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Miért várnál a nyaralás legjobb pillanatainak megosztásával? Kedvező árú
roaming adatdíjcsomagjaink révén külföldről is e-mailezhetsz, elküldheted
a fotóidat, vagy felteheted őket a Facebookra és az iWiWre.
Az adatdíjcsomagokat a Travel & Surf alkalmazásunkkal tudod könnyedén aktiválni Android és iOS mobil
operációs rendszerű okostelefonodon, amelyre további hasznos alkalmazásokat is letölthetsz a nyaralásodhoz
a www.t-mobile.hu/alkalmazasok oldalon.

Travel & Surf roaming adatdíjcsomag igénybevételi feltételei: a Travel & Surf S és M roaming adatdíjcsomagot általános, Domino, illetve MIX ügyfelek egyaránt igénybe vehetik
(lakossági, kisüzleti, illetve egyes nagyvállalati díjcsomagokkal is elérhető), a Travel & Surf L csomagot csak havidíjas előﬁzetéses ügyfelek vehetik igénybe. További feltétel az aktív
GPRS szolgáltatás, azaz WAP vagy NET csomag, Domino ügyfélnél feltétel még a roaming szolgáltatás aktív állapota és minimum 1125 Ft rendelkezésre álló egyenleg.
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Újbuda, a mi városunk.
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Tisztelt Olvasók! Kedves Szülők!
Szeptember elsején ismét elkezdődik egy tanév, melynek során nem csupán gyermekeinknek kell bizonyítaniuk,
hanem az oktatási, nevelési intézményeknek és az Önkormányzatnak is. Édesapaként pontosan tudom, men�nyi fejtörés és tervezgetés előzi meg a tanévkezdést, és ismerem a szülőkre, sokszor a tágabb családi körre háruló
gondokat, anyagi terheket. Éppen ezért, képviselőtársaimmal egyeztetve azt a célt tűztem ki, hogy a ciklus végéig a
főváros leginkább család- és gyermekbarát kerületévé tegyük Újbudát. Együtt, Önökkel.
Újbuda Önkormányzata 2011 nyarának végén nincs könnyű
helyzetben. Sem a gazdasági helyzet, sem a korábbi ciklusokból
megörökölt gondok nem kedveznek a látványos változásoknak.
Ennek ellenére igyekeztünk továbbjavítani a gyerekek környezetén és könnyíteni a családok helyzetén. Az alábbiakban arról
szeretnék beszámolni, milyen segítséget tudunk nyújtani az iskolakezdéshez.
2011-ben is jelentős összeget különítettünk el a tankönyvtámogatásra, amit a jogszabályi kötelezettségeken felül Újbudán nemcsak az elsős gyerekek, hanem a második és harmadik osztályt
megkezdő tanulók is igénybe vehetnek. A 74,5
millió forintos támogatásnak több
mint a fele önkormányzati forrásból származik, ami folyamatosan javuló tendenciát mutat az
elmúlt évekhez képest. Emellett
a gyerekes családok az általános
iskola mind a nyolc évfolyamán
50%-os kedvezményre jogosultak
a gyermekétkeztetés terén, ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.
Ha az iskolakezdés
erőn felüli terhet
jelent, a szülők
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban is
részesülhetnek,
átmeneti
segélyt, valamint
utazási támo-

@

A nyár folyamán sokat dolgoztunk az Újbuda újság arculatának megújulásán, reméljük, elnyeri olvasóink tetszését.
Várjuk véleményüket, hozzászólásaikat témáinkkal és írásainkkal kapcsolatban: media@ujbuda.hu

gatást is kérhetnek, ha az oktatási intézmény igazolja, hogy a tanuló lakhelye és az iskola távolsága indokolja a tömegközlekedés használatát.
Az iskolakezdés időszakában kiemelten fontos kérdés, hogyan
tudjuk garantálni gyermekeink biztonságát. Ezért a rendőrség és
a közterület-felügyelet bevonásával egy új program elindítására
készülünk Újbudán. Az említett szervezetek, illetve az iskolák,
pedagógusok bevonásával felmérjük a kerületi iskolák környezetét érintő biztonsági gondokat, a közlekedés, a közrend és a
köztisztaság állapotát. A programban idén az a húsz iskola vesz
részt, ahol a szakemberek a leginkább indokoltnak látják a segítséget: szeptembertől megerősített járőrszolgálattal, egy rendőr és
egy közterület-felügyelő állandó jelenlétével szeretnénk megóvni a lehetséges veszélyektől a diákokat. A program nem csupán
az első napokra terjedne ki, tehát nemcsak az iskolát most megkezdő elsős kisdiákok segítése és védelme a cél, hanem egész
tanévben jelentős részt vállalna a szülők és tanárok munkájában.
És végül röviden szeretnék beszámolni az oktatás körülményeinek javítása terén tett erőfeszítésekről. A nyár folyamán számos
bölcsődében, óvodában, illetve iskolában végeztünk felújítási és
bővítési munkálatokat. A rendelkezésre álló keret szűkössége ellenére sok helyen tapasztalhatnak majd a megszokottnál szebb,
barátságosabb környezetet, ugyanakkor néhány esetben a munkálatokat csak a tanév megkezdése után tudjuk befejezni. Minden esetben törekszünk arra, hogy a diákok számára mindez ne
jelentsen kellemetlenséget, de addig is kérjük a szülők, nevelők
és gyerekek türelmét, megértését.
Ezúton kívánok mindenkinek sikeres tanévet!
Tisztelettel:
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester
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gy konténer sok mindent szimbolizálhat: a mobilitást
vagy a globalizációt, mivel állandóan mozgásban van,
áruval megrakodva rója végtelen útjait szerte a Földön. Nem is hinnénk, hogy egy ilyen hatalmas, üres eszköz
milyen nem rendeltetésszerű funkciókat is szolgálhat.
Az egyik ilyen funkció például, hogy
kiváló díszlete lehet egy olyan szabadtéri színházi projektnek, amelyben háborítatlanul áramolhatnak az ötletek és
gondolatok, ezzel is tükrözve egy város sokszínűségét, valamint lakói életének ezerféle történetét.
A JeruVille egy Németországból indult ifjúsági projekt, amely egy virtuális várost felépítve és azt belakva mesél egy határtalan világról. A városban
élők nem ismerik egymást, nem beszélik a másik nyelvét, mégis egymásra
vannak utalva. „Legyél az, aki lenni

Kultúrák találkozása egy szabad
konténervárosban – JeruVille
szeretnél, tedd azt, amit tenni szeretnél, társadalmi korlátoktól és földrajzi határoktól függetlenül!” vallják és
vágyják JeruVille lakói.
A budapesti társulat tagjai külföldiek
és helyi fiatalok, akik a kulturális határokat ledöntve együtt dolgoznak és
építik fel saját világukat. Szeptember
2-án, és további öt alkalommal találkozhatunk velük konténerekből felépített városukban a XI. kerületben lévő Egyetemisták
Parkjában, ahol láthatjuk a városukat őrző-védő capoeira táncosokat, de akár a szívünket is kiönthetjük a boldogságfa papnőjének.
A projekt az Európai Integrációs Alap finanszírozásával, a Református Menekültmisszió és a MU Színház együttműködésével
valósul meg. Támogató: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata.

D

r. Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár főigazgatója július 27-én megújította a két
intézmény „Könyvet Házhoz” elnevezésű közös szolgáltatását.
A program lehetővé teszi,
hogy az idős, beteg vagy
mozgáskorlátozott emberek
hozzájussanak könyvekhez,
folyóiratokhoz. A kiszállítás
az Egyesült Szociális Intézmények (ESZI) segítségével annak munkatársainak
közreműködésével történik,
a „Könyvet Házhoz” programot Újbuda Önkormányzat finanszírozza.

S

zerencsésnek érezhették magukat azok a képviselők,
akik jelen voltak a testület július 28-i rendkívüli ülésén. Ők – a hiányzókkal ellentétben – legalább nem az
akkor már második hete tartó „őszben” töltötték szabadságukat. Az itthon maradók a napirenden belül kilenc pontot
nyilvános, míg két pontot zárt ülésen tárgyaltak.

Búcsúzott a kapitány, esküt tett a jegyző
Napirend előtt kért és kapott szót Balázs Norbert alezredes, a
XI. kerületi rendőrkapitányság eddigi vezetője, aki bejelentette,
hogy augusztus 1-jétől leszerel, és a továbbiakban a civil szférában kíván dolgozni. Munkáját és helytállását Hoffmann Tamás
polgármester mellett valamennyi frakció megköszönte. Ezt követően Horti István jegyzői eskütételére került sor.
A nyilvánosan tárgyalt napirendi pontok többsége az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégek alapító okiratainak
módosításáról szólt. Az ülésen először az ötödikként tárgyalt
pont váltott ki némi vitát, ám az ellenzék ez esetben sem az előterjesztés tartalmi részét kifogásolta. Farkasné Kéri Katalin
(MSZP) azért javasolta a Hauszmann utcai sporttelep és egyéb
sportcélú létesítmények üzemeltetési szerződése című pont napirendről való levételét, mert azt az illetékes szakbizottságok
előzetesen nem tárgyalták. Válaszában mind a polgármester,
mind Jelen Tamás alpolgármester arra hivatkozott, hogy az üzemeltetés biztonsága, illetve a különböző, megkötés előtt álló
szerződések érdekében mihamarabb dönteni kell az ügyben. A
végül nagy többséggel megszavazott kétpontos határozati javaslat értelmében az Önkormányzat üzemeltetési szerződést kötött
az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-vel a Hauszmann Alajos
utca 5. és a Kővirág sor 113. szám alatti sporttelepek, valamint a
Hunyadi Mátyás úti klubépület 250 nm nagyságú része használatának és hasznosításának biztosítása érdekében.
Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a képviselő-testület
a júniusi rendes ülésen döntött az óvodai férőhelyek számának
emeléséről. A korábbi határozat szerint a csoportbővítés egyik
lehetséges helyszínének a Kanizsai utca 2–10. szám alatti épület
tűnt alkalmasnak. A hatósági engedélyeztetések során azonban
olyan problémák merültek fel, melyek megoldása ellehetetlenítené a beruházást. Ezért új helyszín kijelölése vált szükségessé,
a megoldást most a több éve üresen álló Albert utca 26. szám
alatti, egykor bölcsődeként üzemelő épület átalakításában találták meg. A rekonstrukció után itt három új óvodai csoport megnyitására, illetve tornaszoba és játszóudvar kialakítására nyílik
majd lehetőség.
A szavazás előtt Bajomi Iván képviselő írásban nyújtott be
módosító javaslatot, melynek értelmében az Önkormányzatnak
hosszú távú stratégiát kell kidolgoznia az óvodai férőhelyek számának bővítéséről. Az LMP-s indítványt Molnár László alpolgármester befogadta.
D.R.

Könyvet házhoz
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2008 nyarától a kerületi rendőrkapitányságot vezető Balázs Norbert a legutóbbi testületi ülésen
elbúcsúzott Újbudától. Augusztus elsejétől ezt a posztot dr. Kohári Péter rendőr alezredes tölti be, aki korábban a füzesabonyi, majd a XVII. kerületi kapitányság életét irányította. A frissen
kinevezett vezető a kerület bűnügyi helyzetéről, a helyi rendőrállományról és jövőbeni terveiről mesélt.
Milyennek látja Újbudát közbiztonsági szempontból?
Új rendőrkapitány a kerület élén
A kerület bűnügyi leterheltség tekintetében az egyik legfrekventáltabb, a lakosság számarányában a teniük minden szakterületen, ennek
legnagyobb és legnehezebb terület a fővárosban. Több mint 150 is köszönhető, hogy ilyen jól végzik
ezer ember lakik itt, ebből 40 ezer fölötti a nyugdíjasok száma, munkájukat.
és Újbuda az ötödik legnagyobb város lenne Magyarországon.
A létszámhiány csökkentésén kíEzek a tényezők komoly kihívást jelentenek rendészeti szempontból is. Újbuda közbiztonsága a körülményekhez képest ki- vül milyen feladatokat lát még maga
egyensúlyozott paraméterekkel rendelkezik. Persze minden ke- előtt?
rületnek megvannak a maga sajátosságai, így például ebben a Van egy 43 fős körzeti megbízotti
városrészben sok a gépkocsilopás, feltörés, zsebtolvajlás és az szolgálatunk, amelyben komoly tartalékok rejlenek. A hiány mérséklésére kerületrészenként oszalkalmi besurranásos lopások.
Már biztosan munkahelyén is túl van az első benyomáson. Mit tanánk el a körzeti megbízottakat, ezáltal ugyanis több információt kaphatnánk a lakosság felől. Ehhez kapcsolódik a mátapasztalt?
Technikai ellátottság szempontjából az egyik legjobban felsze- sik lényeges célunk, hogy javítsunk a rendőrség és a lakosság
relt és legjobb körülmények között működő rendőrkapitánysá- kapcsolatán. Tudatosítanunk kell az emberekben, különösen
got tudhatja magáénak a kerület. A humánhelyzet sajnos már az idősekben, hogy számíthatnak ránk. Újbuda Önkormánynem ennyire bíztató. Mikor megérkeztem, a kapitányság 293 zatával kiváló az együttműködés, a polgármester és a testüfős rendszeresített létszámából 63 fővel volt kevesebb. Ez je- let maximálisan támogatja a rendőrség munkáját. A kerület
lentős szám, így a közeljövő egyik legfontosabb teendője a hu- közbiztonságáért dolgozó szervek is nagyban segítik munkánmánhelyzet erősítése lesz. Az első lépések már meg is történ- kat, hisz jelenlétükkel, és tevékenységükkel növelik a lakók
tek, hiszen 33 frissen végzett rendőrt kaptunk, az ő kiképzésük a biztonságérzetét. A jövőben tovább kívánjuk fejleszteni ezt az
nyári időszakban zajlik. A tervek szerint szeptemberben kezdik együttműködést is. Azért azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül,
meg a munkát, folyamatos moduláris képzéseinknek köszönhe- hogy – ahogy Montecuccoli fogalmazta meg – a háborúhoz
tően pedig utcai járőrszolgálatra lesznek alkalmasak. Egyébként három dolog kell: pénz, pénz, pénz. Ennek érdekében a kereegy rendkívüli szürkeállománnyal bíró, jól felkészült állományt teinken belül jóval hatékonyabban kívánjuk az erőforrásainvehettem át az elődömtől. A kapitányság leterheltsége miatt a kat felhasználni és csoportosítani.
p. k.
kollégáknak folyamatosan magas szinten kellett és kell teljesí-

A

Zöld Pardon sajtóközleményeire reagálva Újbuda Önkormányzata megerősíti korábbi határozatát, mely
szerint nem hosszabbítja meg a Zöld Pardon és a Rio
közterület-használati szerződését. A döntés hátterében kizárólag
a környéken élő, kerületi lakosok érdekeinek, életminőségének
védelme áll.

Újbuda Önkormányzatához több száz lakossági panasz érkezett és érkezik folyamatosan a
fent említett szórakozóhelyek mű- Nem változott az álláspont a ZP-vel kapcsolatban
ködésével, a zajjal, a szétdobált
szeméttel kapcsolatban, amely
a kevésbé kulturált bulizók vonulási útvonalán történik. Az önkormányzati vezetés elismeri és nagyra értékeli mindazt, amit a Zöld Pardon a
fiatalok biztonságos szórakozása érdekében tett az elmúlt években, ezzel szemben viszont kötelessége megvédeni a kerületben, illetve a helyek környezetében lakók
életminőségét, pihenéshez való jogát.
A hivatal egyetért abban, hogy van létjogosultsága a hasonló kulturális és szórakozóhelyeknek,
ezért ha a Zöld Pardon üzemeltetői a kerületen belül javasolnak új, a lakosság életét kevésbé zavaró helyszínt, készséggel áll a további egyeztetések elé.

S

zeptember 11-én indul hódító útjára a Tempest nevű vitorlás hajó. Blaskovich Ákos és Csák Attila kevesebb mint 80 liter üzemanyag felhasználásával, több mint 45 000 kilométert megtéve kísérli meg körülhajózni bolygónkat az egyenlítő mentén. Céljuk, hogy az 540 napos világkörüli hajóút során az alternatív energiák felhasználásával példát mutassanak az embereknek. Az
augusztus 9-i sajtótájékoztatót az A38 Hajó kiállítótermében rendezték meg, ahol a két kalandor a felkészülés menetéről, a pontos
útvonalról és a természet adta energiákban való hitükről mesélt.

80 liter alatt a Föld körül
Két utazó világmegváltó útja
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Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói második alkalommal vehettek részt az Újbuda Önkormányzata által szervezett csereüdülésen.

Az első megálló Bánffyhunyadon volt, itt
tekintettük meg a hagyományos építésű református templomot. Délután érkeztünk Tor- A „petőfisek” újra Erdélyben
daszentlászlóra, ahol egy gyönyörű panzióban szálltunk meg. Másnap gyalogtúrát tettünk a Tordai hasadék
magasba törő sziklái közt, majd leereszkedtünk 80 méterre a
föld alá, az 1932-ig működő sóbarlangba.
A következő pár napot Szovátán töltöttük. Fürödtünk a Medve-tó sós vizében, s hoztunk néhány darabot a sószikláról. Ezután egy hosszabb buszozás kezdődött. Korondon megnézhettük, hogyan készülnek korongozással a kerámiaedények és
taplógombából a vadászkalapok. Farkaslakán Tamási Áron,
Szejkefürdőn pedig Orbán Balázs székely kapukkal díszített síremléke előtt álltunk meg néhány percre.
Fehéregyházán meglátogattuk a Petőfi Múzeumot, felelevenítettük tanulmányainkat, majd számtalan fényképet készítettünk iskolánk névadójának emlékművénél. Innen a szászok földjére, Segesvárra indultunk Vlad Tepes, azaz Dracula szülővárosába. A Világörökség részének nyilvánított történelmi központban megcsodáltuk az Óratornyot, valamint a vár sikátoros utcácskáit.
Az utolsó három napon Marosvásárhellyel ismerkedtünk, szállásunk a Bolyai líceumban volt. Felfedeztük a híres Rózsák terét szecessziós épületeivel, ortodox katedrálisával. A Kultúrpalotában Róth Miksa üvegablakain Munkácsy, Liszt, Erkel, Rákóczi, Kossuth,
Deák, Ferencz József ismerős képeit fedeztük fel. A velencei tükrökkel díszített tükörterem ablakai székely mondákat jelenítettek
meg.
A tikkasztó hőségben többször voltunk a Víkend Szabadidőközpontban strandolni. Utolsó este műsorral és ajándékokkal kedveskedtek egymásnak a gyerekek. A búcsúzásnál néhányan sírva is fakadtak.
Lengyelné Nádasi Andrea

A

z elmúlt hónapokban felújított iskolákat és óvodákat
látogatta meg Újbuda Oktatási Bizottsága Jankó István elnök vezetésével.

Az Oktatási Bizottság elnöke elmondta, hogy azokban az intézményekben tartottak szemlét, ahol a legnagyobb átalakítások,
változások történtek. Az intézmények vezetői beszámoltak a bizottságnak a felújítások menetéről és helyzetéről.
Marosdi János, a GAMESZ vezetője az iskolabejárások során
részletesen tájékoztatta a látogatás résztvevőit, hogy melyik intézményben pontosan milyen átalakítások történtek.
Gazdagréten a Csíki-hegyek utcai, valamint a Törökugrató utcai óvodában jelentősebb beruházásokat hajtottak végre. Kicserélték a nyílászárókat, megújultak a
felújították a lépcsőTöbb oktatási intézményt is felújítottak a nyári szünetben vizesblokkok,
ket és padlózatokat. Biztonságosabb
és kényelmesebb környezet várja az
óvodásokat és iskolásokat szeptembertől.
Jankó Istvántól megtudtuk, hogy a közbeszerzés keretében létrejött beruházásokat sikerült jól ütemezni, és azokban az intézményekben tudtak renoválni, ahol az a legszükségesebb volt. A legnagyobb felújításra a Nyitnikék Óvodában került sor, itt megoldották a vizesedésből eredő problémát, kicserélték az intézmény csőrendszerét. Az Oktatási Bizottság elnöke kiemelte, hogy a
néhány hónapos nyári szünet alatt különösen nehéz feladat ilyen nagyszabású átalakításokat végrehajtani a közbeszerzés szigorú
szabályrendszerében, egyúttal elégedettségét fejezte ki, hogy a legtöbb intézményben a legfontosabb munkák már befejeződtek.
Ahol szükséges még a hétvégén is dolgozni fognak a kivitelezők, hogy a tanévkezdésre minden a legnagyobb rendben legyen.

M

agyarországon minden ötödik ember
szenved pollenallergiában, közülük a
legtöbben a parlagfűre érzékenyek. A
parlagfű elleni védekezés néhány éve törvényi
erőre emelkedett, így mindenki érdekeltté vált
abban, hogy minél kevesebb nőjön az allergizáló gyomból.
Újbuda Önkormányzata kötelező feladatként
végzi el a közterületek ápolását és kaszáltatását,
de a magánterületekért már a tulajdonosok és
földhasználók felelnek. A törvény szerint meg
kell akadályozni a parlagfű virágbimbójának a
kialakulását, ezt az állapotot pedig a teljes virágzási időszak alatt fent kell tartani.
Parlagfűvel és egyéb allergén gyomnövénnyel
fertőzött, magántulajdonban lévő területek bejelentése Újbuda Önkormányzatánál lehetséges. E-mail cím: kovesdi.timea@ujbuda.hu

A parlagfű ellen küzdeni kell!
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Halászléfőző verseny Gazdagréten

S

zeptember 24-én, szombaton 9 órától rendezik
meg Gazdagrét legkedvesebb eseményét, az immár hagyományos halászléfőző versenyt. A szervezők szeretettel várnak minden jelentkezőt, illetve érdeklődőt a Nevegy köz és a Gazdagréti út által határolt
területen. A megmérettetésre a gazdagretiosszefogas@
freemail.hu e-mail címen, vagy a 06/30/817-2305-ös
telefonszámon lehet nevezni csapatnév, csapattagok
és elérhetőségeik megadásával. Az első három helyezett értékes nyereményekben részesül, de a jókedvben,
szórakozásban mindenki! Jó versenyzést és jó étvágyat kíván a szervező csapat: a Gazdagréti Összefogás
Egyesület, Hoffmann Tamás polgármester Újbuda Önkormányzata nevében, valamint Király Nóra és Kupper
András, Gazdagrét önkormányzati képviselői.

Emlékplakett Újbuda lakóinak

R

étvári Bence, Szentimreváros országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére gyűjtés indult az árvíz által 2010ben súlyosan megrongálódott Ludányhalászi iskolájának
újjáépítésére. Az akcióban jelentős összeg gyűlt össze az újbudai
polgárok javából, és ezért a Nógrád megyei település polgármestere, illetve lakói köszönete jeléül a fenti plakettet adományozza
Újbuda polgárainak. Ezúton is köszönjük mindenkinek a nagylelkű adományokat!

H

Lukácsi-kiállítás
Lukácsi László üvegművész tárlata október 15-éig
látogatható a Scheffer Galériában.

Aranyérem a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián – Gratulálunk!

allottad? Láttad? Olvastad? – kérdezgettük egymást
izgatottan a napokban. A nyári szünet közepén találtunk rá a hírre az egyik legolvasottabb hírportálon:
magyar diák aranyérmes lett a kémiai diákolimpián!
A gyorsan tovasikló szem hirtelen ismerős névbe „botlik”:
„Aranyérmes lett Sályi Gergő, az ELTE Apáczai Csere János
Gimnázium tanulója az ankarai Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A 10. osztályos fiúnak kémiából idén ez az ötödik aranyérme:
az Irinyi János Országos Kémiaversenyen, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Szegedi Egyetem által szervezett VegyÉszTornán is első helyezést ért el, illetve a Kémia Éve
kapcsán hirdetett televíziós Delta-vetélkedő győztes csapatának
is tagja volt.”
Igen, a „mi” Gergőnkről van szó! Gergő szerény személyisége miatt nem dicsekedne ezzel a hírrel, még akkor sem, ha az

utcán találkoznánk. Valószínűleg kedves mosollyal hárítaná el a
személyes gratulációt. Így tett akkor is, amikor még a mi diákunk volt, amikor a Teleki Blanka Általános Iskola tanulójaként
országos és budapesti kémia-, fizika-, matematikaversenyen ért
el kimagasló helyezést. Sikerei voltak azonban a történelem-,
földrajz-, helyesírásversenyeken is. Sokszor gratulálhattunk tehát már neki, most azonban világraszóló sikerének úgy örvendezünk, mintha a hírben mi is szerepelnénk, hiszen nálunk tanulta
a betűvetést, az olvasást, a matematikai gondolkodást, és a mi
kollégánk, dr. Horváthné Medgyesi Ilona vezette be a kémia csodálatos birodalmába.
Sok szeretettel kívánunk hasonló sikereket, életed során kimagasló teljesítményeket, eredményeket, ehhez jó egészséget:
„telekis” tanáraid

A

I

I. Újbudai Dinnyeevő Verseny

dén nyáron a Ratio Egyesület első alkalommal rendezte meg
Újbuda Dinnyeevő Versenyét az őrmezői piacon. Az eseményen
több tucat versenyző és néző vett részt. A rendezvény mérlege:
elfogyott rengeteg, fenséges magyar görögdinnye, az első három helyezett pedig értékes sporteszközöket vehet át.

Újbuda három önkormányzati képviselője – Endrődi József,
Junghausz Rajmund és Király Nóra – védnöksége mellett a Ratio Egyesület 2011. augusztus 6-án szervezte meg az I. Újbudai
Dinnyeevő Versenyt hagyományteremtő célzattal. A megmérettetésre bárki benevezhetett, aki az őrmezői piacon tartózkodott. A
indulók közül az első három helyezettet értékes nyereményekkel
jutalmazták. Az őrmezői Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon fiataljai adták a versenyzők zömét, akik élvezettel harapdálták a leküzdésre váró dinnyéket.
Miután már senkibe sem fért több a gyümölcsből, a versenyzők
lemérésével alakult ki a végeredmény:
– 1. helyezett Balogh Dániel 2,05 kg dinnye elfogyasztásával
– 2. helyezett Kuru Rajmund 1,8 kg dinnye elfogyasztásával
– 3. helyezett Seres Gergő 1,4 kg dinnye elfogyasztásával
Gratulálunk a nyerteseknek, akik szeptemberben vehetik át nyereményeiket, értékes sporteszközök formájában.

Fidelitas XIV. Nyári Táborának volt vendége
dr. Simicskó István, Kelenföld és Albertfalva országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 2011. augusztus 4-én, aki ezúttal
nem a politikával és nem a honvédelemmel összefüggő témában tartott előadást a több mint száz érdeklődő fiatalnak, hanem wing tsun kung-fu bemutatót tartott Szabó Csaba, Budapest és Heves megye 5. mesterfokozatú oktatójával.

„Gyönyörű tavasz virága”
A 4. mesterfokozattal rendelkező államtitkár érthetően és
világosan elmondta, mit, miért és hogyan tesznek a harci
technikák bemutatásakor. A
résztvevők a csaknem kétórás
program során közelebbről is
kipróbálhatták a különböző
fogásokat, és kiderült, hogy
igenis van esélye a gyöngébbnek is, ha kellően gyors, ügyes és gondolkodik. Maga a wing
tsun szó eredete mintegy háromszáz évre vezethető vissza, melyet egy törékeny dél-kínai hölgy talált fel, magyarul annyit jelent: „Gyönyörű tavasz virága”, és inkább harcművészet, mint
küzdősport jellege van.
– Egyetemistáknak és főiskolásoknak tartottunk önvédelmi
oktatást. Öröm volt látni, hogy a fiatalokat megragadta ennek
a harcművészeti stílusnak a logikája, elmélete, ésszerűsége. Az
hogy be is álltak az alapok elsajátítására mind azt igazolta, hogy
a mai fiatalok között sokan vannak, akik nyitottak az új dolgokra
és ugyanakkor a tradicionális értékekre is – mondta Simicskó.

Újbuda, a mi városunk.
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Közéleti fórum
Lehet másképp fejleszteni
az óvodahálózatot?
Az óvodabővítések kapcsán két módosító
indítványt nyújtottunk be júniusban, melyek egyikét sem fogadták el. A férőhelyek
átláthatóbb elosztását szorgalmazó javaslaton túl, az az indítvány is elvérzett, mely a fejlesztések jobb előkészítését szorgalmazta. Ezt azután szavazta le a fideszes többség, hogy Molnár László
alpolgármester mindenféle
indoklás nélkül jelezte, nem
támogatja az indítványt.
A júliusi rendkívüli képviselő-testületi ülésen újra
előkerült az ügy, miután az
egyik óvoda bővítése különféle okok miatt nem valósulhatott meg, és egy másik
bővítése került előtérbe. Ám
e terv megvalósulásához
szükség volt a testület áldására. A normális óvodai évkezdést veszélyeztető helyzetre hivatkozva, és jelezve, hogy akár
meg is hiúsulhatott volna a bővítés, ha túl sokan vettük volna ki
egy időben a szabadságunkat, és nem vagyunk szavazóképesek,
újra előterjesztettük a korábbi javaslatot. Egyben felidéztük,
hogy ez júniusban az alpolgármester elutasító döntése és a kerületet vezető többség szavazása miatt bukott el. Ez az érvelés
sikerrel járt: Molnár úr befogadta az indítványt, mely szerint november végéig részletes tervet kell készítenie az Önkormányzatnak a gyermekintézmények fejlesztéséről. Ezek után úgy gondoltuk, akkor járunk el helyesen, ha röviden megköszönjük az
alpolgármester nyitottságát.
Dr. Bajomi Iván önkormányzati képviselő (LMP)

Valódi előrelépés a
közbiztonság terén
Az újbudai Fidesz-frakció üdvözli a közbiztonság és a közrend fejlesztésének irányába
tett önkormányzati lépéseket. Dr. Kohári Péter
rendőr alezredes, a kerületi rendőrség élére augusztusban kinevezett új vezető, illetve Fűri István, a közterület-felügyelet irányításával megbízott szakember érkezésével nem csupán több
rendőr, illetve közterület-felügyelő lesz jelen Újbuda utcáin, de
az általuk végzett munka szakmai színvonala is minden bizon�nyal tovább fog fejlődni.
A frakció egyetért azokkal az elvárásokkal, melyeket Hoffmann
Tamás polgármester fogalmazott meg a kinevezések kapcsán:
láthatóbb, hatékonyabb és a lakosságot érintő legfontosabb gondokra kiemelten odafigyelő hatóságra van szükség. Fontos, hogy
Újbuda egyes városrészeiben párhuzamosan, de a problémák súlyával arányosan kell továbbfejleszteni a két szervezet tevékenységét.
A frakció emellett kezdeményezi, hogy a közrend és közbiztonság témakörében az Önkormányzat indítson átfogó lakossági párbeszédet, hogy az itt élőkkel közösen határozhassuk meg a
következő évek feladatait, illetve ne maradhassanak rejtve a kerületiek életminőségét kedvezőtlenül befolyásoló tényezők.
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Az IKSZ táborban jártunk

Megnyíltak az ifjúsági pályázati források
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
idén is megrendezte immár hagyományos nyári táborát. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az IKSZ fő erőforrása az újbudai KDNP, hiszen mind a volt elnök, Rétvári Bence, mind a jelenlegi, Stágel Bence a kerületi
KDNP tagja, országgyűlési képviselő.
A táborban kerekasztal-beszélgetésen vett részt a NEFMI ifjúságügyi főosztályvezetője, Téglásy Kristóf, aki szintén ezer
szállal kötődik a kerülethez és a XI. kerületi KDNP-hez. A főosztályvezető bejelentette, hogy már elérhetőek a NEFMI azon
pályázatai, amelyekkel a fiatalokat szeretnék segíteni. Többek
között táborokra, szakmai programokra lehet pályázni.
Újdonság, hogy az ifjúsági turizmus és a hagyományos közösségteremtő szabadidő eltöltés népszerűsítésére, vízitúra táborhelyek létrehozására is biztosít forrást a Szociális, Család és Ifjúságügyi Államtitkárság, amit nem mellékesen szintén KDNP-s
politikus, Soltész Miklós vezet. Téglásy hozzátette, hogy szintén
elérhetőek a drogprevenciós programokat és civil szervezeteket
segítő pályázati források. A kiírásokról és a benyújtás feltételeiről bővebbet a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet honlapjáról (www.ncsszi.hu) tudhat meg az érdeklődő.

Vállalkozói fórum
Újbuda Vállalkozói Fórum lesz szeptember 14-én 18 órakor a TIT
Stúdióban (Zsombolyai u. 6.) az új Széchenyi-terv pályázati lehetőségeiről. Meghívott előadó: dr. Homolya Róbert elnökhelyettes
NFÜ, házigazda: dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő.

Képviselői fogadóórák
DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Július, augusztusban fogadóóra csak előzetes
telefonos egyeztetéssel: 06/20/4623-827
abraham.katalin@fidesz.hu
DR. BAJOMI IVÁN (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óra között.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő
A nyári szünet idején csak előzetes telefonos
egyeztetés (30/988-2626) alapján tart fogadóórát.
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra: júliusban szünetel.
Legközelebbi: augusztus 23-án 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai utca 5., III. 304.
Bejelentkezés: 372-4672
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Legközelebbi fogadóóra szeptember 1-jén,
csütörtökön 17–18 óra között Karinthy F. út 9.
Bejelentkezés augusztus 29-étől 14–18 óra
között a 209-0474 telefonszámon.

É T E L K I S Z Á L L Í TÁ S

Programok a XI. kerületben
Önkéntesek voltunk Kambodzsában
fotókiállítás a Tető Galériában
megnyitó: augusztus 26. 18 órakor
augusztus 26.–szeptember 14. Naponta 15–18 óráig
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
A XXVI. Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat díjazottjai
Fábián András és Tarcsa Balázs közös kiállítása
augusztus 26.–szeptember 17.
BMK Galéria (Etele út 55.)
Bennünk élő istennők – nőiség és alkotás
ékszer- és ruhabemutató
szeptember 3. 17 órakor
Moha Kávéház és Kultúrtér (Bartók Béla út 11–13.)
a kiállítás megtekinthető: szeptember 20-áig

Rendelést felveszünk a hét minden napján
1117 Budapest,
Hauszmann A.
és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a

www.trofeaonline.com-on.

Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket elfogadunk!

Pogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti,
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

w w w. t r o f e a g r i l l . c o m

Az egészség hozzánk jár!
HAMAROSAN a

SAVOYA PARKBAN is.

Várható nyitás:

2011. szeptember.
1117 Budapest,
Hunyadi János út 19.
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Szeptemberi adózási határidők
Szeptember 12., hétfő:
• A kifizető, munkáltató által levont személyi jövedelemadó
és a tb-járulékok, START-kártyákhoz kapcsolódó kedvezményes járulékok, a magánnyugdíj-pénztári tagdíjak, a
korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO), az egyszerűsített foglalkoztatás közterhének, valamint a háztartási munka regisztrációs díjának
befizetése.
• Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 1158-as számú,
és a kifizető, munkáltató által benyújtandó 1108-as számú bevallás-adatszolgáltatás, egyszerűsített foglalkoztatás esetén a 1108E, amelyek a magánszemélyek személyi

jövedelemadó és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő
adatairól szólnak.
Szeptember 15., csütörtök:
• Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt
értékesítő adózó adatszolgáltatása.
Szeptember 20., kedd:
• A társasági adó havi adóelőlegének befizetése
• Az áfa, a játékadó bevallása és befizetése
• A 1101-es számú havi bevallás benyújtása
• A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás
igénylése
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Álláspályázat
Az Újbuda Közterület-felügyelet a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Újbuda Közterület-felügyelet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Az álláspályázatról bővebben a www.ujbuda.hu/
palyazatok.php, álláspályázatok menüpont alatt olvashat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Zsuzsanna nyújt, a 06/1/688-6998-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak az Újbuda Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest,
Fraknó utca 32/B). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
201549/5/1/2011, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje:
• www.ujbuda.hu – 2011. augusztus 10.
• Újbuda (helyi lap) – 2011. augusztus 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Újbuda Közterület-felügyelet
igazgatójához címezve kell benyújtani dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a
belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az „Közterület-felügyelő” jeligét.
Cím: 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B

A Műegyetem meghívja
Újbuda lakóit
Idén ötödik alkalommal rendezik meg szeptember 13–15. között a már hagyománnyá
vált BME Egyetemi Napokat az Infoparkban.
A Műegyetem sok szeretettel várja Újbuda
lakóit és az érdeklődőket a háromnapos eseményre.
A fellépők között mind hazai, mind pedig
nemzetközi zenészek és zenekarok képviseltetik magukat. Koncertet ad a ’90-es évek egyik
meghatározó csapata, a méltán nagyhírű és
népszerű német dance formáció, a Brooklyn
Bounce. A hazai zenevilágot olyan nevek képviselik, mint a Tankcsapda, a Supernem, a
30Y és még sokan mások.
A koncerteken kívül az Egyetemi Napok további program lehetőségeket is tartogatnak a
szórakozni vágyóknak. Délutánonként megnyitja a kapuit a Cégek utcája, amely várja
azokat, akik meg szeretnék ismerni a hazai
vállalatokat. A kora estéken a jó hangulatért a
Showder Klub humoristái, a dumaszínház tagjai fognak felelni. Bemutatkozik Mogács Dániel, Kiss Ádám és Aranyosi Péter.
Újbuda lakói 1490 Ft-os, kedvezményes
napijeggyel látogathatnak el az Infóparkba.
További információ:
www. egyeteminapok.bme.hu,
www.facebook.com/egyeteminapok

A bizalom az első
Elismerték Őrmező
gyermekorvosát
A többgenerációs orvoscsaládból származó dr. Magyar Vilmos három évtizede gyógyítja az őrmezői családok gyermekeit. Egészségmegőrzésben végzett kiemelkedő tevékenységét már
2003-ban Pro Medicina Díjjal ismerték el, most nyáron pedig az előkelő
Batthyány-Strattmann László-díjra is
előterjesztették, amelyet személyesen
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztertől vehetett át.
Számított a díjra?
Egyáltalán nem, nagyon meglepődtem, amikor felhívtak, hogy felterjesztettek a kitüntetésre. Rendkívül jólesik, hogy elismerték a

munkámat, ez a díj pedig további erőt ad hivatásom folytatásához. 31 éve vagyok gyermekgyógyász Őrmezőn, a Menyecske utcai rendelő az első munkahelyem, ahová ma már
azok a szülők hozzák el csemetéiket, akiket még gyermekkorukban én kezeltem. A gyógyítás számomra nem munka, inkább öröm és örömszerzés másoknak. Ezt a hivatást nem díjakért, hanem azokért a boldog és elégedett tekintetekért érdemes végezni, amelyeket hétről hétre kapok. Mikor azt tapasztalom, hogy rengetegen visszatérnek hozzám, nagyot köszönnek az utcán és meglátogatnak, tudom, jó úton járok.
Miben más egy gyerekorvos munkája a többi szakterülethez képest?
Ez egy különleges szakma. Véleményem szerint gyerekekkel foglalkozni jobb, mint bármely más korosztállyal. Általuk feltöltődöm energiával, és hatalmas sikerélmény, amikor
segíteni tudok nekik. Persze nem minden olyan egyszerű ezen a területen sem. A kicsik
még nem tudják pontosan megmondani, mi a bajuk, ezért szükséges egyfajta diagnosztikai ráérzéssel rendelkezni, ami eligazít a nehéz helyzetekben. A tünetek alapján azért általában jól felismerhető a gond.
Milyennek kell lennie egy jó gyermekgyógyásznak?
A legfontosabb, hogy számítani lehessen rá, bármikor elérhető és megbízható legyen. Nem
telik el úgy hétvégém, hogy ne keresnének telefonon, akár külföldről is. Bárhol, bármikor
a pácienseim rendelkezésére állok, hisz tudom, sokat jelenthet egy-egy jó szó, ha elirányítom őket a bajban, és nem kell megszakítaniuk például egy nyaralást. Volt, hogy éppen hazaértem, amikor jött egy telefon, és már indultam is vissza. Alapvetően tehát a bizalom számít, amit ki kell érdemelni és fenn kell tartani. A rendelő a második otthonom, a pácienseim többségével régi személyes kapcsolatot ápolok.
Ránézésre is kicsattan az egészségtől. Az ön esetében tehát nem igaz a mondás: a suszternek lyukas a cipője.
Köszönöm, jól is érzem magam a bőrömben. Sokan nem hiszik el, de 60 éves elmúltam.
Úgy vélem, ez a nyugodt családi háttérnek, a munkám szeretetének és a sportnak köszönhető. Rendszeresen focizom, teniszezem, golfozom és síelek. Adódik a kérdés, mikor van
időm minderre? A kora reggel és a késő este is alkalmas a sportolásra, csak sokan lehetetlennek tartanak mindent, ami nem egyezik mindennapi szokásaikkal. Reggelenként, míg
lefő a kávé, megcsinálok 300 felülést. Mottóm az „ép testben ép lélek”, tehát az életmódommal is azt szeretném elterjeszteni, mennyire alapvető a mozgás. A betegségek megelőzése, a minél korábbi diagnózis, a rendszeres szűrések és a normál testsúly megtartása
mellett ugyanis ez az egészség egyik legfontosabb garanciája. A számítógépes világ háttérbe szorítja a szabadidő mozgással való eltöltését, de sokan az anyagiakra is hivatkoznak.
Pedig nem mindenhez kell pénz. Futni, biciklizni, tornázni otthon vagy egy parkban is lehet. A kerületben is azt a célt támogatom, hogy megteremtsék a mindenki számára elérhető sportolási lehetőséget.
Tédé

Álláspályázat
Az Újbuda Közterület-felügyelet a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII.
törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Újbuda Közterület-felügyelet
szolgálatvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B
Az állás pályázatról bővebben a www.ujbuda.hu/palyazatok.php, álláspályázatok menüpont alatt olvashat.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Újbuda Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 32/B).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
201548/5/1/2011, valamint a munkakör megnevezését: szolgálatvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.ujbuda.hu – 2011. augusztus 10.
• Újbuda újság – 2011. augusztus 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbuda Közterület-felügyelet igazgatójához
címezve kell benyújtani dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az „Szolgálatvezető” jeligét.
Cím: 1115 Budapest Fraknó utca 32/B

Álláspályázat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pénzügyi igazgatót keres.
A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A meghirdetett munkahely, beosztás: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
1 fő pénzügyi igazgató határozatlan időre hat hónapos próbaidővel.
A jelentkezéseket
• Írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével).
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez
címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a „Pénzügyi igazgató” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. szeptember 23.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 10.
Állás betöltésnek időpontja: 2011. október 17.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811344) telefonon.
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Az átlagnál több gyerek sportol a kerületben
Emlékszik, mikor futott, úszott, kerékpározott vagy csak sétált egyet a Feneketlen-tónál, majd érezte azt a jóleső fáradtságot? Talán fel sem tudja idézni, olyan rég volt? Bevallom, én is így vagyok ezzel. Pedig a jó példáért nem kell a
szomszédba mennünk, itt vannak a gyerekeink, tanuljunk tőlük, higgyék el, van mit!
Két gyermek büszke édesapjaként mindig is úgy gondoltam, az
egészséges életmódra való nevelést otthon, a családon belül kell
elkezdenünk. Ezt folytatni kell az óvodában, az iskolában, majd
a felnőtt életben is, hogy belőlük is egészséges, a gyerekeikért
felelősséget érző szülők váljanak. A mai társadalmi, civilizációs életforma velejáró problémája a mozgáshiány, amelyen minél
hamarabb változtatni kell. Változtatni pedig a gyerekek, fiatalok
fejében elültetett gondolatokkal és példákkal lehet. Egyrészt az
iskolai testneveléssel, másrészt a szabadidőben végzett sporttal,
mely lehet iskolai vagy egyesületi szervezésű.
A tavaly decemberben készült kutatásom célja az volt, hogy
az Újbudán elvégzett kérdőíves felmérés alapján megismerjem
a korábbi vizsgálatokból hiányzó 10–14 év közötti kerületi diákok sportolási szokásait, szabadidős tevékenységeit, a sportolást potenciálisan befolyásoló tényezőket és a sporttevékenységek színtereit.
Újbuda Önkormányzatának sportosztálya segítségével tíz kerületi iskolába jutottak el a kérdőívek, melyeket 1014 diák – tanári
felügyelet mellett – önállóan töltött ki. A felmérő a szülők sportolási szokásaira is rákérdezett, hisz a szülők által mutatott példa
hatással lehet a gyermek testmozgás iránti igényére. A gyerekek
tudomása szerint a szülőknek csak nem egészen 30%-a végez
rendszeresen testmozgást, több mint 10%-uk soha. A sportoló diákok szüleinek azonban nagyobb hányada (32,5%) végez rendszeresen testmozgást, és közel 3%-ponttal alacsonyabb a soha
nem sportoló szülők aránya. A kérdőívet kitöltők közül 846 az iskolai testnevelés órán kívül is sportol. Ez a válaszadók 83,4%-a,

mely arány az alig 30%-os magyarországi átlag felett van. Arra
a kérdésre adott feleletből, hogy milyen keretek között sportolnak a tanulók, kiderül, hogy közel háromnegyedük iskolán kívül
sportol, az oktatási intézmények szervezésében sportolók aránya
pedig a 10%-ot sem éri el. Az iskolán kívül vagy mindkét helyen
sportolók több mint fele a szervezett kereteket, azaz egyesületi formát jelölte meg, a diákok mintegy ötöde pedig nem szervezett formában mozog.
A felmérés Újbuda Önkormányzatával együttműködve készült,
ezért külön is érdekes az a kérdés, hogy az újbudai diákok a kerületben sportolnak-e. A 846 sportoló közül 843 fő adott választ,
közülük 67,1% a XI. kerületben végez rendszeres testmozgást.
A sportágat is kitöltő 842 fő változatos sportot űz: közel ötven
sportágat jelöltek meg. Az állam által kiemelten kezelt látványsportágak közül a labdarúgás és a kosárlabda a XI. kerületben is
a vezető sportágak közé tartoznak.
Két iskola eredménye magaslik ki az átlagból. Az Újbudai
Grosics Gyula Sport Általános Iskola, ahol mindennap van testnevelésóra az 1-8. évfolyamon, valamint egészségtanóra az 5-6.
évfolyamon az osztályfőnöki órán belül. A Kelenvölgyi Általános Iskola pedig bár nem sportiskola, nagy hangsúlyt fektet a tanulók testi fejlődésére is.
Az eredmények tükrében talán nem túlzás azt állítani, hogy példát vehetnénk gyermekeink sportolási szokásairól, és így mi is
aktív kikapcsolódással tölthetnénk szabadidőnk egy részét.
Horváth Ernő

Újbudai sikerek triatlonban!

H

agyományosan Balassagyarmaton rendezik a triatlon váltó magyar bajnokságot, immáron 25. alkalommal. A
kétnaposra tervezett viadal első napján kvalifikációs verseny is zajlott, ahol az Ifjúsági Európa-bajnokságra való
kijutás volt a tét. Az Uniqa Team Újbuda SE két versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen: lányoknál
Horváth Zsanett, fiúknál Anheuer Kristóf személyében. Mindkét versenyzőnk nagyszerű, magabiztos mérkőzéssel került
be az első három közé, így a várakozásnak megfelelően 2 EB részvevőnk is van!
Vasárnap a váltó országos bajnoksággal folytatódott a verseny, melynek mérlege: 2 arany, 2 ezüst az
Uniqa Team Újbuda SE számára. Újabb bajnoki címekkel gyarapodott tehát az egyesület éremtáblája a
Balassagyarmaton megrendezett triatlont váltó magyar bajnokságon. Reggel 9 órakor az amatőrök megmérettetésével kezdődött a viadal, amelyben 400 m úszást, 8 km kerékpározást és 2 km futást kellett teljesítniük a versenyzőknek, akik a táv megtétele után váltották egymást. A Bartos Tamás, Kremmer Zoltán,
Bartos Dávid összeállítású trió már az elején elhúzott az ellenfelektől, és előnyét folyamatosan növelve
meggyőző fölénnyel nyerte meg a viadalt.
Délelőtt az elit és a korosztályos mérkőzések következtek. Elit férfi csapatunkat Bogdány Kenéz, a háromszoros olimpikon, Kuttor Csaba, valamint a triatlon-vb 3. helyezett, Király Kristóf alkotta. A Bajai
Mogyi Sportegyesülettel vívott kemény csatában végül az Uniqa Team Újbuda SE versenyzője, Király
Kristóf szakíthatta át elsőként a célszalagot a bajaiak előtt, újabb magyar bajnoki címet szerezve az egyesületnek. Harmadikként a Budaörsi TKE csapata érkezett.
A Búza Bence, Badar Gábor, Anheuer Kristóf összetételű férfi, illetve a Takács Anna, Iklódi Eszter, Horváth Zsanett összeállítású Újbudai Junior váltók egyaránt a dobogó 2. fokára állhattak fel.
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Apróhirdetés
Lakás, ingatlan
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó ingatlanokat. 17 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu
CHF HITELÉT is átvállalva megvásárolnám kerületi ingatlanát.
Tel.: 06/20/411-8621, e-mail: sanlit@gmail.com
ELADÓ ingatlant keresek életjáradékért! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/719-4316.
ELADÓ- kiadó ingatlanokat keres Eurohomes Ingatlaniroda, német magyar ügyfeleinek. 06/30/667-6455, r3judit@gmail.com
MŰSZAKI Egyetemnél, 143 nm-es, 4,5 szobás, zöldre néző, IV. emeleti, napos, csendes, cirkós, felújított lakás 38,9 millióért eladó. 06/30/971-4846.
4,3 MILLIÓÉRT eladó, 13 nm-es, galériázott, kertre néző mini
garzon a Villányinál. 06/30/971-4846.
AZ ALLÉTÓL 3 megállóra a Bikszádi utcában, 1,5 szobás, kertre néző, felújított, gázfűtéses lakás eladó. 06/30/971-4846.
80 NM-ES 2,5 szobás lakás 15,9 millióért eladó a XI. kerületben.
06/30/971-4846.
KRISZTINAVÁROSI 94 nm 2,5 szoba+hallos, kéterkélyes,
világos, cirkós, II. emeleti hívóliftes lakás 21,9 millió irányáron;
3D-kép: www.krisztina.tk Tel.: 06/20/933-9271
BAH csomópontnál, Radvány utcában, 65 nm-es, 2,5 szobás,
zöldövezeti, nagyerkélyes lakás, iá.: 24,7 M Ft! 06/20/770-4808.
XI. KERÜLET határában, Kamaraerdőn 3 szintes sorház eladó.
Irányár 33,3 millió. Tel.: 06/30/439-4713.
FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás lakást keresek. 06/30/9421362, hajnalle@hotmail.com
XII., KISS János altábornagy utcában 84 nm-es, teljesen felújított
nappali + két szobás, gázfűtéses, 1. emeleti világos polgári lakás
eladó. 26,9 M Ft. 06/20/561-2665.
ÁRON alul 24,9 M Ft-ért sürgősen eladó tulajdonostól XI., Tölgyes lakóparkban 3 éve épült igényes téglaépületben 71 nm-es
földszinti lakás egyedi mérőórákkal. Érd.: 06/20/362-7782.
SASAD tetején tulajdonostól 82 nm-es, földszinti szép villalakás
eladó. Irányár: 36 700 000. Tel.: 06/20/919-1916.
MÁTÉSZALKAI
belvárosi
háromszobás lakásomat elcserélném újbudai 1–1,5 szobásra (felújítandó is érdekel) távhős kizárva. 06/30/526-0211.
KÖRTÉRTŐL két megállónyira a Nádorliget Lakóparkban teremgarázs parkolóhely eladó. 06/30/517-7120.

Bérlemény
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Lőrincz Péter Albérletpont
a bérbeadás szakértője! 351-9578, 06/70/383-5004.
VILLÁNYI út 50.szám alatt alagsori helység (16,5 m2) csendes
tevékenységre kiadó. Tel.: 06/30/312-9886.
KIADÓ 1,5-2 szobás lakást keresek hosszútávra. Közvetítők kíméljenek. Tel: 06/30/387-7681.
BARTÓK Béla úton 10 nm-es alacsony rezsijű üzlethelyiség kiadó. Telefon: 06/20/519-8342.
KIADOM 52 nm-es Etele úti világos konyhás, felújított új ablakos, korszerűsített fűtésű, vízórával felszerelt lakásomat leinformálható bérlőnek. A lakás a városközpont és a Kelenföldi pu. között van. Bérleti díj: 60 000 Ft/hó + rezsi. 06/30/539-1821.

Oktatás
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny:01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382, 06/20/546-8963.
NÉMETOKTATÁS korrepetálás, felkészítés nyelvvizsgára,
gyermekfelügyeletet vállal fiatalos nyugdíjas. Házhoz megyek.
06/70/653-9120.
TAROT tanfolyamok, sorselemzés. Egyéni és csoportos oktatás
minden szinten. Tarot mester-tanár: 06/20/419-4678.
KEZDŐ és haladó bridzstanfolyamok a belvárosban és Budán!
Kezdés: 2011. szeptember 19-i héten. www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu, 06/30/9315-922, 209-5243.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés gazdagréti templom közelében, nyelvtanárnál. 246-8246, 06/30/386-2480.
JÁTÉKOS nyelvtanulás gyerekeknek angol, olasz és francia memóriajátékkal. Itt fotózni is meg tanulhatsz! www.fotoszakkonyv.
hu
NYELVVIZSGÁZTATÓ tanárnő angol oktatást vállal Kelenföldön minden szinten. 06/30/350-0554, 277-9316.
MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát tanít eredményesen mérnöktanár. 246-2122, 06/70/519-4356.
ÓVODÁS gyermektorna és női tornatanfolyam indul szeptember
5-től. Helyszín: XII. ker. Tanítóképző Főiskola tornatermei. Érdeklődni lehet a vorosver@gmail.com e-mail címen, vagy a főiskola portáján.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül azonnal, garanciával! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig! Petrás József villanyszerelő-mester. Tel.: 06/20/934-4664,
246-9021, Elmű által minősített vállalkozás.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, -tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 06/30/944-6513, Nagy
László épületgépész. www.nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás kiszállási díj nélkül. 246-0927, 06/20/926-1533.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István. Tel.: 06/20/317-0843.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések műszeres keresésejavítása, duguláselhárítás, WC-k, csapok cseréje. Kerti csap cseré-

je ásással. 06/30/914-3588.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, konvektorok
javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, csapok javítása. 359-5033,
06/30/924-8010.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás. Teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel/fax: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz, gáz, központifűtés-szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330,
06/20/491-5089.
VILLANY-, VÍZSZERELÉS. Hétvégén is hívható. Ingyenes kiszállás. (Csak a munkámért kérek pénzt.)Apróbb munkáktól a teljes
felújításig. Elműs engedélyeztetés. Elektromos cserépkályhák javítása. Tel.: 06/70/235-6644, vonalas: 203-2225, www.villjozef.hu
VILLANYSZERELÉS, vízszerelés, ingyenes kiszállás a munka megrendelésekor. Duguláselhárítás, közmű bekötés, csőtörések javítása. Villanyórák Elműs ügyintézése, redőnyszerelés, napellenző, szalagfüggöny, elektromos redőny. Tel.: 06/70/235-6644, www.jozefmester.hu.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók szerelése, javítása garanciával. 310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosdók, csapok cseréje,
mosógépek bekötése! Vízóraszerelés ügyintézéssel! 06/30/954-9554.
VILLANYSZERELÉS Elmű minősített cégtől. Hibaelhárítás,
felújítás is, ugyanitt rácskészítés, zárszerelés. 06/20/921-4114.
XI. KERÜLETBŐL XI. kerületieknek! Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán, 06/30/947-6036.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, gipszkartonszerelést,
csempézést,
villanyszerelést,
kőműves-,
asztalosmunkát vállal garanciával kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, parkettacsiszolást, gipszkarton szerelést, villanyszerelést, vízszerelést vállalunk bútormozgatással, fóliatakarással, garanciával. 06/70/3127991, 260-7534.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. Szúnyogháló is.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass Üvegező Bt. XI.,
Őrmezei út 55. 310-4116, 06/30/281-1457.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! 06/20/961-6153.

Háztartási gépek
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: 06/20/288-5148.

TV, antenna, számítógép
TÉVÉJAVÍTÁS az Ön lakásán, előre egyeztetett időpontban, garanciával! Tel.: 06/20/542-3529.
COMPUTERKLINIKA: Számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, telepítés. Ingyenes kiszállással! Hívjon bizalommal!
06/30/857-2653.

Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbízható mérnök.
06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 403-9357, 06/20/972-0347,
06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Esztétikai koronaalakítás, száraz, beteg
részek eltávolítása, ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, murva, termőföld, zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS: www.aktivhazkezelo.hu, mobil:
06/30/990-7694.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis javítás, készítés. 356-4840,
06/30/954-4894.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop fix áron géppel, gyorsan,
tisztán, szakszerűen. 317-6298, 06/20/970-5933.
FESTŐMESTER vállal szobafestést mázolást, tapétázást, hos�szú távú garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
TETŐSZIGETELÉS tíz év garanciával, referenciákkal, kapcsolódó munkákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495
KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, növényültetést, fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok bútormozgatással és fóliázással. 06/20/591-7672.
REDŐNY, reluxa szerelése, javítása, gurtnicsere, szúnyogháló,
harmonikaajtó, szalagfüggöny. 06/20/321-0601.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, kisebb javításokat is, azonnalra is vállalok. 06/30/975-0053, 226-9540.
LÉPCSŐHÁZ (2–5 emeletes társasház) takarítását vállaljuk.
Metz Máté, 06/20/349-5395.
PÁLYÁZATOK készítése lakásfelújításhoz, új építéshez, Energia-tanúsítvány, belső és külső famunkák, belsőépítészeti látványtervek, helyszíni szerelés, karbantartás. 06/30/517-7120. www.
faepito.hu
SÖVÉNYVÁGÁST, lombseprést, ásást, kapálást, gazolást, fűnyírást vállalunk. Metz Máté, 06/20/349-5395.
KŰLSŐ szigetelés, ajtó-ablak csere, műanyag nyílászárók beépítése, garanciával. 06/20/772-0403.
BURKOLÁS, csempe járólap szalagparketta, PVC. Nyugdíjas
kedvezmény, garancia. 06/20/772-0403.
FESTÉS, mázolás, tapétázás nyugdíjas kedvezménnyel, garanciával. Tel.: 06/20/772-0403.
CSEMPÉZÉST járólapozást vállalok bontással, kőműves munkával 206-3579, 06-30-943-9282
FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával. Török.
Tel. 06/30/954-8559, 208-1520.

SZABÓMESTER mindenféle ruhajavítást vállal. Tel.:
06/20/376-7913.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök kisiparostól 1984. óta.
06/20/944-9015, 249-2664.
REDŐNY javítás-készítés. Gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó. 06/30/212-9919.
KFT., BT. teljes körű könyvelése a XI., Bartók Béla úton.
06/30/454-1347.
MEGBÍZHATÓ, tapasztalt, leinformálható, XXII. kerületben
lakó 40 éves nő takarítást vállal (napi vagy heti rendszerességgel).
Kérem, hívjanak bizalommal! Mónika. 06/30/9724-137.
LEINFORMÁLHATÓ házaspár vállal heti és nagytakarítást,
festés utánit. Vasalás, függönymosás, kerti munka. Tel.: 276-0927.
ÉLETMÓD felmérő program: 1. Örökletes betegségek megelőzése, 2. Táplálkozási szokások – tanácsadás, 3. Vitaminháztartás megállapítása – kezelés, 4. Savasodás-lúgosodás megállapítása –kezelés, 5. Vércukorszint megállapítás – kezelés. A felmérés díjmentes, várunk minden érdeklődőt. KIRALYTEAM:
06/20/946-9793, 229-4551.

Gyógyászat
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin fogtechnikus mester.
1013 Budapest, Krisztina krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016.
KÜZDJÜK le közösen a betegséget! Biorezonanciás állapotfelmérések, kezelések akár a saját otthonában is. Tel.: 06/30/941-5436.
NEHEZEN jár? Fáj a lába? Sajog a háta? Visszeres a lába? A
biorezonancia az Ön megoldása! Bejelentkezés: 06/30/941-5436.
GYÓGYTORNA házhoz járással! Szakképzett, gyakorlattal rendelkező gyógytornászok viszik otthonába a gyógyulást
és az egészséget! Érdeklődni lehet: 06/20/426-3732, andrea@
papandrea.hu
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. Anyajegyszűrés, bőrdaganatok kezelése, általános és gyermekbőrgyógyászat. XI., Bartók Béla út 57. Dr. Bánfalvi.

Régiség, KÖNYVEK
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, porcelánt, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-4154.
GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű régi tárgyait
megvásárolja. (35 év becsüsi tapasztalat) Üzlet: Bp., XI. ker., Bartók Béla út 10–12. Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni készpénzfizetéssel vásárol! Csillárokat, bútorokat, festményeket, órákat, ezüstöket, kitüntetéseket, régi pénzeket, bélyegeket, képeslapokat, zongorákat,
szőrmebundákat, varrógépet, rádiókat, írógépet, szőnyegeket, valamint mindenféle lakberendezési tárgyakat. Hagyatékot kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással, kérésére 1 órán belül is.
Híjon minket: Tel.:259-1116 , 06/30/324-4986.
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok. Díjtalan kiszállással, értékbecsléssel, azonnali készpénzfizetéssel. 285-4808, 06/30/328-6188.
FOTÓS. Hagyatékot vennék, kizárólag negatívokat! 06/30/9421362, hajnalle@hotmail.com
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Állás
XI.
KERÜLETI,
nagy
ügyfélforgalmú
ingatlaniroda
munkatársakat
keres.
Képzést
biztosítunk. Akár 60%-os jutalék! nagykekseg@t-online. hu
PÉNZÜGYI elemző és értékesítő munkakörre keresünk fiatal, 21–
35 év közötti, érettségizett munkatársakat mellékállásba. Diploma
előny! Teljesítmény alapú bérezés. Heti 8–10 óra, 100 000–150 000
Ft kereset. Iskola vagy főállás mellé ajánlott. Tel.: 06/70/421-3338.
KUTYAKEDVELŐ bejárónőt keresünk, heti 2 alkalomra Mohai útra. 06/30/942-9204.

Gondozás
OTHONÁPOLÁS, beteggondozás, házvezetés 24 órában. Szent
Anna Otthonápolási Szolgálat. 06/30/238-9003.
ÉLETJÁRADÉK – megbízható család havi fix összegű anyagi
segítség fejében, eltartási szerződést kötne. 06/70/505-9015.
CSALÁDOKHOZ ajánlunk megbízható idősgondozókat,
babysittereket, takarítónőket igény szerint. 336-1094, 06/20/4658458, 06/70/380-5620.

Társkeresés
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.

Üdülés
KISKÖRE strand! Ahol igazi élmény a nyár! Minden héten változatos programokkal várjuk kedves vendégeinket! Csobbanjon
velünk Ön is, bővebb információ: www.kiskorestrand.hu
VENDÉGSZOBÁK kiadók július, augusztusban XI. kerületi
kollégiumban nagyobb csoportok számára is. Érd.: +36/1/3193211, budaorsi@bbi.hu
TÖLTSÖN egy felejthetetlen hétvégét Ön is a Tisza-tó lágy ölén,
Kiskörén. Szeretettel várjuk a Tisza-tó Panzió és Étterembe***,
ahol klimatizált szobáinkkal és házias ízekkel tesszük még emlékezetesebbé nyaralását. Tisza-tó Panzió, ahol élmény a kikapcsolódás. Szobafoglalás: +36/30/635-3060, www.tisza-to-panzio.hu
GYULÁN, Hőforrás Hotelban apartman használati joga átadó,
szeptember 20-tól október 3-ig, december 28-tól január 10-ig. Érdeklődni: 06/20/595-0592.

Vegyes
PULIKÖLYÖK eladó, fekete kan, 4 hónapos, törzskönyvvel,
chippel, oltásokkal. 319-2351.
PIANÍNÓK iskolakezdési kedvezménnyel. www.klavirzongora.
hu Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.

Újbuda, a mi városunk.
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Természetjárás szeptemberben
Szeptember 4., vasárnap
Pilisszentkereszt szurdok–Csobánka (12 km). Találkozó: 7.45-kor a Batthyány téri HÉV utolsó kocsijában. Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) 70/207-5374, illetve 316-7423
Szeptember 7., szerda
Budai-hegység. Találkozó: 8.50-kor a Széll Kálmán téri óra alatt. Túravezető: Somóczi Szilvia
(TvTE) 70/207-5374, illetve 316-7423
Szeptember 11., vasárnap
Budai-hegység (16 km). Találkozó: 7.20-kor a Széll Kálmán téri metrókijáratnál. Túravezető:
Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 30/560-8042
Szeptember 14., szerda
Budai-hegység. Találkozó: 7.20-kor a Széll Kálmán téri metrókijáratnál. Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 30/560-8042
Budai-hegység. Találkozó: 8.50-kor a Széll Kálmán téri óra alatt. Túravezető: Somóczi Szilvia
(TvTE) 70/207-5374, illetve 316-7423

Szeptember 17., szombat
Esztergom és környéke, Szlovákia (különbuszos út). Túravezető: Domoszlai Erzsébet (TvTE)
30/8628152
Szeptember 18., vasárnap
Budai-hegység (18 km). Találkozó: 7.20-kor a Széll Kálmán téri metrókijáratnál. Túravezető:
Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 30/560-8042
Szeptember 21., szerda
Budai-hegység. Találkozó: 7.20-kor a Széll Kálmán téri metrókijáratnál. Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 30/560-8042
Szeptember 28., szerda
Budai-hegység. Találkozó: 8.50-kor a Széll Kálmán téri óra alatt. Túravezető: Somóczi Szilvia
(TvTE) 70/207-5374, illetve 316-7423
Budai-hegység. Találkozó: 7.20-kor a Széll Kálmán téri metrókijáratnál. Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 30/560-8042

Ajánlott öltözet: réteges, az időjárásnak megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai és víz, illetve üdítőital.

60+ kondi torna Újbuda Önkormányzatának támogatásával
Az Újbuda 60+ programon belül szakképzett gyógytornász vezetésével 10 órás kondicionáló torna indul 3 kurzusban, csoportonként maximum 15 fővel. A tanfolyamon elsajátítható gyakorlatok javítják az ön mozgékonyságát, erőnlétét, testtartását, egyensúlyozó képességét.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 5–9. között a 60+ Programközpontban
(Zsombolya u. 6., TIT épülete)
A 60+ kondi torna kurzusainak helyszínei és kezdési időpontjai:
• Egyesített Szociális Intézmények (Keveháza u. 6.). 2011. szeptember 19-étől, hétfőnként:
13–14 óra között
• Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.). Tel.: 204-6788. 2011. szeptem-

ber 20-ától, keddenként: 14–15 óra között
• 60+ Programközpont (Zsombolya u. 6., TIT). Tel.: 372-4636. 2011. szeptember 2-ától,
csütörtökönként: 14–15 óra között
Jelentkezési feltételek:
• XI. kerületi lakos
• Betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó

Gyalogló klub Újbuda Önkormányzatának támogatásával
Az Újbuda 60+ program szakképzett oktató vezetésével gyalogló klubot indít 2 kurzusban, csoportonként maximum 15 fővel. Igen minimális terheléssel is elkezdhető és folyamatosan emelhető az intenzitás a kondíciónak megfelelően, a botok használata biztonságot nyújt a bizonytalanabb mozgásúaknak, vérnyomásproblémákkal küzdőknek és szédülőseknek is.
A társaságban végzett mozgás rendszerességre és kitartásra sarkall, a koordináció folyamatos gyakorlása nagyon jó hatással van az agyra, a botok használatával a test izmainak 90%-a megmozgatható, ezzel komoly eredményt lehet elérni a vérnyomásproblémák, cukorbetegség terén is, nagyban csökkenthető a szedett gyógyszerek mennyisége,
néha akár el is hagyhatók.
A botok használata jelentős mértékben tehermentesíti az ízületeket, elsősorban a térdés csípőízület terhelését, a diagonálmozgás alkalmas akár csípőprotézissel rendelkezők
számára is, mivel a felsőtest is aktívan mozog a botos gyaloglásnál (Nordic Walkingnál),
ez a sport nagyban segít a beszűkült ízületek újra aktiválását, erősítését.

Jelentkezési feltételek:
• Újbudai lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása (heti 1 alkalommal)
Jelentkezni: 2011. szeptember 5–9. között a 60+ Programközpontban (Zsombolyai u.
6., TIT épülete) lehet.
A gyalogló klub csoportfoglalkozásáinak helye és időpontja:
• 1. csoport: 2011. szeptember 21-étől, szerdánként 13.30 órakor. Helye: Zsombolyai u.
6., fszt.
• 2. csoport: 2011. szeptember 23-ától, péntekenként 9 órakor. Helye: Kisújszállás u. 10.
A gyalogló klub díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1200 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó

Recept
Dinnyés őszibarackdzsem
Hozzávalók:
• 5 kg őszibarack
• 1-1,5 kg sárgadinnye
• kilogrammonként 30 deka cukor, ha nem elég édes a barack,
akkor lehet 40 dkg is
• 1 citrom leve
• kevés nátrium-benzoát
Elkészítése rendkívül egyszerű:
Kimagozzuk a hámozatlan őszibarackot. A magokat megmérjük
és kivonjuk az egész súlyából, hogy tudjuk, mennyi cukorra lesz
szükségünk. Összefőzzük, ha elég aromás ízű a dinnye, 1 kg, ha
gyengébb ízű, 1,5 kg sárgadinnyével. Beleöntjük a citrom levét.
Ha már eléggé besűrűsödött, hozzáadjuk a cukrot, majd gyakori
kevergetés mellett – cukorral már könnyen leég – készre főzzük.
Kevés nátrium-benzoátot adunk hozzá. Kis üvegekbe töltjük. A
két lekötő papír közé is tehetünk tartósítószert. Száraz dunszt-
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ba tesszük. Bontatlanul sokáig eláll, de felbontás után már hűtőben kell tartani.
Nagyon különleges ízű édesség, és kiadós, mert télen például
tejberizsre, pudingokra, vaníliafagylaltra stb. csak egy-két kanállal kell belőle.
A receptet beküldte: Menyhárt Ágnes
Továbbra is várjuk kedves Olvasóink receptötleteit. A receptekért kétszemélyes vacsorameghívást adunk a Trófea
Grill Étterem jóvoltából. Receptjeiket a szerkesztőség címére küldjék: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13–15. E-mailben:
media@ujbuda.hu

Karinthy Színház – Újbuda-totó
1. Csurka István melyik darabjának premierjével indul a Karinthy Színház 30. évada?
a) Házmestersirató b) Eredeti helyszín c) Nagytakarítás
2. Mi volt a neve a Karinthy Színház jogelődjének?
a) Hököm Színpad b) Fonó Budai Zeneház c) MU Színház
3. Karinthy Márton igazgató megfogalmazása szerint hol
található a Karinthy Színház?
a) a gazdagréti lankákon b) az őrmezői réteken c) a kelenföldi
pampákon
4. Az idei nyár egyik nagy sikere a Hippolyt, a lakáj című
vígjáték, ki volt az eredeti film címszereplője?
a) Kabos Gyula b) Csortos Gyula c) Jávor Pál
5. Melyik Balaton-parti település panziójában halt meg Karinthy Frigyes 1938 nyarán?
a) Siófok b) Balatonfüred c) Tihany

6. Karinthy Frigyes titkára a „rejtvénykirály” Grätzer József
volt, akinek legismertebb könyvét ma is szívesen olvassák a
kisiskolások. Címét a Karinthy Színház egyik bérlete is viseli.
a) Ablak zsiráf b) Gőgös Gúnár Gedeon c) Sicc
7. Karinthy Frigyes melyik két kávéház között mérte le a
pesti viccterjedési sebességet?
a) Hadik és Abbázia b) Hadik és Centrál c) Hadik és New York
8. Melyik évben nyitotta meg kapuit a Karinthy Színház
jelenlegi helyén?
a) 1988 b) 1998 c) 2008
9. Melyik klasszikus szerző művét mutatta be az elmúlt
évadban a Karinthy Színház?
a) William Shakespeare b) Moliere c)Jane Austen
10. A színház mely része újult meg 25. jubileumi évadra?
a) színpad b) főbejárat c) öltöző
11. Melyik magyar szerző művét játszotta a Karinthy Színház az elmúlt évadban?
a) Márai Sándor b) Molnár Ferenc c) Szomory Dezső

A helyes megfejtők között páros színházjegyet sorsol ki a Karinthy Színház. Az előző totó nyertese: Dérczy Péter.
Gratulálunk! A megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk.

Az előző számunk nyertesei

Nyerteseinket jutalmuk átvételével
kapcsolatban levélben értesítjük.

Különbségkereső: Pálfi Panna
Keresztrejtvény: Balogh Ilona

Ismét szigorították a KRESZ-t
Hazánkban a közúti közlekedés szabályai több mint egy évszázados múltra tekintenek vissza. Idén július 1-jétől pedig
minden eddiginél jobban oda kell figyelni az utakon. Jelentősen szigorodtak ugyanis a szabályszegésekkel és az azok
szankcionálásával kapcsolatos rendelkezések.
A napjainkban hatályos KRESZ nemrég töltötte be harmincötödik „születésnapját”. Az 1976. január 1-jén hatályba lépett eredeti változat az elmúlt évtizedekben számos kisebb-nagyobb módosításon esett át: a jelenlegivel együtt mintegy 17 alkalommal
módosult.
Július 1-jétől az egyik legfontosabb változás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény egy pontjának korrekciója, mely
gátat szabhat a külföldi hatósági jelzéssel ellátott gépkocsik vezetői által elkövetetett szabályszegéseknek. A nemrég hatályba
lépett szabályozás szerint a közúti forgalomban történő ellenőrzés alkalmával a járművet a bírság és a pénzkövetelés megfizetéséig külön határozat kiadása nélkül is vissza lehet tartani gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás vagy ittas járművezetés elkövetése esetén.
Ugyancsak visszatartható a gépjármű, amennyiben annak vezetőjének vagy üzemben tartójának egy korábbi szabályszegés miatt közigazgatási bírságtartozása van.
Ismét szabálysértési eljárásban bírálják el a gyermekbiztonsági
rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobiltelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértőjét, a szabálysértést pedig 3000 forinttól 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal büntethetik. Jelentős pénzbírságra számíthatnak a jövőben az ittas vezetők. A bűncselekménynek nem minősülő ittas vezetések esetében
konkrét bírságtételek lesznek, melyek összege az ittasság mértékétől függően akár 150 000, 200 000, sőt, 300 000 forint is lehet!
Több tekintetben is változott a pontrendszer. Egyrészt bizonyos
jogsértő magatartások visszakerültek a pontrendszer hatálya alá
(például a gyermekbiztonsági rendszer vagy a bukósisak használatának elmulasztása), másrészt pedig szigorodtak az egyes szabályszegésekhez kötődő pontszámok. Szabálysértéseknél az eddigi 1–5 helyett 1–8 pont, gondatlan bűncselekmény esetén az
eddigi 6 helyett 9, szándékos bűncselekményeknél 9 helyett 11
pont társul automatikusan a cselekményhez. Az új rendelkezés
szerint tehát már három súlyos szabályszegés a vezetői enge-

dély ideiglenes visszavonását eredményezheti, melynek időtartama 6 hónap. Lényeges megemlíteni, hogy a pontrendszer kiterjed
egyes – a közigazgatási bírság hatálya alá tartozó – szabályszegésekre is, amennyiben a jármű cselekménykori vezetője megállapítható (például ilyenek a leállításos ellenőrzések).
A fentebb említett változások egyértelmű célja a közlekedésbiztonság javítása, az elkövetett szabályszegések miatti felelősségre vonás elkerülhetetlenségének további fokozása és az alkalmazott szankciók hatékonyabb érvényesítése. A módosított jogszabályok nyelvezete azonban bonyolult, helyenként nehezen
érthető, valamint egyes rendelkezések a konkrét megfogalmazások hiányában szubjektív mérlegelésre adnak lehetőséget.
Az előző számban megjelent Hosszabb úton négy keréken című
autós tippeket tartalmazó
írásunkban helytelenül írtuk, hogy vízpumpát
és termosztátot mindig tartsunk a járműben, ugyanis gyakran
kell utántölteni a hűtőfolyadék rendszerét. A termosztát nincsen összefüggésben
a hűtőfolyadék rendszerével. Ezúton helyesbítjük a cikkben
történt elírást, amely
a Magyar Autóklub
segítségével készült.

Újbuda, a mi városunk.
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A 11-es csatorna

Új műsorok az Újbuda TV -ben
Újbudai Mozaik

Haszonkulcs, az Újbuda TV vállalkozási, gazdasági műsora

A Haszonkulccsal a XI. kerületben
tevékenykedő vállalkozókat, a pénzügyek iránt érdeklődő embereket kívánjuk megszólítani. Témáink elsősorban a
hatékonyságnövelés, az üzletfejlesztés,
a marketing és egyéb gazdasági folyamatok köréből kerülnek ki.

Minden, ami rólunk szól, minden,
ami nekünk szól! Hírek, érdekességek a kerület életéről az Újbuda TV
Mozaik című műsorában. Aktualitások, kékhírek, kultúra, közlekedés, programajánló.

Fogadóóra

Új műsorunk vendégei a helyhatóság különböző
irodáinak, osztályainak vezetői, de stúdiónkba
várjuk például a kerület rendőrkapitányát, jegyzőjét is. A meghívottakkal szakterületüket érintő,
sokak érdeklődésére számot tartó, aktuális helyi
ügyekről beszélgetünk.

Itt vagyunk!

Portréműsorunkban
olyan, mindenki által
ismert személyekkel
beszélgetünk, akik valamilyen módon kötődnek Újbudához.

Édes otthon, édes élet

Helyi Érték

Minden héten bemutatunk egy-egy olyan kerületünkben található
értékes színfoltot, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Az ismert és kevésbé ismert művészeti, kulturális, természeti értékek,
műemlékek mellett szerepelnek majd ebben a műsorban olyan
személyek is, akik kötődnek kerületünkhöz, itt élnek vagy dolgoznak, és munkásságuk példaértékű.

Hétről hétre megkeressük, felkutatjuk azokat a XI. kerületi történelmi színtereket, emlékhelyeket, emlékezőket, akik alakították,
és jelenleg is formálják Újbuda történetét.

Azokat a kerületi időseket szeretnénk megszólítani, akik tájékozódni szeretnének az Önkormányzat 60+ programjának egyes lépéseiről,
eseményeiről, esetleg valamelyik idősklub vagy
kör tagjaként szeretnék magukat, vagy a részvételükkel lezajlott eseményt viszontlátni a képernyőn.

Az én történetem

Hogyan látják gyermekeink a világot? Milyen kérdések foglalkoztatják őket? Miben
a legtehetségesebbek? Többek között ezen
kérdésekre is választ kaphatnak a nézőink az
Itt vagyunk! című műsorunkban, ahol a kamerák előtt és a kamerák mögött is ifjú tehetségek állnak.

Emléktábla, az Újbuda Televízió kerületi helytörténeti műsora

60+

Szépség, egészség, divat, hobbi,
sport, gasztronómia, baba-mama,
szórakozás, kikapcsolódás, otthon
– szinte minden kellék adott ahhoz,
hogy édes életet éljünk Újbudán.

Útravaló

Vallási műsorunkban bemutatjuk a XI. kerületben található egyházakat, gyülekezeteket. Lelkészek, tanítók beszélnek az Isteni
szeretetről, erkölcsről, hitről, lélekről, beszámolunk a felekezeti
eseményekről, ünnepekről, testi-lelki gyógyulásról.

A rajzot a 9 éves Veres Bánk küldte el szerkesztőségünkbe, aki szüleivel Egyiptomban nyaralt, és legjobban a Vörös-tengeri búvárkodás tetszett neki.

A rajzokat a Harmat Kiadó
jóvoltából könyvekkel jutalmazzuk. A könyvcsomagot a
szerkesztőségben, immárom
az új címünkön, a Csíkihegyek
utca 13–15. alatt lehet átvenni
hétfőtől csütörtökig, ügyfélfogadási időben.

