szintén a köznevelési 
törvény előírásainak megfelelően – összesen 52 peda-
gógiai asszisztensi és 11,5 pszichológusi (intézményen-

ként 0,5) státuszt hirdetnek meg a kerületi óvodákban. 
Ezen álláshelyek finanszírozását az állam biztosítja. 
Szintén az óvodákat érinti a polgármester felajánlása, 
mely szerint az őt megillető I. félévi céljutalmát – há-
romhavi illetményének megfelelő összeget – két kerü-
leti intézmény számára utalja át. 

Újabb pihenésre, rekreációra, sportolásra alkalmas 
közterületek felújításáról, létrehozásáról szóló prog-
ramcsomagot fogadott el a testület. Az összesen 180 
millió forint értékű beruházások közt szerepel több 
játszótér, park és tér rekonstrukciója, két futókör épí-
tése, de a Fehérvári út–Albertfalva utca sarok rende-
zése is.  

 A Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs pá-
lyázatot hirdetett „Közterületek komplex megújítása” 
és „Közösségi célú városrehabilitációs programok” 

megvalósítására. Ennek keretében Újbuda Önkormány-
zata pályázatot kíván benyújtani a kelenföldi Bikás 
park megújítására (2. ütem), a Gazdagréti tér, a Kap-
tató sétány, illetve a Márton Áron tér komplex meg-
újítására. Az erről szóló határozati javaslatot végül a 
testület kiegészítette Kupper András alpolgármester ja-
vaslatával, mely szerint felkérték a polgármestert, hogy 
kezdjen tárgyalásokat a fővárossal a Parkszínpad száz 
százalékos támogatással megvalósuló rekonstrukció-
jának lehetőségéről is. Hoffmann Tamás befogadta az 
LMP módosító javaslatait is, hogy a tervezés megkez-
dése előtt tartsanak lakossági fórumokat, ahol a lakók 
elmondhatják ötleteiket, javaslataikat.

(V. L.)

diákönkormányzat napja
A diákönkormányzat napját 
ünnepelték a Gazdagrét-Törö-
kugrató Általános Iskola ta-
nulói június 12-én. A felső 
tagozatosoknak diákparla-
menttel indult a nap. Kérdé-
seket tehettek fel az igazga-
tónőnek. Az esemény többi 
része inkább egy gyereknapra 
emlékeztetett.

Röplabda, pingpong, mini-
golf és még számtalan spor-
tolási lehetőség várta a tanu-
lókat. Simicskó István ezen a 
napon sem érkezett üres kéz-
zel, különféle labdákat hozott 

a gyerekeknek, majd részt 
vett a tanár-diák futballmér-
kőzésen. Molnár Mátyás, a 
Sport TV műsorvezetője, az 
iskola egykori diákja is hoz-
zájárult ahhoz, hogy minél 
nagyobb élményt jelentsen a 
sport az itt tanulók számára.

A nebulók is szorgalma-
san dolgoztak azon, hogy az 
év egyik utolsó napja mind-
annyiuk számára emlékeze-
tes legyen. Papírgyűjtésből 
finanszírozták az udvaron 
álló ugrálóvárak bérlését.

(H. L.)

Szépkorúak 
köszöntése
A KPK Szociális és Családsegítő Csoport júni-
us 12-i teadélutánján a 80 év feletti „Kelenvöl-
gyi Szépkorúakat” köszöntötték. Összesen 86 
vendéget vártak. Ez a közösség főleg azok szá-
mára bír különleges jelentőséggel, akik párju-
kat elvesztve egyedül maradtak. Számukra ez 
a hely adja a társaságot, a szórakozást, olykor 
a vigasztalást és a segítséget is. A rendezvény 
Tábori József, a Szociális és Családsegítő Cso-
port  vezetőjének köszöntőjével kezdődött. Az 
emléklapokat Mayer Péter és Endrődy József 
adta át. A 90 év felettieket pedig egy szál fehér 
rózsával külön is köszöntötték.

(H. L.)

KELENvÖLgy
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a gátakon túl…
 

Emberemlékezet óta nem láttak a Duna 
folyása mellett élő emberek ennyi vizet. 
Újbuda az árvízi védekezés tekintetében 

a szerencsésebb területek 
közé tartozott, ennek elle-
nére a különböző kerületi 
szervezetek és magánsze-
mélyek példásan kivették 
részüket a védekezésből 
– ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani minden-
kinek, aki a gátakon, azok 
mögött munkájával vagy 
adományával hozzájárult 
a természeti katasztrófa 
gyors és szakszerű kezelé-
séhez. Mivel Újbuda egyet-
len kritikusabb pontja, a 
Kopaszi-gát is jól bírta a 
terhelést, munkatársaink 
és a helyi önkéntesek más-
más veszélyeztetettebb he-
lyekre mentek segíteni. Az 
ár levonulása után, most 

a helyreállítási munkálatok folynak, és 
továbbra is fontos az önök nagylelkű se-
gítsége, amit az alábbi lehetőségeken te-
hetnek meg:

 
Nemzeti Összefogás Vonala: 1357

Egy telefonhívás 
vagy SMS díja 250 forint.

 
Nemzeti Összefogás számlaszáma:

Belföldről: 11711711-22222222
Külföldről, vagy más hazai pénzintézet-

től devizában történő utalás esetén:  
IBAN bankszámlaszáma:  

HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000
 

Kedvezményezett számla neve:  
Nemzeti Összefogás Vonala SWIFT  

azonosító (BIC): OTPVHUHB  
Név: OTP Bank Nyrt.

 
Köszönettel:

Hoffmann Tamás
polgármester

mIsszIÓ

AKTUÁLIS

Tavasszal és nyár 
elején a szokásosnál 
is több eső esett  
a Duna és mellékfo-
lyói vízgyűjtő terüle-
tein, emiatt gyorsan 
emelkedett a folyók 
vízszintje Németor-
szágban, Csehország-
ban és Ausztriában. 
Passaunál ötszáz 
éves rekordot dön-
tött a Duna. Amint az 
országban minden-
hol, kerületünkben 
is mindenki, aki csak 
tehette, vagy kint volt 
a gátakon, vagy pénz-
adománnyal segítette 
az árvízi védekezést.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Professzionális fémmentes fogpótlások az Új Széchenyi Terv keretében a VitalEurope Fogászati Központban

2013.05.10.

Uniós támogatásból új, magas színvonalú szolgáltatással bővült a VitalEurope Fogászati Központ (Vital Point Kft.) 
fogászati tevékenysége. Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult projekt összköltsége 59,6 millió forint volt, 
amelyből a vállalkozás közel 20,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A KMOP-1.1.4-11/A-2011-0084: „A VITAL POINT PROCERA KUTATÁSA” című pályázat megvalósításához az Európai Unió és a Magyar Állam 
által nyújtott támogatás összege: 20.456.702 forint.

A vállalkozás Budapesten 2006 óta foglalkozik fogászati ellátással, és évről évre egyre több beteg keresi fel a fogászati központot. A cég 
számára fontos az általuk nyújtott szolgáltatások minősége, ezért a legújabb és legjobb technikákat alkalmazva bővítik kínálatukat.

Az Új Széchenyi Terv finanszírozásának keretében a céghez megérkezett a világ vezető CAD/CAM rendszere. Ennek köszönhetően a 
vállalkozás kedvezőbb áron és jobb minőségben biztosíthatja a Nobel Procera korona készítését, mely pácienseik számára már 120.000 
Ft-tól elérhető. Terveik szerint ennek a beruházásnak köszönhetően növelhetik a betegszámot, mely által nem csak stabil munkahelyet 
biztosíthatnak dolgozóik számára, hanem több munkatárs alkalmazására is lehetőségük nyílik. A fogászati központról bővebb információt a 
www.vitaleurope.hu oldalon olvashatnak.

Vital Point Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1113 Budapest Nagyszőlős u. 11-15.
E-mail: info@vitaleurope.hu
Honlap: www.vitaleurope.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

Árvíz: a kerületi összefogás  
is példás volt a védekezésben
a legmagasabb árvízi készültség volt érvényben,  
a 2006-os vízállási rekord 30 cm-rel dőlt meg a fővá-
rosban. újbuda gyenge pontja, a Kopaszi-gát is erősnek 
bizonyult, a fokozott figyelem, a készültség nélkülözhe-
tetlen volt ahhoz, hogy a víz a kerületben se romboljon.

A kerület vezetői a Duna tetőzése előtt árvízi, védekezési 
szemlét tartottak. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a rend-
őrség és Hoffmann Tamás polgármester a legveszélyeztetet-
tebb partszakaszokat vette számba Pesti Imre kormánymegbí-
zottal, aki a főváros védelmi bizottság elnökeként volt jelen.  

A Kopaszi-gát hullámtere alacsony, könnyen víz alá kerülhe-
tett volna. Pesti Imre tájékoztatóján elmondta, sikerült a kerü-
let vezetőivel egyeztetni, akik nagyon tisztességesen álltak a 
helyzethez, az emberi és vagyoni védekezés miatt az árhullám 
idejére lezárták a területet. A körülmények nem voltak egysze-
rűek, a Kopaszi-gáton több szórakozóhely árvízi bulit hirdetett, 
a tűzoltó parancsnok azonban betiltatta a rendezvényeket. A 
Duna további emelkedése miatt ezután az egész öblöt lezárták. 
Így tett a XXII. kerület is, a Duna dél-budai szakasza szinte 
megközelíthetetlen volt a védekezési munkálatok miatt. Ezzel 
lényegében a kerületek elejét vették a katasztrófaturisták meg-
gondolatlanságának. 

Hoffmann Tamás polgármester összegezve a helyzetet kifej-
tette, hogy a szakértőktől minden tájékoztatást megkapott, és 
ez alapján látható, hogy maga a kerület és annak Dunához eső 
része – a lakott területek – semmilyen értelemben nem voltak  
kitéve az árveszélynek, így a kilakoltatásnak sem. – A védmű-
vek igen jól kiépítettek – tette hozzá. A polgármester a Műszaki 

Egyetem területén is ellenőrizte a védekezés hatékonyságát. – 
Mivel az R és E épületek között az esővíz-elvezető csatornák-
ból eddig is feljött az áradások alkalmával a Duna vize, és itt 
található az egyetem oktató atomreaktora, kiemelten fontos a 
víz behatolásának megakadályozása – fogalmazott. Az ellen-
őrzés alkalmával Hoffmann Tamás elmondta, a nyári karban-
tartások miatt a reaktort mindenképp leállították volna, ezért 
az semmilyen kockázatot nem jelentett a lakosság számára. 
Ugyanakkor hangsúlyozta: az atomreaktor egy biztonságosan 
működő gépezet, de mindenképpen kiemelt figyelmet érdemlő 
létesítmény.

Menyhért Tamás, az Újbudai Tűzőrség pa-
rancsnoka az árról adott tájékoztatójában 
elmondta, a kerületben folyamatos készült-

ségben voltak a katasztrófavédelem 
egységei. Újbudán pénteken (június 
7-én) 7,7 méter magas volt a víz, ami 
négyóránként 3 centimétert emelke-
dett. Hangsúlyozta: mivel a XI. kerü-
letben is tíz méter magas a fővédvonal, 
nem volt szükség gátépítésre. A hétvé-
gén Győr-Moson-Sopron, Komárom 
és Pest megyében, valamint a fővá-
rosban folytak a megerősítési munká-
latok. Budapesten Óbudán, a Római-
parton és a Margitszigeten építettek 
nyúlgátakat.  

Behívót kaptak  
a tartalékosok
Katonaruhát, málhazsákot és élelmiszer-
csomagot vettek át a Petőfi Laktanyába ér-
kező tartalékosok, akik a védekezés elején 
megkapták behívójukat, másnap pedig már 
indultak is az ország valamely árvíz által 
veszélyeztetett településére. A Magyar Hon-
védség dandártábornoka a tartalékosok be-
vetéséről és az árvízi munkálatokról adott 
tájékoztatást. A Magyar Honvédség leszerelt 
katonáiból és civilekből toborzott tartalékos 
haderő három éve még 17 főt számlált, mára 
a kormány 4700 főre növelte létszámukat. A 
fővárosban folyó katonai részvétel irányító-
ja, a Budapesti Helyőrség parancsnoka, Kun 
Szabó István dandártábornok elmondta: a 
Duna magyarországi szakaszán több mint 
4200 katona védekezett a gátakon, szükség 
esetén pedig a Magyar Honvédség további 
5000 embert lenne képes mozgósítani – vé-
gül nem volt rá szükség, bár a Duna a déli 
országrészben komolyabb fejfájást okozott. 
A katonai vezető hozzátette: kétszázhetven-
hat önkéntes műveleti tartalékos vonult be, 
akiket idén akartak kiképezni, de a vész-
helyzet miatt azonnal a gátakra küldték 
őket. A Budapesti Helyőrség katonái a Ró-
mai-parton, a Margitszigeten, a Szentendrei 

szigeten vettek részt a védekezésben. A most behívott önkén-
tes műveleti tartalékosokat Tatán, Sződön és Pest környékén 
vetették be, de számos más helyszínen is részt vettek az árvíz-
védelemben. A védekezési munkálatok után a homokzsákok 
eltakarításában például a büntetésvégrehajtás is segédkezett, 
a Margit hídnál rabok szedték fel a homokzsákokat.

A polgárőrök is aktív szerepet vállaltak
Homokzsákot töltöttek, tájékoztatták a lakosságot és védőmű-
veket őriztek. A Lágymányosi Polgárőrség is aktívan kivette  
részét a dunai árvíz védekezési munkálataiból. Június 5-étől 
június 14-éig az egyesület 24 tagja összesen 651 szolgálati órát 
látott el az árvízzel összefüggésben: ez védművek őrzését, la-
kossági tájékoztatást, nyúlgát építéséhez homokzsákok töltését 
és pakolását egyaránt jelentett. Nem csupán Újbudán, hanem a 
XXII. kerületben, a Margitszigeten és Budapest más pontján is 
segítettek a Lágymányosi Polgárőr Egyesület tagjai.

(Újbuda)

Sokszínű Európa

Sajt, bor, croissant, terrine, fűszerek – a francia 
konyha különlegességei a Hegyvidék Bevá sárló
központba érkeznek. A Sokszínű Európa 
ren dezvénysorozatunk következő állomásán 
Franciaország és a francia gasztro  nó mia ad 
ran devút a gall finomságok ked velőinek. 
Láto gas son el július 11én és 12én a Hegy vidék 
Bevásárlóközpont Francia Napjaira, ahol ked vére 
válogathat a leg ne vesebb im portőrök ter mé
keiből! A gasztronómiai különleges ségek mellett, 
a központ bérlői is speciális ajánlatokkal 
varázsolnak egy csipetnyi Franciaországot Buda 
szívébe, a Hegyvidék Bevásárlóközpontba.

XII. ker., Apor Vilmos tér 11-12.
www.hegyvidekkozpont .hu

Francia
randevú

hegyvidék bevásárlóközpont

július 1112.

Forrás: Újbuda-gyűjtés

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot,  

és nézze meg  
a videónkat!
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A kormány támogatja az úszó-vb-t
A Dagály fürdő területén épül meg a 4–5 ezer, alkalmanként 17–19 ezer néző befogadá-
sára alkalmas uszodakomplexum, amely otthont adhat a 2021-es vizes világbajnokság-
nak. Vígh László kormánybiztos a 2021-es vizes világbajnoki pályázat és a szombaton 
sorra kerülő Magyar Úszás Napja szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, a létesítmény-
nek 2016 végére készen kell lennie. – Készen is lesz – folytatta –, és már itt lehet a 2017-
es ifjúsági világbajnokság is. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
sportért és ifjúságért felelős államtitkára megerősítette: a kormány támogatja a világbaj-
nokság rendezési szándékát, és bízik a sikerben. Hozzátette: fontos, hogy Magyarország 
ne csak a sportnagyhatalmi státuszt tartsa fenn, hanem világversenyeket is képes legyen 
megrendezni.

FŐvÁrosI HírEK
– A főváros szeretné jobban kihasználni a Duna adta lehetőségeket, és a 
vonatkozó fejlesztési terveket a kormányzat is támogatja – mondta Tarlós 
István a Budapest és a Duna című városstratégiai konferencián. A főpol-
gármester hangsúlyozta, a 2030-ig szóló fejlesztési tervek központi célja az, 
hogy a város vezetése, a gazdasági, a kulturális és a társadalmi élet sze-
replői, és legfőképpen maguk a városlakók közös ügyként, egy akarattal 
tekintsenek Budapest jövőjére. Tarlós István hozzátette, Budapest története 
úgy alakult, hogy a Duna mindig központi szerepet játszott az életében. A 
régebbi időkben a halászat, később a kereskedelem, az ipar és a közlekedés, 
ma pedig a turisztika és a vízhasznosítás ezernyi módja ad lehetőségeket az 
új tervek készítéséhez.

A Főváros Önkormányzata az egészséges életmód jegyében ingyenes moz-
gásos, illetve sportprogramokat kínál Budapest különböző helyszínein a va-
káció két és fél hónapjában a szünidőt a városban töltő általános és középis-
kolások számára. A részletes programajánló megtalálható a www.budapest.
hu honlapon, a Facebook közösségi oldalon az Iskolakapun kívüli program 
alatt. 

Az iskolai szünet ideje alatt rengeteg programmal, látnivalóval, valamint 
az unokával érkező nyugdíjasoknak kínált kedvezménnyel várja látogatóit 
a Fővárosi Állat- és Növénykert. Az elmúlt hetekben született rekordszámú 
állatkölyköt is érdemes megnézni. Délelőtt 10-től délután 5 óráig félórán-
ként kezdődnek a különleges programok a kert különböző pontjain. Lesz 
fókatréning, elefántiskola, látványetetés, óriáskígyó-simogatás, pálmaházi 
trópusi vihar, valamint rengeteg érdekesség a Varázshegyben. 

Védőoltást, féreghajtót, azonosító chipet és nem utolsósorban nevet kaptak 
az áprilisban született oroszlánkölykök a Fővárosi Állat- és Növénykertben. 
Emellett lemérték a súlyukat, és megállapították a nemüket is. Mint kide-
rült, ebben az alomban egy nőstény és két hím van, a „fiúk” 7, illetve 7,5 kg-
ot nyomnak, a „kislány” viszont a vártnál kicsit nehezebb, majdnem 10 kg. 
A három kicsit az egyik biztosítótársaság fogadta örökbe, ehhez pedig ter-
mészetesen névadás is kapcsolódott. A három kisoroszlán közül a nőstény a 
Kiran („fénysugár”) nevet kapta, a két kis hím pedig a Kamal („lótusz”) és a 
Szimba („oroszlán”) neveket viseli mostantól. A neveket a biztosítótársaság 
által életre hívott Gyermekjövő Program képviseletében négy kisgyermek 
választotta az állatoknak.

Másoknak is feltűnt,  
a kerület száguld!
Még januárban látott napvilágot a hír, hogy az eredetileg az 1996-os Expóra 
épített Tüskecsarnok, ami sokáig üresen állt, majd 2012 közepétől jégpályaként 
üzemelt teljes rehabilitáción esik át. a tervek szerint 2014 közepére egy 5,9 milliárd 
forintból megújított, 4000 fő befogadására alkalmas multifunkciós sportközpontot 
adnak majd át.

Nyugodtan állítható, hogy Újbuda ösz-
szességében Budapest legjobban fejlő-
dő része, nem hiába ez a legnépszerűbb 
kerület a lakás-
vásárlók körében, 
az Otthontér kép 
statisztikái szerint 
is – írta elemző 
cikkében a port-
folio.hu pénzügyi 
internetes szak-
lap. 

Az elmúlt év-
tized beruházá-
sai: irodaházak, 
lakóparkok már 
önmagukban is 
figyelemre mél-
tóak, ám ami a 
sport-, szabad-
idő-, rekreáció-, 
kultúra-, közle-
kedés- és infrast-
ruktúrafejlesztés 
területen zajlik a 
kerületben (jobb-, 
illetve baloldali 
vezetéstől függet-
lenül), az példaér-
tékű. 

Elég csak sor-
ba venni néhány 
olyan elemet, 
amely hatalmas lépést jelentett az él-
hetőség javításában. Ott van a Kopa-
szi-gát, a Bikás park, a 4-es metró és 
állomásai (plusz a felszíni fejlesztések), 
az 1-es villamos meghosszabbítása, a 
Gomba a Móriczon, a Bartók Béla út 
kulturális átalakulása, és sorolhatnánk. 

Tüskecsarnok 
A Tüskecsarnok leendő arculatáról 
készült néhány látványterv először a 
Jégkorongblogon és az Urbanistán je-
lent meg. A Jégkorongblog szerint már 

augusztusban kezdődhet a mintegy 
4000 fős multifunkciós csarnok építé-
se, ami 2014 nyarára be is fejeződhet. 

Simicskó István, Újbuda parlamenti 
képviselője, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának sportért felelős ál-
lamtitkára néhány hete beszélt a Par-
lamentben a fejlesztésről. Kifejtette, 
16 éve egy kapavágás sem történt a 
területen. Az uszodának kiásott gö-

dörben 16 éves fák és 
bokrok vannak. Simicskó 
hozzátette, ez a mentalitás 
nem fér bele a kormány 
értékrendjébe, így ezen 
mindenképpen változtatni 
szeretnének. A sport ki-
emelt ágazatnak tekinthe-
tő, és ennek szellemében a 
kormány számos döntést 
hozott meg az elmúlt idő-
szakban. A kormány 5,9 
milliárd forintot szán a 
fejlesztésre, amiből mul-
tifunkcionális csarnok, 
kulturális és sportren-
dezvényeknek helyet adó 
központ létesül; 4000 fős 
nagyteremmel és 1000 fős 
lelátóval rendelkező uszo-
da épülhet két ütemben.

A kormány az előké-
szítésre 2011-ben már 
elkülönített 1,3 milliárd 
forintot, amiből később 
1,053 milliárd forint fel-
használását engedélyezte, 
majd 2012. júniusi ren-
deletében további 4,644 
milliárd forint forrás 

biztosításáról döntött a 2013-as és 
2014-es büdzséből, így jelenleg 5,697 
milliárd forint áll rendelkezésre a ki-
vitelezésre.

(Újbuda)
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Strandbelépő jár  
a kitűnő bizonyítványért
a budapest gyógyfürdői és hévizei Zrt. (bgYh) vezérigazgatója különleges beje-
lentést tett a minap a gárdonyi géza Általános Iskolában. a strandokat és fürdőket 
üzemeltető cég ugyanis úgy döntött, strandbelépővel jutalmazza meg a kitűnő 
tanulókat. a két éve indult kezdeményezést a kezdeti egyről mára 19 kerületre 
terjesztették ki, az idei bizonyítványosztás után feltehetően 9500 vouchert 
osztanak ki.

– A diákok teljesítményét kívánjuk ezzel el-
ismerni, hiszen a mai világban mindenből ki-
tűnőnek lenni hatalmas eredmény 
– jelentette ki Szőke László vezér-
igazgató a sajtótájékoztatón, ahol 
azt is elárulta, legfőbb céljuk, 
hogy ráneveljék a fiatalokat a 
strandolásra, akiknek egy része 
később feltehetően fürdőlá-
togatóvá is válik. 

– Budapest páratlan kin-
csekkel rendelkezik a gyógy-
fürdők terén, melyek közül 
öt műemléki szépségű épü-
let. Akciónkkal nemcsak az 
egészségesebb életmód példá-
ját mutatjuk fel, de a fürdőzést mint kulturá-
lis kikapcsolódást is szeretnénk visszahozni a 

köztudatba – jelentette ki a BGYH vezetője. A 
vállalat a sikeresen futó kezdeményezéssel azt 
a tendenciát szeretné megváltoztatni, hogy je-
lenleg a fürdőket döntően idősek és külföldiek 

látogatják. 
Simicskó István sportállamtit-

kár üdvözölte, hogy a XI. ke-
rület is bekapcsolódott a prog-

ramba, és kijelentette, 
egy értékorien tált 

tá rsada lomban 
ki emelkedő je-
lentőségű díjaz-

ni a teljesítményt, 
ezért tisztelettel tekin-

tenek minden olyan szervezetre, aki önként 
vállalja ezt.

(T. D.)

a kiadvány 
letölthető  
a QR-kód  

leolvasásával

újbuda veled épül!  
– újbuda tájékoztató 2013.

Kedves Újbudaiak! 
A közelmúltban látott napvilágot a hír, 
miszerint kerületünk a legnépszerűbb 
a fővárosban lakást keresők körében. 
Az eredmény nem meglepő, hiszen 

Magyarország „ötödik legnagyobb 
városa” változatos és sokszínű: a 
XI. kerület huszonegy különböző 
jellegű, más-más arculattal, múlt-
tal rendelkező negyedében családi 
házas övezetek, lakótelepek, új la-
kóparkok és bérházak, üdülőkör-
zetek és ipari negyedek, egyetemi 
városok és természetvédelmi öve-
zetek egyaránt megtalálhatók. 

De mi is köti össze ezt a majd-
nem két tucat városrészt? Többek 

között hagyományaink és az a számos 
fejlesztés, amelyről ebben a kiadvány-
ban is részletesen olvashat. Újbuda 
Önkormányzata az elmúlt három év-
ben kiemelt figyelmet fordított arra, 
hogy mindenki rátalálhasson arra a 
munkahelyi és lakókörnyezetre a XI. 

kerületben, amelyet magáénak tud 
érezni. Tettük mindezt úgy, hogy a 
fejlesztések finanszírozása minden 
esetben költséghatékony megoldások-
kal történhessen meg. Számos pályá-
zaton vettünk részt sikerrel, és az így 
elnyert, vissza nem térítendő támoga-
tások jelentős mértékben növelték a 
kerület vagyonát, miközben sikerült 
tovább javítanunk költségvetésünk 
egyensúlyát, az önkormányzat fizető-
képességét. 

Ebben a füzetben foglaljuk össze 
munkánk eredményeit, hogy együtt 
örülhessünk sikereinknek, büszkék 
lehessünk lakóhelyünk, otthonunk 
folyamatos fejlődésére, szépülésére. 
Bízom benne, hogy kiadványunk se-
gítségével Önök is jobban megismerik 
tevékenységünket, céljainkat, és hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy kerületünk 
lakói tudják, érezzék: jó Újbudán élni! 

Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester

LÁgymÁNyos
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Szeptember óta számos táncversenyen jeles-
kedtek, amiből az ESDU (European Dance 
Union) nemzetközi szövetség várpalotai állo-
másán Magyar Bajnokok lettek. Ez azt jelen-
tette, hogy a 2013. május 15–19-ig tartó Hor-
vátország – Porec-i Világbajnokságon egyenes 
ágon jutottak ki. 

Kimerítő próbák előzték meg a nagy megmé-
rettetést, aminek minden költségeit a táncosok-
nak maguknak kellett állniuk. Egy Jótékony-
sági Táncnap keretein belül sikerült enyhíteni 
legalább a busz költségein, köszönhető ez a 
tánciskola többi tagjának, aki karitatív módon 
támogatta a felnőtt versenycsoportot. 

A hosszas felkészülési időszak után végre el-
érkezett a nap, amikor a Panic Crew tánciskola 
felnőtt versenycsoportja elindult a világbaj-
nokságra Horvátországba. 

2013. május 17-én a hiphop kategóriáké volt 
a főszerep, amelyben a Panic Crew világbaj-

noki címet szerzett. A legnagyobb megtisztel-
tetés még csak ezek után következett – mond-
ta Bakos Melinda, a csapat koreográfusa és a 
tánciskola megalapítója. 

A tánccsapat bekerült a Dance Star Night 
2013 nevű Tánc Gálára, ahol a legjobb 21 
produkció között egyedüli magyar csapatként 

léphettek színpad-
ra, több ezer ember 
előtt. 

– Ez volt a Panic 
Crew tánciskola ed-
digi pályafutásának 
legszebb pillanata – 
mesélték a táncosok. 

– Úgy gondolom, 
hogy büszke lehe-
tek a táncosaimra, 
hogy energiát és 
időt nem spórolva, 
szívüket, lelküket 
odatették mind a 
próbákon, mind pe-
dig a színpadon. Ez 
a világbajnoki cím, 
és a lehetőség, hogy 
a Dance Star Night 
2013-on felléphet-

tünk, egy hatalmas löketet adott fiatal tánc-
iskolánknak.  Igyekszünk minél több em-
berhez eljuttatni produkcióinkat, hogy ezzel 
még több fiatal kapjon kedvet megtanulni és 
megismerni a hiphoptáncvilág szépségét, il-
letőleg, hogy stílusos, de mégis egészséges 
testtudatra neveljük növendékeinket – mond-
ta Bakos Melinda. 

A Panic Crew világbajnoki címe csak a kez-
det volt, hiszen azóta is töretlenül készülnek a 
versenyekre, fellépésekre, amivel garantálják, 
hogy hamarosan ismét hallani fog róluk.

(Újbuda)
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www.pizzacasa.hu
Minőségi pizza verhetetlen áron!
Pizzák már 799 Ft-tól!
Frissensültek, kebab,
óriáspalacsinták!
Folyamatos akciók!

06-1-386-0748
06-70-591-0808
XI. kerületbe ingyenes kiszállítás!

Étkezési jegyeket 
elfogadunk!

1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós tea-
sütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi 
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
H-Sze és V: 10:00-22:00, Cs-Szo: 10:00-23:00 a 
(06 1) 481 3003 telefonszámon és a 
w w w. t r o f e a o n l i n e . c o m - o n .
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I., 
VIII., X., XII., XIX., XX., és XXII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

www.trofeagrill.com
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sPorT rÖvIDEN
Családi sportnap a Nyékiben
barátságos vízilabdameccs, szörfözés és egy labdafejelőkupa is 
szerepelt a Nyéki Imre uszodában szervezett sportnap igencsak 
színes programjai között. az újbuda Sportjáért Kft. rendezvé-
nyén a legkülönbözőbb ismert sportágakban mérethették meg 
magukat az újbudaiak, de a mozgás szerelmesei igazi újdonsá-
gokat is kipróbálhattak.

A családi sportnapot a Fradi–OSC látványos mérkőzése nyitotta meg, a 
félidőben szinkronúszó-bemutatóval szórakoztatták a közönséget. A meg-
nyitón Hoffmann Tamás polgármester megjegyezte, az uszoda eddig nem 
volt igazán kihasználva, a vízilabdameccsek bevezetésével és az Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola vizes osztályának elindításával azon-
ban az ország egyik legkedveltebb sportága került be a kerület sportéletébe. 

Meccs közben az Érem utcai sportcsarnok területén páros teniszbajnoksá-
gon és asztalitenisz-versenyen vehettek részt a változatos korosztályokban 

induló résztvevők. 
A nap egyik kurió-
zuma a Surfset fit-
neszbemutató volt, 
melynek alkalmá-
val megtudhattuk, 
a szörfözés va-
rázslatos élményét 
a szárazföldön is 
átélhetjük. A szer-
vezők mindezek 
mellett zumbafit-
nesszel mozgatták 
meg a strandoló-
kat, délután pedig 
elindult a labdafe-
jelő-bajnokság is. 
A játék sokaknak 

ismerős lehet balatoni vagy velencei-tavi nyaralásaikról, amikor két bot 
alkotta kapuba fejelgették a strandlabdát. Az egyszerű játék azóta komoly 
sportággá nőtte ki magát, megalakult a Magyar Labdafejelő Szövetség, 
amely a Nyéki Imre Uszodában rendezett bajnokságot is megszervezte. A 
játékosok itt profi körülmények és valódi kapuk között mérhették össze ere-
jüket, az új labdajátékhoz pedig annyian kaptak kedvet, hogy a szervezők 
szerint folytatása is lesz a versenynek.

(T. D.)

diákolimpia
huszonegyedik alkalommal rendezték meg a diákolimpia díjkiosztó ünnepségét 
újbuda Önkormányzatának épületében június 12-én. az ünnepi köszöntőt  
hoffmann Tamás polgármester tartotta, aki beszédében elmondta, továbbra  
is mindent megtesznek annak érdekében, hogy újbudán minél többféle sportolási 
lehetőséghez lehessen hozzájutni.

A 185 tanítási napból a versenyek-
kel töltött napok száma 145 volt. Az 
általános és középiskolákat is bele-
számítva 26 intézmény vett részt a 
küzdelemben. 17 sportág összesen 92 
versenyszámában mérték össze tudá-
sukat a kerület diákjai, 4 általános és 2 
középiskolás korcsoportban.

A korábbiakhoz képest a sportese-
ményeken résztvevők száma több 
mint 1500 fővel emelkedett. Közel 
7000 tanulót regisztráltak a versenye-

ken. Ezek a számok is tükrözik, hogy 
a kerület és az Újbuda Sportjáért Non-
profit Kft. vezetői által két éve újrain-
dított támogatási rendszer jól ösztönzi 
a pedagógusokat a versenyekre törté-
nő mozgósításban.

A legkiválóbb diákok és felkészítőik 
részére közel 1200 oklevelet adtak át, 
amelyet a tanulók nagy része az isko-
lai tanévzáró ünnepségen vehet át is-
kolája igazgatójától.

(H. L.)

július a vitorlázásról szól Füreden
a Kopaszi-gát adott otthont a balaton Laser Worlds 2013 elnevezésű u21-es 
vitorlás világverseny sajtótájékoztatójának. a beszédeket követően a 2012-es év 
4.7 osztály világbajnoka, Vadnai benjamin, illetve öccse, jonatan korosztályos 
Európa-bajnok tartott bemutatót.

Június 28-án elstartol a balatonfüredi 
Laser Worlds 2013 mezőnye. Az ez évi 
legnagyobb ifjúsági vitorlás sportese-
ményen a közel 50 országból érkező 
632 versenyző, edzőik, családtagjaik 
három és fél héten át lesznek vendégei 
Balatonfürednek. A rendezvénysoro-
zatban három önálló ifjúsági Európa- 
és három világbajnokságot – Laser 4.7, 
Laser Radial és Laser Standard – is 
megszerveznek. 

A házigazda, az idén 146 éves Ba-
latonfüredi Yacht Club szoros együtt-
működésben a város önkormányzatá-
val, a Magyar Vitorlás Szövetséggel és 
a két névadó szponzorral – Groupama 
Garancia Biztosító és OTP Bank – 
erősen bízik abban, hogy Balatonfü-
red mint vendéglátó város és annak 
környéke nagyszámú érdeklődőt vonz 
majd a versenysorozatra. Egyszerű 
megközelíthetőség, magas színvonalú 

szolgáltatások, remek hajózási 
feltételek: ár-apály és áramlás 
hiánya, változatos szélviszo-
nyok, jó minőségű hajótárolá-
si lehetőségek. Összefoglalva: 
egyedülálló, vonzó és kellemes 
helyszín vitorlázni és pihenni 
vágyóknak egyaránt. 

A sajtótájékoztatón jelen volt 
Hoffmann Tamás, Újbuda és Bóka 
István, Balatonfüred polgármes-
tere, illetve Simicskó István spor-
tért és ifjúsági ügyekért felelős 
államtitkár is, aki hangsúlyozta, a 
jelenlegi magyar kormány sportbarát 
kormány. Elmondta, hogy a sportál-
lamtitkárság 5 millió forinttal támo-
gatta a rendezvényt, amely világra 
szóló elismerést hozhat nemcsak Fü-
rednek, de egész Magyarországnak. 
Végül sok sikert és „jó szelet!” kívánt 
a versenyzőknek. 

Világbajnok lett a Panic Crew  
hiphoptánccsoportja
a Panic Crew hiphoptánciskola 2012 szeptembere óta működik újbudán.  
Korábban egy másik tánciskola neve alatt vettek részt különböző televíziós 
produkciókban háttértáncosként (X-faktor, bravo otto, Viva Comet,  
Csillag Születik, Nox-koncertturné, gesztivál, stb.)

Tisztelt Kutyatartók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hatályos jogsza-
bályok értelmében az eb tulajdonosának köte-
lezettsége:
· a kutyák veszettség elleni oltásának éven-

kénti beadatása,
· a kutyák bőr alá ültethető mikrochippel való 

ellátása, valamint
· az önkormányzati ebnyilvántartás részére 

adatszolgáltatás teljesítése.
Az oltás és a chip beültetése bármelyik állat-

orvosnál elvégeztethető.

Az adatszolgáltatás
· postai úton (Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbudai Polgármesteri Hivatal, 1113 Bp., 
Bocskai út 39–41.),

· faxon (466-4568),
· ügyfélfogadási időben az Igazgatási Osztály 

titkárságán történő benyújtásával (Bocskai 
út 39–41. I/109. vagy 130. szoba; ügyfél-
fogadási idő: hétfő: 13–18, szerda: 8–16,  
péntek: 8–12.) teljesíthető.

 
Az adatszolgáltatásnak

· az állattartó adatait (név, lakcím, telefon-
szám, elektronikus cím),

· az eb azonosítási adatait (fajtája, születési 
éve, neme, színe, hívóneve, tartási helye, a 
chipszáma és beültetése időpontja, a beülte-
tő állatorvos neve, valamint bélyegzőszáma, 
ivartalanított eb esetében az ivartalanítás 
időpontja és az azt elvégző állatorvos neve, 
valamint bélyegzőszáma, veszélyessé mi-
nősítés esetén annak tényére és időpontjára 
vonatkozó adatok),

· és a veszettség elleni legutóbbi védőol-
tásra vonatkozó adatokat (oltási könyv/
kisállatútlevél száma, kiállításának kelte, 
a kiállító állatorvos neve, bélyegzőszáma, 
az oltás időpontja, a használt oltóanyag, az 
oltóanyag gyártási száma, az oltó állatorvos 
neve, bélyegzőszáma) kell tartalmazni.

Be kell jelenteni azt is, ha az eb elhullott, elkó-
borolt, tartási helye megváltozott vagy új tulaj-
donoshoz került!

Az adatszolgáltatás megkönnyítése érde-
kében adatlapot biztosítunk, ami letölthető a 
www.ujbuda.hu honlapunkról, vagy beszerez-
hető az újbudai Polgármesteri Hivatal, 1113 
Bp., Bocskai út 39–41. szám alatti recepcióján, 
továbbá a 1113 Bp., Dávid Ferenc u. 11. szám 
alatti Állatorvosi Rendelőben.

Több kutya esetén az adatlapot ebenként kell 
kitölteni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az az ebtartó, 
aki kutyájának az évenkénti veszettség elleni 
beoltatását elmulasztotta, a chip beültetését és 
regisztrálását nem végeztette el, az ebösszeírás-
hoz adatokat nem szolgáltatott, állatvédelmi 
bírságra számíthat! (A bírság összege 150 ezer 
forinttól 450 ezer forintig terjedhet!)

A fentiek elkerülése érdekében kérjük, hogy 
az elmulasztottak mielőbbi pótlósáról gondos-
kodjanak, valamint az ebnyilvántartás részére 
az adatszolgáltatás legkésőbb 2013. június 30-
áig teljesítsék!

Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás teljesí-
tésével segíti az ebösszeírás sikerességét. Kö-
szönjük együttműködésüket!

Újbuda Önkormányzata

hIRdETMÉNY

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot

szENTImrEvÁros

ALBErTFALvA



Elbúcsúztak a diákok 
iskolájuktól
Az általános iskolákban is elérkezett a ballagások ideje. Az Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola nyolcadikos diákjai tanáraiktól, 
barátaiktól és szeretett intézményük falaitól búcsúztak el  
az évzáró ünnepségen. Az eseményen a kisebbek zenés előadá-
sokkal, a nagyobbak versekkel készültek.
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Komoly fejtörést okoz 
a szülőknek, hogyan 
szervezzék meg a nyári 
programját a gyereknek. 
Ha valakinek nincs öt-
lete, de vastag a pénz-
tárcája, a celebtábor jó 
mókának igérkezik.  
A pénzügyi táborral még 
az unokák vakációja is 
nyugodt lehet, már  
ha a gyereket is érdekli 
a téma.

KELENFÖLD

SegítSég árvízkároSultaknak, felújítóknak! 
Kábel- és épületvillamossági kereskedésünk önköltségi áron szállít kábeleket, vezetékeket, egyéb villamossági cikkeket.

Az akció érvényes a károsultra, vagy az őket kiszolgáló cégekre egyaránt!

Kérjük, a rendelésre írják rá az „ÁRVÍZKÁROSULT” jelszót, majd küldjék el munkatársainknak  
az electrocord@electrocord.hu e-mailcímre vagy a +36/1-371-0308-as faxszámra, hívjanak bennünket  

a +36/1-371-0303-as vagy +36/1-204-1938-as telefonszámokon.
www.azelektro.hu • info@azelektro.hu Villanyszerelési szaküzlet
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Pszichológus: a táborok 
legfontosabb szempontjai 

Szünidő minden „mennyiségben”

Sikerekben és élményekben 
gazdag tanévet tudhat maga 
mögött a Grosics, idén számos 
tanuló vehetett kézbe kitűnő 
bizonyítványt, a reál és hu-
mán tantárgyak mellett pedig 
természetesen a sportban is 
szép eredmények születtek. A 
nyolcadikosok végigjárták az 
emlékekkel teli tantermeket, 
majd virágoktól roskadozva az 
udvaron tekintették meg 
az ünnepi műsort, mely-
nek egyik régi tradíciója 
az iskolazászló átadása. 
Ilyenkor a végzősök ad-
ják át a zászlót a leendő 
nyolcadikosoknak.

– A hagyománytiszte-
lő, katonás rituálé célja, 
hogy a nagyobbak érez-
zék a felelősséget, hiszen 
ők lesznek jövőre a többi 
gyerek példaképei – je-
lentette ki Kiss Mihály, 
az iskola igazgatója. Si-

micskó István sportállamtikár 
beszédében a Grosics kiemel-
kedő teljesítményét méltatta, 
és kiemelte, hogy az intézmény 
fejlett módszerét már szinga-
púri iskolák is átvették. Az 
igazgató végül büszkén nyug-
tázta, tanulói jó úton járnak, 
hiszen többségük elismert kö-
zépiskolákba nyert felvételt.

(T. D.)

Jeles tanulókat 
köszöntött a tanévzárón 
a polgármester
A Polgármesteri Hivatal nagytermében ünnepélyesen köszöntötték 
és jutalmazták húsz újbudai iskola legjobb tanulóit.

Hoffmann Tamás polgármester 
köszöntötte az ünneplő diáko-
kat, igazgatókat, szülőket, és 
örömét fejezte ki, hogy kerü-
letünk oktatási intézményei-
ben pezseg az élet, rengeteg 
programot kínálnak az isko-
lák a fiataloknak, ők pedig 
aktívan és jó eredményekkel 

vesznek részt ezeken.  
A legjobb nebulókat az 
intézmények tanárai, 
vezetői választották ki.  
A döntés során nemcsak a 
kitűnő tanulmányi ered-
mény és a versenyeken 
elért helyezések voltak a 
mérvadók, hanem a kö-
zösségért végzett munkát 
is figyelembe vették az 
adott iskola legjobbjának 
kiválasztásakor.

Újbuda polgármestere az 
oktatóknak és igazgatóknak 
is megköszönte, hogy folya-
matosan segítik a tanulókat 
a kiváló eredmények eléré-
sében, majd a kerületi diákok 
legjobbjait jutalmazta az őket 
megillető oklevéllel és egy 
értékes könyvvel.       (D.B.S)

Az idei nyár különlegességei: főző-, 
pénzügyi és illemtábor – általános isko-
lásoknak.

Ma már szinte minden témára épül egy-egy tá-
bor. Létezik főzőtábor hatéves kortól, nomád-, 
jurta-, indián-, mágia-, jogiismeretek-tábor és 
még sorolhatnánk. Egyvalami azonban biztos, 
a klasszikus nyelvi táborok felett már eljárt az 
idő, és a nemrégiben még sláger-
nek számító „sima” dráma- és 
egyéb művészeti táborok is kez-
denek kimenni a divatból. Ezek-
nek csak akkor van keletjük, ha 
– legalább – egy celeb adja hozzá 
az arcát. 

A legolcsóbb celebtáborok 
közé tartozik az az artistaképző, 
amelyet a Rippel fivérek fémje-
leznek. Ide azokat az akrobati-
kára szomjas fiatalokat várják, 
akik a Tisza partján szeretnének egy-két trük-
köt elsajátítani, a hét végén pedig egy emléke-
zetes bemutatót rendeznek, amely biztos, hogy 
elkápráztatja a közönséget és ájulásra készteti 
a szülőket. A 11 napos programért 60 ezer fo-
rintot kérnek a testvérek.

Az, hogy Erika C. és Roby D. tánciskolája 
évtizedek óta működik, érthető. Jó helyen van, 
remek programot kínál viszonylag olcsón. Egy 
nap háromszori étkezéssel, szállással, progra-
mokkal nem egészen 6700 forintra jön ki. En-

nél valamivel drágább az a színésztábor, ahol 
több – kevésbé ismert, de nyilván nagyon te-
hetséges – színművész oktatja csemetéinket. Itt 
7000 forintra jön ki egy nap, viszont ebbe az 
összegben az a DVD is benne foglaltatik, amely 
minden pénzt megér, hisz a gyerekünk előadá-
sa tekinthető meg rajta. Persze ezen kívül is 
találunk színésztáborokat igazi színészekkel, 
rocktábort igazi zenészekkel és média tábort 

igazi médiásokkal. 
Az már inkább érdekes, hogy 

Janicsák Veca, Szabó Dávid, 
Vastagh Csaba és Radics Gigi 
mit keresnek az angol és német 
nyelvi táborban, de talán nem 
is kell rá magyarázat, hiszen a 
lényeg, hogy ők ott lesznek a 
gyerekek mellett. 

Ugyanúgy, ahogy Rubint 
Réka is az Alakreform tábor-
ban, amelyet – bár főleg fel-

nőtteknek szervezett – a gyerekek élveznek 
leginkább. A fitneszcsillagnak köszönhetően 
a feledhetetlen törökországi nyaralás napi 90 
perc edzéssel és persze update ételekkel egy 
főnek csak 339 900 forintba kerül, viszont 
megnyugtató, hogy 13 év alatt kedvezményt is 
biztosítanak csemetéinknek. Persze nem ez a 
legdrágább tábor. Mert, ha gyermekünk nyelvi 
készségeit és szókincseit tökélyre szeretnénk 
fejleszteni érdemes az adott nyelvterületre 
küldenünk őt.

Kínában például egy hét alatt 20 órát tanul-
hat gyerekünk egy igazi nyelvtanfolyamon 
összesen 158 000 forintért. Ebben az összeg-
ben benne van a tankönyv ára, a kirándulás a 
kínai nagy falhoz vagy a Tiltott városba, az 
ebéd, a felügyelet, sok érdekes program és 
persze egy oklevél. Ami viszont nincs ben-
ne, az az utazási költség és a szállás. Ezt a 
szülőknek kell megoldaniuk. És bár itt főleg 
a szórakozáson, a kikapcsolódáson, az uta-
záson van a hangsúly, ne felejtsük el, hogy 
inkább büntetés, mintsem ajándék a gyerek 
számára a tanulással egybekötött tábor. 

Szóval nem tanácsos a kémiatáborból a 
matektáborba ráncigálni a gyerekeket. Mert 
ők valószínűleg nem is vágynak ilyenre. 
Valahogy nehéz is elképzelni azt a 12 éves 
felsőst, aki azzal nyaggatja édesanyját, hogy 
engedje el pénzügyi táborba. Mivel ilyen is 
van. Meg olyan is, ahol a spórolás művésze-
tére oktatják a fiatalokat. Ez utóbbiban olyan 
pluszprogramokat is szerveznek, mint példá-
ul az értéktőzsde meglátogatása vagy a pénz-
verde megtekintése. Az idei újdonság az az 
etikett-tábor, ahol a helyes étkezést, a mások-
kal való kapcsolatfelvételt, az öltözködést, a 
közlekedést, az utazást és más kultúrák il-
lemszabályait tanulhatják meg. Úgyhogy ne 
csodálkozzunk, ha vakáció után a gyerme-
künk nem ugrik többé a nyakunkba. Ugyanis 
azt nem illik csinálni. 

(K. A.)

Nehéz döntésre kényszerülnek a szülők, 
amikor jön a vakáció, és ki kell találniuk, 
mihez kezdjenek a gyerekkel, amíg dol-
goznak. Az iskolások már jobban elvannak 
egyedül, lemehetnek a játszótérre, elutazhat-
nak a nagymamához vagy rokonokhoz. De 
mit kezdjünk a kicsikkel? Egyre több tábort 
hirdetnek már egészen pici gyerekeknek is: 
hároméves kortól ajánlják programjaikat a 
napközik vagy magánintézmények. Mikor-

tól küldhetjük táborba csemetéinket? Milyen 
szempontokat vegyünk figyelembe kiválasz-
tásuknál, milyen életkorú gyermeket hová és 
kivel merjünk elengedni? A válaszadásban 
dr. Csiky Miklós gyermekpszichiáter volt se-
gítségünkre.

– Az óvodás csemete már megtapasztalta 
a szülőtől való függetlenedést legalább nyolc 
órára, és azt is tudja, hogyan alkalmazkodjon 
más felnőttekhez, így már kiscsoportosok-
nál is meg lehet fontolni a tábor lehetőségét 
– fogalmaz a doktor úr. Kezdetben azonban 
inkább a nem ott alvós, délelőtti foglalkozá-
sokkal működő tábort javasolja. Akárhány 
éves gyerekről is beszélünk, fontos, hogy 
az életkorának, az érdeklődési körének és 
a habitusának megfelelő tábort válasszunk 
számára.

Első lépésben a környékbeli, helyi válasz-
tékot érdemes tüzetesen áttanulmányozni: 
fel kell kutatni, milyen lehetőségek vannak 
a közelben. Második lépésben – a kör szű-
kítése céljából – a gyermek érdeklődési kö-
rének és korosztályának megfelelő táborokat 
válasszuk ki. A túlélő, a lovas és vitorlás tá-
borok inkább az ifjúságnak, mint a kisgye-

rekeknek ajánlott, azaz ide 12–14 év közötti 
kamaszokat várnak. 

Egy-egy alkalommal játszóházak, plázák 
kézműves foglalkoztatói, gyermekmegőrzői 
kínálnak ingyenes vagy olcsó lehetőséget az 
örömteli szórakozásra. Sokszor csak a pénz-
tárcán múlik, mi mellett tesszük le a voksun-
kat. A legolcsóbb lehetőség a kerületi napközis 
tábor, amely ugyanolyan jó programokat kínál, 
sőt, étkezést is biztosít. Fontos még, hogy ne 

csak a saját kényelmünk szerint válasszunk 
tábort. Egy belvárosi napközis „gyermekmeg-
őrző”, ahol csak úgy eltelik a nap, nem biztos, 
hogy csemeténk fejlődését szolgálja, még ak-
kor sem, ha a szülő munkahelyéhez közel van. 
Az érintett véleményét pedig mindenképpen 
ki kell kérni, mert ellenkező esetben könnyen 
előfordulhat, hogy megmakacsolja magát. Per-
sze az a szülő, aki egy kicsit is ismeri gyer-
mekét, nem tud nagyot tévedni: nyilván nem 
küldi el hímzőtáborba például a kajakos fiát. 

Ha a gyerek egy kicsit aktívabb a kelleté-
nél, olyan helyre vigyük, ahol a mozgáson 
van a hangsúly. Célszerű minden sajátos dol-
gára felhívni a táborvezető figyelmét, hogy 
tudja, a gyermek viselkedése nem aggasz-
tó-e. Sok esetben érdemes a kicsinyünknek 
egy nagyobb párt választani, aki – ha szük-
séges – szemmel tudja tartani őt. De bár-
melyik megoldás mellett is döntünk, a leg-
lényegesbb, hogy a szülő, ha módja van rá, 
keressen minél több közös, aktív programot 
a gyermekével, hiszen mégis csak ez a fajta 
együttlét a legfontosabb a csemeténk lelki 
fejlődése szempontjából.

(Újbuda)

Honismereti program Albertfalván
Az Albertfalvi Keresztény Társaskör 2010 óta szervez Honismereti Tábort azzal a céllal,  
hogy a határon túli gyerekek megismerjék a magyar fővárost, nemzetük történelmét és megnéz-
hessék a Szent Koronát. Az egyhetes tábort Kárpátalján élő 9–14 éves magyar gyerekek részére 
szervezik, mely lebonyolításában a nagyszőlősi Ferences Misszió is nagy szerepet vállalt.

A lányok kézműveskedéssel, a fiúk focizással 
töltötték idejüket, meghallgattak egy misét a 
Szent Mihály-templomban, délután a Szem-
lő-hegyi barlangba látogattak el, a programok-
ban kimerült csapat pedig végül egy tál bog-
rácsgulyás mellett pihenhette ki fáradalmait. 
De ez csak egy nap volt a hat közül, amit a 
kárpátaljai fiatalok nálunk töltöttek. Hitokta-
tók kíséretében többek között Nevetlenfalu-
ból, Aklihegyről, Nagyszőlősről, Batáról és 
Királyházáról érkeztek kisdiákok Budapestre, 
akik számára a keresztény kör rengeteg izgal-

mas programot szervezett. A Don Bosco Ka-
tolikus Általános Iskola tanulóinak család-
jainál vendégeskedő gyerekek kirándulásuk 
során a Libegővel mentek fel a János-hegyre, 
strandon jártak, múzeumokat látogattak, és a 
Parlamentbe is bejutottak, ahol Simicskó Ist-
ván sportállamtitkár volt az idegenvezetőjük. 
A kulturális kiruccanás jelentősége azért is 
nagy, mert a szórványban élő gyerekek okta-
tása a magyar vonatkozású tárgyakban eset-
leges és hézagos.

(T. D.)

A Nyéki lehet a legjobb választás
(Folytatás az 1. oldalról)
Kamaraerdő: a gyermekvágyak otthona
Újbuda napközis tábora a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban talál-
ható, amely a természetvédelmi terület szomszédságában pa-
radicsomi körülményeket biztosít a gyerekeknek. A hatalmas 
zöld területen számtalan sportolási lehetőség várja őket: két 
homokos strandröplabda-, két kosárlabda- és két műfüves fo-
cipálya, valamint két felújított feszített víztükrű medence áll a 
gyerekek rendelkezésére. A napközis táborban szinte minden 
közismert sportágat kipróbálhatnak, de az önismeret-fejlesztés 
és a drámapedagógiai foglalkozás is szerepel a programok kö-
zött. A legkedveltebb szórakozást a strandolás és a számítógé-
pes játékok jelentik. Az óriási sátorban különféle gyermekfog-
lalkozásokkal és előadásokkal szórakoztatják a mindig hálás 
közönséget. Bohóc-, tánc-, karatebemutatókkal és báb-, vala-
mint színházi produkciókkal is várják a táborok lakóit, akiket 
kirándulásokra is elvisznek, és természetesen a már megszo-
kott kézműves foglalkozásokra is van lehetőség. A napközis 
táborba reggelente különbusz viszi a gyerekeket, a szülőknek 
pedig csupán az étkezésért kell fizetni. Éppen annyit, amennyit 
év közben is kiadnak az iskolai menzára.

 
Sportban is a csúcson
A kerület általános iskolásainak tehát szerencsére nem kell so-
kat otthon ülniük a nyáron, az Önkormányzat pedig azokra a 
gyerekekre is gondol, akik mozgalmasan szeretnék eltölteni a 
nyarat. A Nyéki Imre Uszoda területén szervezett sporttábor-
ban reggeltől estig lefoglalják és kellően lefárasztják őket a 
testnevelő tanárok, így a szülőknek este már biztosan nem kell 
ágyba parancsolniuk a gyerekeket. A Nyéki Imre Uszoda meg-
újult sporttáborában a legkisebbektől a tinédzserekig minden-
ki kedvére válogathat a lehetőségek közül. A tábort szervező 
Újbuda Sportjáéért Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor elmondta, 
szeptember óta működik az uszodában a Sztársport Akadémia, 
melynek keretében élsportolók oktatják úszásra a gyerekeket. – 
Ez adta az ötletet, hogy élsportolók vezetésével egy hagyomá-
nyostól eltérő, magas színvonalú tábort szervezzünk azoknak, 
akiknek fontos a minőség – tette hozzá a sportcég vezetője.

A Sztársport Akadémia első nyári táborában Bóta Kinga ka-
jakozó olimpikon, Bodor Richárd úszó olimpikon és Lipcsei 
Krisztina magyar válogatott úszó vezeti a foglalkozásokat, és 
kiséri a gyerekek minden lépését. – A táborba 4–15 éves korig 
minden mozgást szerető gyermeket várunk, ahol természetesen 
egyik sportághoz sem kell „érteni”. A célunk, hogy megismer-
tessünk a gyerekekkel minél több sportágat, hogy eldönthes-
sék, mit szeretnének hosszú távon is művelni – mesél a részle-
tekről Bóta Kinga. A mindennapos úszásóra mellett a gyerekek 
a tornatermekben és a szabadban vehetnek részt a kosárlabda-, 
röplabda-, foci-, tenisz-, aerobik- és tánc-edzéseken, de ping-
pongozni, és alkalomadtán karatézni is lehet. A versenysporto-
lók szakmai és sportmúltja pedig garancia arra, hogy minőségi 
oktatásban lehet részük. – Ez nem azt jelenti, hogy élsporto-
lókat nevelünk, csupán valamelyik sportágat szeretnénk meg-
szerettetni velük, és ha tehetséget látunk valakiben megfelelő 
motivációval kombinálva, továbbirányítjuk őket egy egyesület-
be – mondja Kinga, aki szerint akkor lehet megkedveltetni az 
apróságokkal egy sportot, ha eleinte gyors sikerélményekben 
van részük, ami motiválja őket, hogy tovább gyakoroljanak, 
fejlődjenek, és minél nagyobb eredményeket érjenek el. 

A tábor június 17-étől augusztus 9-éig tart, június máso-
dik hetétől pedig óvodások is jelentkezhetnek a törptáborba. 
Kocsis Sándor szerint, mivel az Önkormányzat támogatja a 
tábort, a Nyéki sporttábor Buda talán legolcsóbb táborázási 
lehetőségét nyújtja. – Ez a helyszín egyszerűen fantasztikus, 
minden megvan, amire csak egy gyereknek szüksége lehet – 

meséli lelkesen Bodor Richárd olimpikon oktató. Az uszoda 
területén ugyanis tornaterem, teniszpálya, strand, focipálya 
és egy sportcsarnok is található, ami valóban kivételes adott-
ságúvá teszi a helyet.

– Négyféle sportágat oktatunk. Reggel 9-kor úszás, utána 
strand, ebéd, csendespihenő, 45 perc tenisz, kosár, úszás vagy 
foci. Ezek változhatnak küzdősportra. Délután szabad játék. 
Nem edzéseket tartunk, inkább ismerkedési sportórákat. Meg-

ismerkednek az élsportolókkal, fogalmakkal. Szeptemberben 
kezdtük a Nyékiben az oktatást, jól működik, reméljük, bevá-
lik a módszerünk – tette hozzá.

– Mi arra törekszünk, hogy a gyerekek ne csak edzenek, 
hanem igazán jól szórakozzanak és kikapcsolódjanak – jegy-
zi meg Lipcsei Krisztina válogatott úszó. – Amikor 2007-ben 
abbahagytam az úszást, rögtön oktatni kezdtem, azóta is gye-
rekekkel foglalkozom. Évközben tanfolyamokon tanítok, nyá-
ron táborokban oktatok. Az itteni gyerekekkel nagyon jól lehet 
együtt dolgozni, együttműködőek, hiszen már nagyon várták, 
hogy kiszabaduljanak a tanteremből. Így legalább nem kell 
noszogatni őket – mesél tapasztalatairól Krisztina. Az élspor-
tolók pedig egyetértettek abban, hogy leginkább abban tudják 
segíteni a sportolni vágyó gyerkeket, hogy példát mutatnak 
nekik jó hozzáállásból, lelkesedésből és kitartásból. – Tőlünk 
megtanulhatják azt, hogy ha valami nem sikerül rögtön, akkor 
se adják fel. Ez a legfontosabb a technikai tudás mellett – je-
lentette ki Krisztina.

(T. D.)

Elindult az újbudai nyári tábor szezon, van miből választani

Képgalériánkért 
olvassa be  

telefonjával  
a QR-kódot.

Mire figyeljünk táborválasztáskor? Alaposan mérlegeljük,  
hogy mi érdekli a gyereket, hova menne szívesen,  

s ne ragaszkodjunk saját elképzeléseinkhez! Bármit is választunk, 
azt mindig tartsuk szem előtt, hogy nyár van,  

amikor is a gyerek legfontosabb feladata” a kikapcsolódás!

Támogatott iskolai foglalkoztatások
Szervezet neve táboroztatás jellege
„köbölkút” Iskolaszék alapítvány „Indián” kézműves sport drámajáték
a „Petőfi” jövőjéért alapítvány Petőfi Musical Stúdió diákszínpadi tábora
albertfalvi Don Bosco katolikus általános Iskola  napközis, erdei iskola, művészeti és sporttábor, sport,
és napköziotthonos óvoda környezetvédelmi állótábor, napközis honismereti (néptánc, kézműves),  
 sport állótábor, osztálytábor, állótábor,  napközis 
albertfalvi keresztény társas kör kulturális
Barcza gedeon Sport Club sakk és sport napközis
Budai Babtista gyülekezet bentlakásos, 6 napos
Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium osztálytábor, állótábor, kerékpáros vándortábor, kerékpáros osztálytábor,  
 evezőstábor, kerékpáros,  vizitúra, vándortábor, 
Budai Szent Imre Plébánia sátortábor
Budai XI 11 Se karate Szakosztály közbiztonsági és karate sporttábor
Budapest külső-kelenföldi református egyházközség hittan, ifjúsági hittan
Budapest-albertfalva-kelenvölgyi református egyházközség hitéleti, angol nyelvű hitéleti
Budapest-gazdagréti református egyházközség napközis, ifjúsági nyári tábor
Budapesti zsidó Hitközség lágymányosi körzet napközis
Budapest-kelenföldi evangélikus egyházközség hittanos, ifjúsági találkozó
emericus kSe sporttábor, vizitábor
fiatalok Önsegítő egyesülete álló tábor
fogyatékos kisiskolásokért alapítvány álló 
gazdagréti katolikus közösség alapítvány kézműves, hagyományőrző
Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány természetismereti tábor, vidéki állótábor, mozgással egybekötött  
 hagyományőrzés, komplex ének-zene, túra, művészet
jag jelet Hagyni alapítvány sporttábor, vizitúra
karolina egyesület nomád
katolikus karitasz-Caritas Hungarica Álló tábor
kelen Sport Club napközis tábor
kelenvölgyi római katolikus Plébánia hittantábor, álló
koroibosz rekreációs és Sportegyesület edzőtábor
Missio Christi alapítvány több helyszínen
Mozgássérültek Pető andrás nevelőképző és nevelőintézetének  napközis, szabadidős
gyakorló óvodája, általános Iskolája, kollégiuma, előkészítő  
Szakiskolája és egységes konduktív Módszertani Intézete 
nemes nagy ágnes Művészeti Szakközépsikola vizi vándor tábor
nemes nagy ágnes Művészeti Szakközépsikola honfoglaló tábor
Passé ritmikus gimnasztika Sportegyesület edzőtábor  „B” és  „C” kategóriás versenyzőknek és utánpótlásnak
Szellemi Sérült testvéreinkért alapítvány önellátó, integrált
Szent gellért Plébánia Önkéntes építőtábor, hittantábor, álló
Szent Margit gimnázium röplabda edzőtábor, Osztály-tábor, Kenu-túra, vitorlás tábor
Szent Szabina lelkészség álló tábor: szállás, sátor
Szülők és nevelők a Sopron úti Iskoláért alapítvány életmód, német nyelvi tábor,  honismereti 
teleki Blanka német tagozatos általános Iskoláért alapítvány német nyelvi tábor
teleki Blanka német tagozatos általános Iskoláért alapítvány közösségformáló sporttábor
törökugrató utcai Iskola alap alapítvány labdarúgó-futsal edzőtábor, kerékpáros tábor, sport, túra 
Budapesti római katolikus egyetemi és főiskolai lelkészség egyetemista hittan tábor
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Az Önkormányzat és az Újbudai Peda-
gógiai Intézet (UPI) által szervezett ren-
dezvényen közel 600 óvodai, bölcsődei 
általános és középiskolai pedagógus-
nak és oktatásban dolgozónak köszön-
te meg egész éves munkáját a kerület. 
Hoffmann Tamás polgármester pohár-
köszöntőjében elismeréséről biztosítot-
ta a pedagógusokat, akik a változások 
nehézségei ellenére is lelkiismeretesen 
végzik munkájukat. Simicskó István or-
szággyűlési képviselő, sportállamtitkár 
köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy 
a pedagógus életpályamodell bevezeté-

kulti

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

26.  18.00 Ásványbarát Szakcsoport: Mineraltörténeti sorozat 1. rész. TIT STÚDIÓ
28. 18.00 Törpenyúl Klub: júniusi klubnap. TIT STÚDIÓ

Vál-Völgyi Szenior Művészeti 
Alkotóház 
 Az Újbuda Önkormányzata által – a 60+ program keretében – támogatott 

Vál-Völgyi Szenior Művészet Alkotóház ötödik éve kerül megrendezésre, igen 
nagy sikerrel. A kezdeményezés egyedülálló, mivel a szenior korosztály részére 
– művészeknek és művészetkedvelőknek – biztosít alkotóházi lehetőséget.

 
 A projekt magába foglalja a kulturális rekreációt, valamint az élethosszig tartó 

tanulás programját is. Tapasztalatok alapján elmondható, hogy az alkotóházi 
munkába nagy létszámmal kapcsolódtak be olyan idős emberek, akik életük 
során először próbálkoztak művészeti alkotás létrehozásával.

 Az alkotóházi munka során a résztvevők a kerámia, szobrászat, rajzolás, festés, 
fotózás, filmkészítés alaptechnikáit sajátíthatják el.

Bővebb információ és jelentkezés:
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos utca 8. 
Telefon: 310-0644, e-mail: okh@ujbudakulti.hu, ormezei.k@gmail.com

Gárdonyi 150  
– Az Egri Csillagok Képekben
 Képregény pályázat 2013
 Képregény rajzolása Gárdonyi Géza: Egri csillagok című műve alapján. Várunk minden olyan képre-

gényt, amely egyedi módon mutatja be az Egri csillagok egy-egy kiemelt jelenetét, vagy a teljes 
történetet. Leadási határidő: 2013. június 28. 

Leadás helye: Újbudai Kulturális Intézet, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3., hétköznapokon 
9–17 óra között. Telefon: 279-3600. További információ és részletes pályázati kiírási 
feltételek:   http://ujbudakulti.hu/palyazatok.html

„Kedvenc magyar 
népmesém képekben”
Újbudai képregényíró pályázat 
általános iskolás diákoknak
 Kreatív pályázatunk azoknak a jó rajzkészségű, írói véná-

val megáldott tanulóknak szól, akiktől nem áll messze a 
magyar népmese világa és a képregényeket is szívesen 
lapozgatják. Válassz kedvedre a magyar népmesék gaz-
dag világából! Díjkiosztó gála: a Magyar Népmese Nap-
ján, 2013. szeptember 30-án, hétfőn 17 órakor. 

Leadási határidő és hely: 2013. szeptember 9., 
KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház, 
1118 Bp, Törökugrató u. 9. 
További információ és részletes pályázati kiírási 
feltételek: 1/246-5253,  
http://ujbudakulti.hu/palyazatok.html

Utcabálról jött a hír...
A Higany utcai bál nem csak egy egyszerű mulatság, nem csak egy jópofa buli, ahol 
a gazdagréti szomszédok újra feléledve, italoktól bódultan ropják a táncot hajnalig. 
Ami a Higany utcában történik minden júniusban, sőt, mondhatjuk bátran, egész 
évben, az egy igazán követendő példa ebben az elidegenedő világban.

Báloztak a pedagógusok
Idén is a Kamaraerdei Ifjúsági Park adott otthont a kerületi pedagógusok tanévbú-
csúztató ünnepségének, a Pedagógus Estnek. Újbuda oktatási életének szereplői 
minden nyár elején ezen a rendezvényen kapcsolódhatnak ki az egész éves munka 
és a megterhelő évzáró vizsgák után. Az idei bálon Dolhai Attila törte össze a tanító 
nénik szívét.

2012-ben egy középkorú pár és ked-
ves szomszédjuk fejéből pattant ki a 
gondolat, hogy jó lenne alaposabban 
megismerni az alig néhány száz mé-

teres kis utcácska többi lakóját, és 
megszokott nyáresti partijukat nyil-
vánosan kihirdették, és meghívtak 
mindenkit, aki ott lakik. Auer Zoltán 
maga sem hitt a sikernek, két emberen 
kívül mindenki eljött, pontban este hat 
órakor kinyíltak a kapuk, és a tömeg 
megindult a buli helyszíne felé.

A 132 résztvevő kimondottan jól 
érezte magát, megismerkedtek, és 
ettől kezdve nemcsak biccentéssel 
vagy rövid köszönéssel üdvözölték 
egymást, hanem tudtak a másik gond-
jairól, segítettek megoldani a szom-

szédok problémáit, ha megszólalt egy 
riasztó odaszaladtak, ha valakik közü-
lük gyermekáldás elé néztek, minden-
ki szorított nekik. Egyszóval a Higany 

utcaiak közösséggé váltak, 
maguktól, önként, jókedvvel 
és dalolva.

Az önálló kezdeményezés-
nek természetesen hamar híre 
ment, így idén már a szom-
szédos utca lakói is eljöttek a 
nevezetes napon, és Jungha-
usz Rajmund önkormányzati 
képviselő is tiszteletét tette. 
Idén színpadot is ácsoltak, a 
gyerekekhez eljött Misi bo-
hóc ingyen, a támogatók név-
sora is szépen gyarapodott, 
süti versenyt is hirdettek, 
játékos vetélkedőn tudhatták 
meg, hogy ki tud legtöbbet a 
Higany utcáról, és ismerked-
tek, mulattak közösen ismét 
Tamits Miklós portáján, ahol 
egy szépen rendezett kis ál-
latkert is található, ahová a 
lakótelepi gyerekek gyakran 
járnak kacsát etetni, pulykát 
csodálni, nyulat simogatni. 

Télen pedig Miklós bácsi látványos 
hószobrokkal kápráztatja el a környék 
lakóit.

Jövőre már biztosan kinövik Tamits 
úr telkét, és valóban az utcán fogják 
megtartani június elején az utcabált, 
de közösségi oldalon addig is hírül 
adják egymás ügyes-bajos dolgait, 
kisebb grillpartikon máskor is ta-
lálkoznak, és büszkén mondhatják, 
hogy nemcsak egy valóban működő 
lakóközösség az övék, hanem már ha-
gyományt is teremtettek, amely kiváló 
példaként szolgál mindenki számára.

„Ferke” 
emlékére
Újbuda Önkormányzata és a Győri Nemzeti Szín-
ház közösen állíttatott Paláncz Ferencnek emlék-
táblát, melyet június 12-én avattak fel a Tétényi út 
36/B szám alatt. A Jászai Mari-díjas színművész, 
a Győri Nemzeti Színház örökös tagja számos je-
lentős színpadi főszerep mellett játszott a 80 hu-
szár, a Legato és a Magasiskola című filmekben 
is. A kerület nevében Hoffmann Tamás mondott 
köszöntőt. Szikra József színművész Ferke felejt-
hetetlen alakításait idézte fel, a család nevében 
pedig unokahúga, Nátulyné Szabolcsik Eszter em-
lékezett meg róla.

(H. L.)

sével a következő tanévtől 
pozitívan változhat a pe-
dagógusok életszínvonala. 
Az UPI igazgatója, Gyurcsó 
Gyuláné elmondta, a peda-
gógusoknak nagyon sokat 
jelent ez az ünneplés, hiszen 
év közben nem sok lehető-
ségük van közös szórako-
zásra. 

A rendezvényen a Ca-
lypso együttes retróslá-
gerei ingerelték táncra a 
résztvevőket, akiket egy 
pillanatig sem kellett bu-
lizásra ösztönözni. Nem 
sokkal később a már ren-
desen bemelegített közön-
ség előtt lépett színpadra 
a bál sztárvendége, Dol-

hai Attila, aki nemrégiben vehette át 
Jászai Mari-díját munkája elismeré-
seként. Attila elmondta, az újbudai 
pedagógusok az egyik kedvenc kö-
zönsége, hiszen mindig hatalmas lel-
kesedéssel fogadják őt. A fergeteges 
ováció előtt előadott koncertje után 
hosszú sorba rendeződtek a pedagó-
gusok, hogy autogramot kaphassa-
nak az énekes-színésztől. A rendez-
vény végén tombolahúzásra is sor 
került, ahol regeteg értékes ajándék 
talált gazdára.

(T. D.)

Kamaraerdő

gazdagrét
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Sajnos gyakran kiderül, hogy sokan nem 
veszik komolyan a már kialakult betegségü-
ket. A magas vérnyomás, ha nincs szinten 
tartva súlyos szövődményeket okozhat. A 
túlságosan igénybevett szív és erek az idő fo-
lyamán károsodhatnak, mely egy igen súlyos 
betegség kialakulásához vezethet, az érel-
meszesedéshez, érszűkülethez. Hasonló ered-
ménnyel járhat a cukorbetegség megléte illet-
ve a magas koleszterinszint. A gyógyszeres 
kezelés mellett igen fontos a zsírszegény, he-
lyes táplálkozás, a rendszeres mozgás és a 
megfelelő mennyiségű folyadék bevitele. 

A mai stresszes, rohanó világban időt kell sza-
kítani érrendszerünk állapotának rendszeres 
felmérésre is. Gyorsan, fájdalommentesen 
megtudhatja egy doppleres vizsgálat során 
ereinek átjárhatóságának mértékét. És hogy 
mikor érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni?
• ha magas a vérnyomása
• ha magas a koleszterinszintje

Ne hagyja, hogy az érszűkület  

határozza meg életét!

Vizsgáltassa meg magát kedvezményesen!

„A gyógyuló betegek mosolya  
a legnagyobb díj számomra!”

• ha cukorbeteg
• ha túlsúlyos
• ha dohányzik
• ha zsibbad, fáj, fázik a lába
• ha kevesebbet tud menni
• ha zsibbad, fázik, hideg a keze
• ha zúg a füle
• ha szédül, egyensúly zavara van
• 40 év felett ajánlott

A szűrés fontosságát alátámasztja az is, hogy 
Magyarországon az érrendszeri betegsé-
gek a halálozási statisztikák élén vannak. 
Az országosan alkalmazott Nashwan-Para-
sound készülékkel könnyen és fájdalom-
mentesen lehet enyhíteni, ill. megszüntet-
ni a panaszokat. Az infra, ultra és hallható 
hang kibocsátásával a gép a szervezetet mel-
lékér képzésére serkenti. Ez által biztosítva  
a végtagok, szervek működéséhez szükséges 
vérellátást. Mindössze 20 kezelés szükséges 
a javulás érdekében.

Mindazoknak, akik elkezdik a kezelést az  
e havi kezelendő csoporttal Budapest XI. ke-
rületben található rendelőben 20.000 Forint 
kedvezményt biztosítunk a kúra árából. Az 
akció keretén belül a vizsgálat 3000 Forint.

További felvilágosítás  
és bejelentkezés:  
www.medhungary.com 
06-72/551-714 
06-20/920-4447 
06-30/595-4344 
06-70/290-3216

Új kulturális terek 
nyílnak a Bartókon
Újbuda Önkormányzata a Kulturális Városközpont projektről és a Móricz 
Zsigmond körtéri Gomba felújításáról tartott lakossági fórumot. A találkozón 
többek között arról tájékoztatták a jelenlévőket, két új galéria is nyílik a Bartók 
Béla úton, a Gomba pedig találkozóhely funkciójával szerves része lesz a kultu-
rális sétálóutcának.

Egy elbűvölő mosoly emléke
Újbuda lakói közül sokan nem is tudják, hogy az a színésznő, akibe a két világhá-
ború között a férfiak mind szerelmesek voltak, itt született és élt kerületünkben. 
Szeleczky Zita emlékét most keresztfia, Jávor Zoltán is igyekszik megőrizni az 
utókornak, és hatalmas munkával, türelemmel kutatva az Országos Széchényi 
Könyvtárban, feldolgozott tízezer oldalt, hozzátette a családi történeteket, és 
ebből született meg a Hit és magyarság című könyv, mely a híres színésznő zakla-
tott, ám mégis csodálatos élettörténetét dolgozza fel.

Bemutatták Egedy Zita  
írónő új könyvét
Az Albertfalvi Közösségi Házban legutóbb egy nem mindennapi könyvbemutatót 
szerveztek. A frissen megjelent „A sors múltja” című kötet szerzője, a 23 éves Egedy 
Zita ugyanis egy izomsorvadáshoz hasonló ritka genetikai rendellenességben 
szenved, melynek következtében hétéves kora óta folyamatosan gyengülnek el az 
izmai. A tragikus sorsú fiatal lány ügyét Farkas Krisztina képviselő karolta fel.

Leépítő betegsége következtében Zita már a 
gimnáziumban kerekes székbe kényszerült, 
ma pedig már a szavakat is nehezen formálja 
arcizmai gyengesége miatt. Farkas Krisztina a 
bemutatón elmondta, jól ismeri Zitát és szüleit, 
és amikor tiszteletpéldányt kapott az új köny-
véből, úgy érezte, meg kell ismertetni a lány 

történetét, illetve regényét a nagyközönséggel 
is. A népszerűsítés azért sem árt a könyvnek, 
mert Zita családja saját költségén adta ki „A 
sors múltja” című kötetet, amely egy pánikbe-
teg lány küzdelmes életét dolgozza fel. 

– A romantikától a sci-fin keresztül a tör-
ténelmi regényig minden műfajban kipró-
báltam már magam, de leginkább az érzel-
mes történeteket kedvelem – mesélt lelkesen 
munkájáról a fiatal írónő, aki hozzáteszi, 
laptopon egész jól tud írni, de azért hamar 
elfárad. A könyvbemutatóra Osváth Richárd 
paralimpikont is meghívták, aki elmondta, 
Zita hatalmas tiszteletet és elismerést ér-
demel kitartásáért és sorsa elfogadásáért. 
Az orvosok szerint élete már csak években 
mérhető, a lány addig is szinte minden ide-
jét fantáziája szárnyalásának és az írásnak 
szenteli.

(T. D.)

A beszélgetést a körtéri beruházás 
önkormányzati projektvezetője, Ihász 
Tibor vezette, aki közölte, a jelentős 
uniós támogatással épülő Bartók Béla 
úti Kulturális Városközpont három új 

épülettel is gazdagodik, melyek közül 
a megújuló Bartók 32 Galéria és hely-
történeti múzeumnak helyet adó Bar-
tók 29. szám alatti kiállítótér is gazdag 
kulturális profillal indul majd az év 

második felében.
A találkozón el-

hangzott, a Gom-
baépítés gőzerővel 
zajlik, egyelőre a 
legnagyobb kihívást 
a benne található 
transzformátor el-
szállítása jelenti. Az 
egykori BKV-pénz-
tárat már lebontották, 
jelenleg a körcikkely 
alatt a pinceépítési 
munkálatok zajlanak, 
ide rejtik el ugyanis 
a kiszolgáló helyisé-
geket. A Gombában 
elegáns kávézó, info-
pont, egy közösségi 
tér és pihenőhelyek is 
lesznek.

A tervezők sze-
rint a legfontosabb, 
hogy teljesen átjár-
ható, szellős hely 
legyen, ami sok em-
bert vonz majd. Az 
építkezést a tervek 
szerint szeptem-
berben fejezik be. 
A Budapesti Kor-
mányhivatal Köz-
lekedési Felügyelő-
ségének képviselője 
bejelentette, a kö-
zeljövőben közmeg-
hallgatást tartanak 
a körtéri közlekedés 
változásairól.

(T. D.)

Jávor Zoltán, aki évekig főis-
kolai tanárként dolgozott, csak 
most, nyugdíjazását követően 
tudta befejezni ezt az óriási 
munkát. Milyen szép és becsü-
lendő tett ez a részéről, hogy 
híres keresztanyja életéből 
köz zétesz az utókornak olyan 
momentumokat, amelyeket va-
lóban csak valamelyik család-
tag hiteles forrásból származó 
információiból tudhatunk meg.

Szeleczky Zita sokáig tabu-
nak számított Magyarországon, 
hiszen az emigrációba kény-
szerített művésznőt a népbíró-
ság koholt vádakkal ítélte el a 
II. világháborút követően, mert 
elszavalt egy Petőfi-verset, 
amely épp olyan aktuális volt 
akkor, mint a 19. században, és 
nem volt hajlandó meghajolni 
sem a náci, sem a szovjet befo-
lyás előtt, hanem mindig büsz-
kén vállalta magyarságát.

Jávor Zoltán könyvének 
nagy érdeme, hogy az emig-
rációban töltött évek esemé-
nyeiről olyan információkat 
is közöl, amelyekről eddig 
hazánkban keveset tudtunk, 
pedig Szeleczky Zita külföl-
dön sem szűnt meg magyarnak lenni, 
a „magyar költészet ekhós szekerén 
bejárta a nagyvilágot”, hirdette poé-
táink nagyságát és örömet szerzett a 
külföldre száműzött vagy menekült 
magyarok tízezreinek.

Bár a rendszerváltás után hazaté-
rő színésznőt a köztársasági elnök 
kitüntette, és a népbírósági ítéletet is 

megsemmisítették, Szeleczky Zita 
megítélése hazánkban még mindig 
nem egyértelműen pozitív. A Hit és 
magyarság című könyvvel Jávor Zol-
tánnak éppen az volt a célja, hogy 
megmutassa a valóságot, az igazságot, 
amelyet az elmúlt korok szennye sok-
szor eltakart előlünk.

(Újbuda)

lÁgYmÁNYOS
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további programok  
és információ:

ÚJBUDAI SZEnIOR

PROGRAMKÖZPOnt
Cím: 1117 Budapest,  
Bölcső u. 3.

telefon: 372-4636

nyitva tartás:  

hétköznap 9–14 óra között

Web: www.ujbuda.hu/60plusz

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

60+

prOgramajÁNló
Ajánló az Újbuda 
60+ közel 200 havi 
programjából

Június 24. 9.00–10.00 óra
Szeniortorna. Megelőző rekreációs, 
tartásjavító torna, vezeti: Nádai Krisztina. 
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos 
u. 8.).  
Tel.: 309-0007, 310-0644. Részvételi díj: 
1100 Ft/alk. vagy 8000 Ft/hó

Június 24. 9.00–10.00 óra
Nyugdíjas Angol Társalgási Klub – kö-
zéphaladó. Helyszín: Gazdagréti Közösségi 
Ház (Törökugrató utca 9.) Információ: 246-
5253. A részvétel ingyenes.

Június 24. 11–11.30 óra
3-1-2 meridiántorna Szentgyörgyi Tamás 
60+ önkéntes vezetésével. Könnyen tanulha-
tó és végezhető hatékony egészségmegőrző 
kínai mozgásgyakorlatok. 
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont. 
A részvétel ingyenes.

Június 24. 16.00–18.00 óra
Kelenvölgyi Férfikórus-próba.  
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(Kardhegy utca 2.) Információ: 424-5363.  
A részvétel ingyenes.

Június 25. 16.00–18.00 óra
Filmvetítés. Helyszín: USZOSZ Albertfalva 
Idősek Klubja, 1116 Bp., Kisújszállás u. 10. 
Információ: 789-2951. A részvétel ingyenes.

Június 26. 15.00–18.00 óra
Kártyaklub. Helyszín: Gazdagréti Közös-
ségi Ház (Törökugrató utca 9.)  
Információ: 246-5253. A részvétel ingyenes.

Június 26. 16.00–18.00 óra
Jogi tanácsadás. Helyszín: Kelenvölgyi  
Közösségi Ház (Kardhegy utca 2.) Csak elő-
zetes bejelentkezés alapján: 06/30/931-6487.  
Információ: 424-5363. A szolgáltatás ingye-
nes.

Június 26. 19.15–22.00 óra
Pingpongklub. Őrmezei Közösségi Ház  
(Cirmos u. 8.) Információ: 309-0007,  
310-0644. Részvételi díj: 300 Ft/alkalom.

Június 27. 16.00–18.00 óra
Horgászklub. Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(Kardhegy utca 2.) Információ: 424-5363.  
A részvétel ingyenes.

Június 28. 14.00–15.00 óra
Ízületi torna. Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató utca 9.) Információ: 246-5253. 
Részvételi díj: 3400/4 alkalom,  
6000/8 alkalom

őrmező

Összefogtak a magyar  
települések az idősekért
Az elöregedő társadalom és az ellátórendszerek csökkenő fenntarthatósága okozta kihívásokra 
ma már nemcsak Magyarországon, de az egész világon keresik a válaszokat. A XI. kerületben is 
kiemelkedően magas az időskorúak aránya, ezért Újbuda Önkormányzata a kerület stratégiai 
célkitűzései közé emelte a minőségi időskor biztosítását. A nemzetközi, illetve a hazai idősbarát 
programok mellett összefogást kezdeményezett, így a napokban tizenhárom önkormányzattal 
írt alá együttműködési megállapodást.

Szenior rejtvényfejtő verseny
Újbuda Önkormányzata és a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete közös szervezé-
sében hatodik alkalommal rendezték meg a szenior rejtvényfejtő versenyt. A 
hagyományos versenyszámok mellett a nagyi-unoka kategória is megjelent.

Őseink 
nyomában
Nyári tábor keretei között folytathatják tevé-
kenységüket az Őrmezei Közösségi Házban 
működő alkotóműhely résztvevői. A képző-
művészetek iránt érdeklődők az elmúlt hóna-
pokban az Újbudai Kulturális Intézet által, ön-
kormányzati támogatással létrehozott Szenior 
Alkotóházban hódolhattak hobbijuknak. A 60+ 
programon belül megvalósított foglalkozásokat 
önkéntes segítőként, Preisinger Zsuzsanna főis-
kolai docens tartotta – saját bevallása szerint – 
puszta szerelemből, elhivatottságból.

Az alkotóműhely résztvevői közül sokan el-
mondták, még sosem foglalkoztak képzőművé-
szettel, de hasznos kikapcsolódás és kreativi-
tást fejlesztő program lett számukra. Az újszerű 
kezdeményezés ugyanis lehetőséget biztosít az 
alkotói tehetség kézzelfogható, művészi kibon-
takoztatására. A kerámiaművészet számtalan 
stílusát ismerhetik meg a résztvevők, az ősi, 
kezdetleges kerámiaművészettől a különle-
ges rituális használati edényeken át a magyar 
népművészetből jól ismert Miska-kancsó for-
mavilágáig. Van, aki unokáinak készít malac-
perselyt, és van, aki saját otthonába dísz- és 
használati tárgyakat, lenyomatokat. Sokukból 
előjött a szunnyadó tehetség, sőt, akad olyan 
is, aki már tervezi, hogy a műhelyen elkészített 
alkotásaival indul a „Ki Mit Tud?” rendezvé-
nyen. A résztvevők megmutathatják a bennük 
rejlő szellemi értékeket, maradandót alkothat-
nak önmaguk és a családjuk számára.

A kerámiaműhely igen gondosan felszerelt. 
A különböző méretű agyag hurkanyomókon  
át az agyaglemeznyomó-gépig, mintázófák és 
egyéb kéziszerszámok színesítik a kínálatot. 
Preisinger Zsuzsanna véleménye szerint az al-
kotóház résztvevői jórészt kezdők, előképzett-
ség nélkül most igyekeznek elsajátítani azokat 
a „mesterfogásokat”, melyekkel a formátlan 
agyagtömbök harmonikus használati tárgyak-
ká alakulnak. Rodin mondta a szobrászatról: 
„a kőben a szobor már készen van, csupán a 
felesleget kell eltávolítani”.

A nyári tabajdi Alkotó Táborba még lehet 
jelentkezni. Az érdeklődök a kerámiakészítés-
sel, festéssel, fotózással, színházművészettel 
ismerkedhetnek További információ: Földi 
Annamária, Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos 
u. 8.), tel.: 309-0007, 310-0644.

(Cs. Sz.)

Újbuda Önkormányzata kezdeményező félként és vezetőpart-
nerként szervezte meg a 2009–2012 között öt ország részvételé-
vel zajló „Q-AGEING – minőségi időskor városi környezetben” 
című projektet, amely lehetőséget kínált arra, hogy megismer-
ve más országok gyakorlatait, saját idősbarát programját nem-

zetközi partnerségben valósítsa meg. – Azt gondoltuk, hogy az 
idősügyben kitűzött céljaink megvalósítása több hazai önkor-
mányzat együttműködésével hatékonyabban valósulhat meg, 
és társadalmi jelentősége is nagyobb – mondta el a hivatal 
nagytermében rendezett aláírási ceremónián Hoffmann Tamás 
polgármester. A kerület 2011-ben kereste meg az idősügy te-
rületén kimagasló munkát végző magyarországi önkormány-
zatokat; a csatlakozókkal azóta is létező informális kapcsola-
tokat erősítette meg a frissen aláírt megállapodás. Hoffmann 
Tamás elmondta, Újbuda nemzetközi tapasztalatait felajánlva 
kíván szerepet vállalni a nemzeti és regionális időspolitika for-
málásában, az összefogással pedig óriási eredmények érhetők 
el, akár országos szinten is. Az ünnepélyes találkozón Győr, 

Miskolc, Szolnok, Tatabánya, Nagykanizsa, Nagykőrös, Pusz-
taederics, valamint a III., IX., XIII., XIV., XXI. kerület írta alá 
a keretmegállapodást, amelyben vállalják, hogy tájékoztatják 
egymást ötleteikről, eredményeikről, tapasztalataikról.

Az eseményen Kelemen Viktória, Óbuda alpolgármestere 
elárulta, az eddig lezajlott egyeztetéseken 
kiderült, hasonlóan gondolkodnak az idős-
ügyről Újbudával, melynek 60+ programját 
példamutatónak tartja. – Helyi programjaink 
összekapcsolódnak a civil kezdeményezé-
sekkel, ilyen a híres sportnapunk, melyen 
200 idős vesz részt rendszeresen – tette hoz-
zá. Ferencváros alpolgármestere, Formanek 
Gyula már arról számolt be, korábbi prog-
ramjaik belterjesek voltak, ezért elkezdték 
vizsgálni, más városrészek milyen megoldá-
sokkal kísérleteznek. – A leghasznosabb pél-
da Újbuda volt, amely ráadásul segített saját 
koncepciónkat is elkészíteni – fűzte hozzá a 
politikus, aki szerint le kell rombolni azt az 
idősekről kialakult sztereotípiát, hogy nem 
képesek saját programjaikat megszervezni.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere sze-
rint a társadalom alapegysége, a család sem 
működik az idősek nélkül, ezért komplexen 
kell foglalkozni életminőségük javításával, 
integrációjukkal. A városvezető úgy véli, az 
általuk kitalált, 50 idősügyi szervezetet ösz-
szefogó Idősügyi Tanács sikertörténete más 

településeket is megihlethet hasonló társulás létrehozására, Új-
budától pedig az önkéntesség alkalmazásában vennének át öt-
leteket. A partnerek között a legkisebb zalai falu, Pusztaederics 
polgármestere is aláírta a megállapodást. – Nálunk az egész 
falu egy 60+ program. Mindössze 170 lakosunk van, egy pesti 
bérházban is többen élnek – meséli Gál Lászlóné, aki hozzáte-
szi, a kis népességszám folytán mindenkit személyesen ismer-
nek, és egyénileg tudnak foglalkozni velük.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az időskorúakra nem 
szociális ellátottként, hanem partnerként szükséges gondolni, 
akik tapasztalatukkal, tudásukkal és segítségükkel aktív és 
fontos tagjai a társadalomnak.

(T. D.) 

A Rejtvényfejtők Országos Egyesüle-
te és Újbuda Önkormányzata évente 
kétszer rendez megmérettetést a rejt-
vényfejtőknek. A hároméves múltra 
visszatekintő esemény szigorú szabá-
lyok szerint működik, és több verseny-
számot is felvonultat. A résztvevők ez 
alkalommal három kategóriá-
ban indulhattak: sudoku, ha-
gyományos skandináv és olasz 
rejtvény, valamint nagyi-unoka 
verseny.

A napsütéses vasárnapi idő 
ellenére negyvenhat rejtvény-
fejtő gyűlt össze a Polgármes-
teri Hivatal különtermében, 
hogy megmérettessék magu-
kat. A rendezvény egyik kü-
lönlegességét – az új kategória 
indítása miatt – az adta, hogy a 
legfiatalabb résztvevő 8, a leg-
idősebb pedig 82 éves volt. Bár a XI. 
kerületben rendezték az agytornát, sok 
versenyző érkezett más kerületekből, 
sőt, egy kisebb delegáció Békéscsabát 
is képviselte.

– A 60+ program keretében működő 
rejtvényfejtő klub kezdeményezte an-
nak idején, hogy rendezzünk versenyt 
számukra, melyen fel tudják mérni 
fejlődésüket – meséli Gabonyi Erika, 
az Újbuda 60+ programjának egyik 
szervezője. – Sok klubtag évek óta 
űzi ezt a szellemi sportot, és eljárnak 
más versenyekre is, a hazai pálya biz-
tonsága azonban pluszt nyújt nekik. 
Annak külön örülök, hogy egyre na-
gyobb számban indulnak újbudai ver-
senyzők, de mindig érkeznek más ke-
rületekből és vidékről is résztvevők. A 
rejtvényfejtő klub indulásának, majd a 

vetélkedőknek is az elsődleges célja a 
közösségformálás volt – meséli Eri-
ka. Sok idős ember maradt egyedül, 
és mint a többi 60+ programnak, így 
ennek is az a missziója, hogy közös ér-
deklődési körrel rendelkező időseket 
hozzon össze.

Kodics Anikó, a Rejtvényfejtők Or-
szágos Egyesületének (ROE) képvise-
letében elmondta, visszatérő szervező-
je az újbudai eseménynek. – 2010-ben 
jártam itt először, és örömmel látom, 
hogy egyre nagyobb az érdeklődés, 
sőt, a versenyszámokat is kibővítet-
tük. Úgy gondolom, sikerült hagyo-
mányt teremtenünk, amit nemcsak 
Újbuda Önkormányzata, de a ROE is 
üdvözöl – összegzett Anikó.

A résztvevők is örömmel fogadják, 
hogy évről évre összemérhetik erejü-
ket. A feszült várakozást követő ered-
ményhirdetésen kupával, éremmel, 
oklevéllel és könyvekkel jutalmazták 
a dobogós helyezetteket. Összesen 19 
kerületi versenyző került az öt kategó-
ria első nyolc helyezettje közé.

(K. B.)
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apróhirdetéS
Lakás, ingatlan

INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.
com
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles Energetikai 
Tanúsítvány készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel 
+36/30/655-7825, www.epitesiellenor.hu
SZÉTKÖLTÖZŐK! 2 egyszobás lakás: XI. ker., 36 nm-
es, kertes, XX. ker., 33 nm-es. 06/20/317-9109.
BUDAFOKON, Pedellus utcában 652 nm telek eladó 15,5 
M. +36/30/530-5338.
BUDAI New York Ingatlaniroda eladó/kiadó lakásokat, 
házakat, üzleti ingatlanokat keres. www.pesti-budai.hu 
+36/30/530-5338.
NÉMET ÜGYFELEINKNEK 2–3 szobás eladó lakást 
keresünk a körtér környékén 06/20/479-9001, www.ebenin-
gatlan.hu

Bérlemény

KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-
7546.
KIADÓ Névtelen u. 10. szám alatt 34 és 27 nm-es helyiség 
üzletnek vagy raktárnak. Irányár: 30 000 Ft + rezsi, érdeklőd-
ni 06/70/325-4307.
IRODÁNAK Ulászló u.-ban 64 nm-es lakás kiadó. 
06/30/261-3519.
KIADÓ XI., Fehérvári út–Ulászló u. sarkán, társasház pin-
céjében 15 nm-es tárolásra alkalmas helyiség. Munkaidőben: 
06/70/325-4308, 15 000 Ft.

Garázs

XI., VILLÁNYI úton, a Szüret utca után nagy garázs kiadó 
vagy eladó. 06/30/335-7784.

Oktatás

MATEMATIKA-SZAKTANÁR felkészítést, felzár-
kóztatást vállal 06/30/674-0421
HIVATÁSTUDATTAL bíró, munkáját gyakorló alsós 
tanítónőt keresünk. Kerületünk egyik legjobb iskolája várja. 
Önéletrajzot a kissildi55@gmail.com címre várjuk.
BESZÉDCENTRIKUS németnyelv-oktatás ingyenes 
szintfelmérővel és próbaórával. Tel.: 06/20/959-7968.
MATEK-, FIZIKA-, kémiatanítás! 06/70/647-2243.

Víz, gáz, villany, fűtés

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

VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresése, javítása 
lakásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások 
és teljes vezetékcsere földmunkával is. 06/30/914-3588.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, 
központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
VILLANYSZERELŐ mester. T.: 06/70/235-6644.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS burkolással. 06/70/545-1869.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs János 
épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.

Lakásszerviz

ÜVEGES biztosításra is. 310-4116, 06/30/281-1457.
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-
3800.
ASZTALOS-, parkettás, redőnyös munkák. 06/70/545-
1869.
REDŐNY, reluxa stb. szerelése, javítása legolcsóbban! 
06/70/341-9489.
REDŐNYÖS MŰHELY gyárt-javít! 370-4932.
REDŐNY szerelése, javítása, gurtnicsere olcsón 06/20/321-
0601.

Háztartási gépek

MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 
06/20/288-5148.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS otthonában. T.: 283-7282.

tV, antenna, számítógép

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingye-
nes kiszállással. 06/30/857-2653.

Szolgáltatás

FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való 
kivágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
ZÁRAK szerelése, javítása 0–24-óráig, 06/30/863-7680.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-
2882, 06/30/878-8977.
OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák szakértelemmel, lélek-
kel. +36/30/418-6663.
FESTÉST, mázolást vállalok. 06/20/395-2802.

KONTÉNERES sittszállítás. 06/20/464-6233.

Gyógyászat

GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes 
tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 
06/70/547-7299, www.bkwsu.org/hungary

Régiség

GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, pénz, képeslap, jelvény stb.) 
vásárol magángyűjtő. Pál István, tel.: 06/20/947-3928.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk aranyat, ezüstöt, briliáns 
ékszereket, festményeket, hagyatékot. Arany: 7500–12 000 Ft, 
ezüst: 180–360 Ft. www.loisgaleria.hu II., Margit krt. 51–53., 
316-3651.
GELLÉRT Galéria mindennemű régi tárgyait kp-ért meg-
vásárolja. Üzlet: 466-4761, mobil: 06/20/9812-897.
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat azonnali ingyenes kiszállással. Tel.: 06/30/742-
4558.

Állás

KOZMETIKUS műszak kiadó. 06/20/329-4166.
IDŐSEK Otthona (Budaörs, Zombori u. 68.) szociálisan 
érzékeny, fiatal, alkalmazkodni tudó kollégát keres karban-
tartói állásra jogosítvánnyal. Önéletrajzot a szabadoserika@
metidosekotthona.hu email-re várjuk.
TARGONCA- vagy autóvillamossági szerelőt keresünk 
elektromos járművek szervizelésére/hibafelmérésre. Munka-
végzés helye: Budaörs.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal az allas.jelent-
kezes@gmx.de e-mail címen.

társkeresés

TÁRSKERESŐ iroda garanciával, 50% kedvezménnyel! 
06/30/217-5151.

Könyvek

MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Közlemény

FELHÍVÁS! Várjuk azon olvasók jelentkezését, akiknek 
megvan az Újbuda újság 1992 és 1993 évfolyamának minden 
száma. Tel.: 06/30/619-3326.

fOgadóOrÁK

pÁrtOK eSeméNYei
A XI. KERÜLEtI FIDESZ 
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Az iroda júliusban és augusztusban zárva tart.
 

AZ MSZP XI. KERÜLEtI 
SZERVEZEtÉnEK PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, mun-
kaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.

Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpuj-
buda.blog.hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.
com e-mail címre.
 

A KDnP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9.
Az iroda júliusban és augusztusban zárva tart.
 

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbu-
da, e-mail: bp1122@lehetmas.hu

Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 
18–22 óra között. Szerva itt pingpongklub nyit-
va tartási időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja 
havonta új filmekkel és szakmai előadókkal: oko-
filmklub.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: +36/30/489-0996. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Július 10. 18.00 – Bartók Béla út 96.: Újbudai Nem-
zeti Estek. Közkívánatra ismét a vízről lesz szó: 
Titkok, összefüggések, árulások, érdekességek Ma-
gyarország vízgazdálkodásában.

mozaik
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Okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)  
önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv. 
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A 
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu, 
06/70/379-9701, 365-1488

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv. 
Bejelentkezés: ibajomi@freemail.hu

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@
fidesz.hu

ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első szerdáján és péntekén. 
Egyeztetés: 06/20/462-2649

FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) 
önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. 
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai 
(kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos talál-
kozóhoz egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626.

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv. 
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig. 
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)  
önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu

DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)  
ogy. képv., alpolgármester 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130 
ludanyi.attila@fidesz.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)  
alpolgármester 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)  
önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig. 
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.) 
n.antal.aniko@ujbuda.hu, 06/20/404-7023

NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. 
Augusztus 21-én 17 órától. Villányi út 20/A 
Egyeztetés: 06/70/420-7715

DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)  
ogy. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
ogy. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408

SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv. 
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától. 
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555

SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)  
fővárosi önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.  
Villányi út 20/A 
Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv. 
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.  
Bartók Béla út 19.

SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)  
önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) 
önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

Kányádi Sándor: Városi kánikula c. költeményéből idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (A, O, R, A). 13. Újvidéki te-
niszező (Mónika). 14. Pálinkaféle. 15. Ráró egynemű betűi. 16. … 
Dagover, színésznő. 17. Pogánylázadás vezetője. 18. Keskeny sáv. 20. 
Lavinában van! 22. Mauna …, hawaii tűzhányó. 24. Idegen művé-
szet. 26. Járom. 27. Kipling kígyója. 28. Festékipari alapanyag. 30. 
Tudományos összejövetel. 32. Citál. 34. Ex-sakkvilágbajnok (Mihail). 
35. Száraz, Londonban! 36. Rajk László. 37. Alak. 39. Dohányasztal 
tartozéka. 42. Késnek van. 43. Kerti szökőkút. 45. Bón betűi keverve. 
47. Kópiakészítés. 49. Ármádia. 52. Gyep közepe! 54. Nyit. 55. Néma 
eredet! 57. Angol férfinév. 58. Szárad a vér. 60. Lelkes. 62. Szén-mo-
noxid. 63. Hérosz. 64. Illetve, röv. 66. Direkt termő szőlőfajta. 67. Szi-
romdarab! 68. Óv. 70. Tengeri madár. 72. Vadászrejtek. 74. Sárgulni 
kezd! 75. Baráti horgász. 77. Mecseki csúcs.
Függőleges: 1. Sarkköri jelenség (2 szó). 2. Jékely Zoltán. 3. Kámi 
arborétum. 4. Héber férfinév. 5. Balatoni üdülőhely. 6. Nagy Sándor. 
7. Foszfor és rádium vegyjele. 8. Vízfolyás. 9. Szándékozik. 10. Kínai 
hosszmérték. 11. Franci páratlanjai. 12. Licitál. 17. Határozatlan he-
lyen. 19. Kén, jód és kálium vegyjele. 21. Rágalmaz. 23. Tüzet szün-
tet. 25. Hosszú távra készül. 28. Szemes Mari. 29. Hosszú nyelű szú-
rófegyver. 31. Végtelen nyár! 33. Díj. 35. Rejt. 38. Vas megyei község 
lakója. 40. Tisztálkodna. 41. Huszár vezényszó. 44. Gléda. 46. Becé-
zett férfinév. 48. Baranya megyei falu. 50. Klasszikus én. 51. Sebesen. 
53. Megcsócsál. 56. Kínai út. 58. Az idézet második része (É, K, 
A). 59. Vanádium és szilícium vegyjele. 60. Kemenddel egyesült. 61. 
Termetes férfi. 65. Becézett férfinév. 67. Román folyó. 69. Aszpikban 
van! 71. Központi Statisztikai Hivatal, röv. 73. Napszak. 76. Csahos. 
77. Major Tamás. 78. Nátrium vegyjele.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 58.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518. 
Budapest, Pf. 92. A 11. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Játszik az almafa játszik, királyleányt virágzik”. NYERTESE: La-
katos Melinda, Váli u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesz-
tőségben (Zsombolyai utca 5., hétfőn és szerdán 8–15 óráig, a 207. 
irodában) vehető át.
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Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat postai úton az 1118 Budapest, Csíki-hegyek 
utca 13–15. címre, vagy elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

közös

Újra itthon a Ssangyong
Pár év szünet után újult erővel és új importőrrel tért vissza a magyar piacra Korea vezető terepjárógyártója,  
a Ssangyong, amely Újbudán is új üzleti partnerre talált.

A kerületben nyitotta meg eddig egyetlen fővárosi már-
kakereskedését a Ssangyong, méghozzá a jól ismert 
Fábián Kft.-nél. A márka nem ismeretlen a magyar fo-
gyasztók előtt, a ‘90-es években már látható volt 
az utcákon, ám csak a 2000-es évek elejétől le-
hetett közvetlenül importőrön keresztül is hozzá-
jutni az autókhoz. Négy év kihagyás után 2012-
ben szervezte újjá a gyártó (a Wallis Automotive 
Europe Kft. mint importőr koordinálásával) a 
magyar értékesítési hálózatot, amely egybe esett 
a koreai márka teljes megújulásával. Az európai 
igényeknek megfelelően a kínálat külső megjele-
nésében is vonzóbb, dinamikusabb lett – mind-
emellett megtartva a legendás márka belső érté-
keit is (lásd keretes írásunkat).

A dél-koreai autógyártás sikerét a japánéval 
egy lapon említik. A ‘60-as évek iparosítását kö-
vetően gyorsan egymás után épültek a járműgyár-
tók, így a KIA, a Hyundai és a Daewoo – míg a 
Ssangyongot a legrégebbi koreai autógyártóként 
már 1954 megalapították. Kevesen tudják, hogy az itt-
hon kapható koreai márkák mellett számos egyéb márka 
modelljét is a távol-keleti országban gyártják.

Megbízhatóságuk legendás, ár-érték arányban pedig 
sok esetben viszik is a pálmát. Így van ez a Ssangyong-

nál is. A globális kínálatból a cég három modellt for-
galmaz hazánkban. Az igazi újdonság a Ssangyong első 
önhordó karosszériás modellje, az új, immár negyedik 

generációs Korando. (A Korando alapjait, első generá-
cióját még 1974-ben alkotta meg a cég, amikor az ame-
rikai Jeep Willy terepjáró alapjaira kifejlesztette saját, 
négykerék-meghajtású modelljét.) A 2011-ben bemuta-
tott új Korandoba újonnan fejlesztett kétliteres közvetlen 
befecskendezésű dízelmotort (e-XDI) és szintén új fej-
lesztésű kétliteres benzines motord (e-XGI) is szerelnek.

Az új dízelerőforrás kategóriájában az egyik legjobb 
teljesítményre képes (175 LE/360 Nm nyomaték). A 
kompakt SUV ára 5,39 millió forinttól kezdődik, amely 
mindenképpen figyelemfelkeltő, pláne úgy, hogy a ha-
zai márkakereskedők most 3 hónap visszavásárlási ga-
ranciát és 5 év díjmentes karbantartást kínálnák.

A Ssangyong zászlóshajója a Rexton W prémium te-
repjáró, amelynek ára hétüléses kialakítással is már 7 
millió forint alatt kezdődik. A Rexton első generáció-
ja 2001-ben került forgalomba, tehát nem kezdetleges 
gyártásról van szó, hanem meglehetősen kiforrott tech-
nológiáról, amely nem mellesleg a megjelenést követő-
en piacvezetővé vált a prémiumkategóriában Koreában. 
A megújult modell szintén megkapta a kétliteres dízele-
rőforrást, mely a már 1500-as fordulattól rendelkezésre 
álló 360 Nm csúcsnyomatékkal meglepően könnyedén 
mozgatja a közel kéttonnás testet.

(Újbuda)

tizenöt éves a Zöld Pardon
Másfél évtizedes fennállását ünnepli idén az egész nyáron át tartó fesztivált kínáló szórakozóhely. Kővári Zsuzsa, 
a Zöld Pardon vezetője lapunknak elmondta, csak úgy tudták megőrizni vezető helyüket a fővárosi koncerthely-
színek között, hogy mindig képesek voltak a megújúlásra. Ami azonban a legfontosabb, hogy az elsők között 
voltak, akik Budapesten egy szabadtéri, szinte minden este színvonalas fellépőket kínáló kultuszhelyet terem-
tettek. A szabadság érzése, az olcsó jegyárak, a biztonságos és kulturált szórakozási lehetőség azóta is mintegy 
védjegyei a „ZP”-nek, amely a Rákóczi híd budai hídfőjénél várja törzsközönségét ezen a nyáron.

Bóna Márk, a Zöld Pardon zenei programjainak szerve-
zője egész évben azon dolgozik, hogy a neves külföldi 
fellépőket is felvonultató koncertnaptárat kialakítsa. 
Ebben a hatalmas sakkjátszmában lépéselőnye van 
a ZP-nek, mert gyakran adódik olyan lehetőségük is, 
hogy akár egy hétköznap estére is meg tudnak hívni 

egy nemzetközi turnén épp a szomszédos országokban 
játszó zenekart, így olyan csapatokat is el tudnak hoz-
ni hazánkba, amelyek nehezen megszerezhetők, mivel 
zsúfolásig tele van a koncertnaptáruk.

Az idei nyár legnagyobb durranásainak a júniusi 
Aloe Blacc- és Testament-koncert mellett olyan neves 
külföldi sztárok fellépései ígérkeznek, mint a Suicidal 
Tendencies, a Front Line Assembly, az Awolnation és 
DJ Shadow. A hazai sztárok közül akadnak olyanok, 
akik egy éven belül több telt házas koncertet is tudnak 
adni a Zöld Pardonban. A szervezők aktívan figyelik 
közönségük kívánságait, és mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy remekül szórakozzanak, ezért Ko-
walskyék, Péterfi Bori, Zagar és még nagyon sok köte-
lező hazai zenekar örömmel jön ide több alkalommal is 

egy szezonban, így a Zöld Pardonba látogatók láthatják 
a Vad Fruttik, a HS7, az Európa Kiadó és az Irie Maffia 
koncertjét is.

Galambos Attila kommunikációs és marketingigaz-
gató méltán büszke arra, hogy olyan egyedülálló, csa-
ládbarát szórakozóhely lett a Zöld Pardon, ahová már 

nemcsak a jó bulikra éhes ifjúság jár 
tombolni, hanem hétvégenként egyre 
népszerűbbek a kisgyermekes családok 
részére kínált programjaik, és gaszt-
ronómia akcióik is sok család számára 
jelentenek már megszokott hétvégi hely-
színt egy-egy jó ebédre. Szükség is volt 
erre a nyitásra, hiszen a kezdeti időszak 
törzsközönségének jelentős része már 
gyermeket nevel, sőt, sokan tizenéves 
gyermekükkel érkeznek egy-egy remek 
csapat fellépését megtekinteni. A Zöld 
Kártya rendszer is a Zöld Pardon egyik 
remek innovációja, amely a 18 év alatti 
fiatalok számára teszi lehetővé a belé-
pést, a szülők pedig az interneten követ-
hetik, hogy kiskorú gyerekük valóban 
ezen a biztonságos szórakozóhelyen tar-
tózkodik-e éppen. Akadnak olyan csalá-
dok is, amelyek közösen járnak gyerme-

kükkel bulizni, igaz, a szülők inkább a Szeparé bárból 
élvezik a koncerteket, míg a fiatalok odalent a küzdőté-
ren tombolhatják ki magukat.

Ezen a nyáron a ZP megközelítése is sokkal egysze-
rűbbé vált, hiszen a Deák térről közvetlen buszjáratot 
indítottak, amely az esti órákban a helyszínre szállítja, 
majd hajnalban a visszaviszi a belvárosba a ZP közön-
ségét.  

A töretlen népszerűségnek nem csupán a megújulás 
folyamatos képessége, a remek programkínálat, a kö-
zönség véleményét figyelembe vevő szervezés a titka, 
hanem az is, hogy a konkurenciával szemben a Zöld 
Pardon még mindig jelentősen alacsonyabb belépőjegy-
árak mellett tudja ugyanazt a színvonalat fenntartani.

(D. B. S.)

a Ssangyong motor 
Company  
– a név „ikersárkányt” 
jelent – dél-Korea 
legrégebbi autógyár-
tója, mely közel 60 
éves története során 
kifejezetten négykerék-
meghajtású járművek 
fejlesztésére és gyártására specializálódott. a vállalatot 
1954-ben alapították a legendás jeep Willy terepjárók ko-
reai változatának gyártására és forgalmazására. 1993-ban  
a Ssangyong szoros partneri megállapodást kötött a mer-
cedes benz ag-vel, mely révén fejlett technológiához ju-
tott dízel- és benzinmotorok, illetve automataváltók terén. 
a 2000-es évek közepére a vállalat dél-Korea vezető SUv 
gyártójává vált széles körű termékpalettája révén, mely  
a Korando, rexton, Kyron, actyon és actyon Sports terep-
járókból, illetve a szintén összkerékhajtással is rendelhető 
rodius egyterűből és Chairman luxuslimuzinból áll.

Guinness-rekordkísérlet Újbudán!

„Szíves  
Játékvarroda”
Az Újbudai Kulturális Intézet (KULtI) most lehetőséget 
ad arra, hogy részesei legyünk a  Guinness-élménynek. 
nem kell más, mint önön kívül még 299 lelkes felnőtt, 
gyermek, fiatal vagy szenior korú jelentkező.

A rekord célja, hogy 300 ember egy időben, egy helyen készítse 
el saját, egyedi plüssfiguráját, ugyanazzal a technikával, kézzel 
varrva. A szabás-varrást a KULTI animátorai a helyszínen se-
gítik. Amellett, hogy nagyszerű közös program, az eredmény 
sem kis dolog: a Guinness-rekord! A játékok elkészítésébe már 
a legkisebbek is besegíthetnek anyukájuknak, nagymamájuk-
nak, idősebb testvérüknek, a pontos részletek megvarrása pedig 
fejleszti a kézügyességet és a koncentrációs készséget egyaránt.

Nincs más tennivaló, mint szeptember 15-éig regisztrálni, 
hogy Guinness-rekorderek legyünk!

Regisztráció és bővebb információ: A jelentkezési lap letölt-
hető a www.ujbudakulti.hu internetes weboldalunkról, vagy 
személyesen átvehető közösségi házainkban és a KULTI-ban 
egyaránt. A kitöltött regisztrációs űrlapot leadhatja bármely kö-
zösségi házunkban vagy a  KULTI-ban. 

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET, 1111 Budapest, Szent 
Gellért tér 1–3. (bejárat a Budafoki útról). Telefon: 279-3600, 
e-mail: info@ujbudakulti.hu

Varrjuk be magunkat a Guinness-rekordok Könyvébe Új-
budán! 

Kiss Ákos Levente 2012. december 9-én látta meg a napvilágot. Nagyon 
kiegyensúlyozott baba, aki sokat mosolyog, de tud igazi kis komoly 
pasi is lenni. Nagyon szeret sétálni a Bikás parkban, és tömegközleked-
ni is. Már most igazi kedvence a busz és a villamos, csak meglepődik, 
amikor a járművek tovább mennek.

Ónodi Gergő 2013. február 27-én érkezett. Szülei és ötéves testvére, 
Bálint már nagyon várták. Gyönyörű, kiegyensúlyozott baba. Sokat 
mosolyog, szereti, ha vannak körülötte. A lakáson kívüli világgal 
még csak most ismerkedik, de az hamar kiderült, hogy utazni babako-
csiban vagy autóban nagyon szeret.

A képen látható Hollósi Hédi igazi Újbuda-baba. 2012. november 11-
én született a Szent Imre Kórházban. Nyugodt, mosolygós kislány, 
egy igazi kisangyal. Szeret pancsolni, sikongatni, imádja, ha apukája 
repteti. Nagyszülei szeme fénye.

lÁgYmÁNYOS


