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Ifjúsági műsor pénteken az Újbuda TV-ben

Tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról
1. Általános tudnivalók:
A 2011. évi népszámlálásra 2011. október 1. és 31. között kerül sor. Az adatszolgáltatás
kötelező, de vannak olyan kérdések, amelyek megválaszolása önkéntes. A kötelező
adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértésnek minősül.
Az adatszolgáltatói csomagokat a számlálóbiztosok 2011. szeptember 27–30. között juttatják
el a címekre, amely NEM reklámcsomag vagy szóróanyag, a népszámlálás nélkülözhetetlen
nyomtatványait tartalmazza.
2011. október 1-jétől számlálóbiztosok járják a körzeteket, és minden lakásba becsöngetnek,
hogy megtudják, ott milyen módon kívánnak válaszolni.
Egy átlagos összeírás egy 2–3 fős családban kb. 25–30 percig tart.
Az összeírás során a valóságnak megfelelő adatokat kell közölni.
2. A válaszadás módja:
Október 1–16. között van lehetőség internetes kitöltésre (www.enepszamlalas.hu). A
lakáskérdőíven szerepelnek a kitöltéshez szükséges azonosítók. Amennyiben egy háztartás
az online adatszolgáltatás mellet dönt, úgy valamennyi ott élőről így kell megválaszolni a
kérdőíveket.
Október 1–16. között lehetőség van önkitöltésre is. Az így kitöltött adatlapot csak oda kell
adni a számlálóbiztosnak, de ebben az időszakban lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban
történő kitöltésre is.
Október 1–31. között amennyiben az adatszolgáltató nem kíván élni az önkitöltés
lehetőségével, a számlálóbiztos segítségével kerül sor a válaszadásra.

3. Számlálóbiztosok
Kerületünkben 735 számlálóbiztos járja a körzeteket.
Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső
számlálóbiztos nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát. A számlálóbiztos
azonosítása a népszámlálási igazolvánnyal, valamint személyazonosításra alkalmas
okmánnyal történik. A számlálóbiztos személyének változása esetén értesítést kapnak a
lakók.
A számlálóbiztos személyét a KSH ingyenesen hívható zöldszámán (a 06/80/200-014 vagy a
06/80/200-224-es telefonszámon) is ellenőrizni lehet a népszámlálás idején.
További információk megtalálhatók a www.nepszamlalas.hu oldalon.

Tisztelt Kerületi Polgárok!

való elhelyezéséről gondoskodjanak, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják minden
adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot.
Kérem továbbá Önöket, hogy házszámrendezési eljárást lehetőség szerint 2011. november
8. napjáig ne kezdeményezzenek.
Köszönettel:
dr. Horti István jegyző

2011 októberében a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálást tart. A népszámlálás során
számlálóbiztosok keresik fel a lakosságot, és minden lakásról, illetve személyről kérdőívet
töltenek ki.
A számlálóbiztosok eredményes munkájának elősegítése érdekében kérem a T. Lakosságot,
hogy a házszámok, ajtószámok kihelyezéséről, valamint a nevek és címek postaládákon

A számlálóbiztosok hivatalos igazolványának mintája:

Itt vagyunk!
Elindult az Újbuda TV gyerekműsora, az Itt vagyunk, melyben lelkes általános és középiskolás
diákok kérdezik a kerület tehetséges fiataljait. A tizenéves műsorvezetők még kissé félszegen
beszélgettek vendégeikkel.

Mészáros Magor 9 hónapos kora óta dobol, most 9 éves. A műsorban bemutatott fergeteges dobszólóra, egy The Police-dalra, mindössze négy napig kellett gyakorolnia, a produkciót ráadásul hallás
után tanulta meg.
A gimnazista Sályi Gergő a nemzetközi diákolimpián kémiából a legjobbak között végzett. Az Itt
vagyunk-ban egy kísérletet adott elő.
Szabó Ádám a középiskolás éveit a Weiner Leó szakközépiskola diákjaként végezte el. A tangóharmonikán előadott zeneszám után a gyerekek azt kérdezték tőle, hogyan bírja el a 18 kg-os hangszert,
hogy hányszorosára nőtt a női rajongók tábora a tehetségkutató óta.

Az Újbuda TV heti műsorrendje
HÉTFŐ
18.00 Újbudai Mozaik
18.45 Fogadóóra
19.15 Helyi érték
19.30 Útravaló
19.45 60+

SZERDA
18.00 Emléktábla
18.30 Álláspontok
19.00 Haszonkulcs
19.15 Made in Hungary
19.30 Tudáspresszó

PÉNTEK
18.00 Csillagszem
18.30 Itt vagyunk!
19.00 Az én történetem
19.30 Édes otthon, édes élet
19.45 Ez történt…

Halászléfőző Verseny
Idén is megrendezik a több évtizedes hagyománnyal rendelkező újbudai
Halászléfőző Versenyt.

A csapatok szeptember 24-én 7.30-kor vehetik át a tűzifát, a vizet és az élő, nagyjából 2 kg-os pontyot. Bográcsról és minden egyéb alapanyagról, kellékről a csapatok
maguk gondoskodnak. A résztvevőket értékes ajándékok várják!
A fődíj egy wellness hétvége a keszthelyi Kristály Hotel jóvoltából.
Nevezni előzetesen lehet a Gazdagréti Összefogás Egyesületnél a
gazdagretiosszefogas@freemail.hu e-mail címen vagy a 06/30/817-2305 telefonon.
Helyszín: Gazdagréten a Rétkerülő u.–Rétköz u.–Gazdagréti út–Budaörsi út által
határolt terület, a szobornál.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Újbuda, a mi városunk.

Aktív, minőségi időskor Újbudán
Október 17–19. között Újbuda ad otthont az aktív időskor feltételeinek megteremtésére elindított Q-AGEING Projekt
nemzetközi zárókonferenciájának. A házigazda szerepe nem véletlen, hisz kerületünk vezetőpartnerként vett részt az
Európai Unió által meghirdetett hároméves munkában. Bár az elért eredmények értékelése még tart, a résztvevők magas
száma magáért beszél.

Németország, Olaszország, Szlovénia, Lengyelország és Magyarország összesen kilenc városa, önkormányzatok, kutatóintézetek fogtak össze azért, hogy a hatvan éven felüliek számára
aktív, minőségi időskort biztosítsanak. Újbuda saját 60+ programjára építve pályázott – sikerrel. Az elnyert támogatás révén
az országban – sok tekintetben pedig európai szinten is – egyedülálló programot valósított meg.
Jelentősége abban áll, hogy a hagyományos, szociális jellegű
segítségnyújtás mellett nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az idős
embereket a lehető legjobban bevonja a kerület társadalmi életébe. A kitűzött cél tehát az idősbarát önkormányzati szolgáltatások és a városi környezet fejlesztése mellett a mentális, illetve
fizikai egészség megőrzése, az életminőség javítása az aktív időszak megnyújtásával.
Mindannyiunk számára fontos, hogy a hatvan éven felüliek
élettapasztalata, szakmai tudása, segítő szándéka ne vesszen el
a rohanó hétköznapokban. Ezért a Q-AGEING Projekt legfontosabb értéke abban áll, hogy lehetőséget biztosít az időseknek bekapcsolódni a kerület vérkeringésébe, ezáltal meghosszabbítva
az aktív, munkaképes és egészséges életet.
Az elmúlt három évben végzett munka lezárásaként kerületünk
nemzetközi konferenciának ad otthont, melyen a külföldi partnervárosok képviselői, szakemberei is részt vesznek. Az eredmények értékelése mellett a rendezvény célja, hogy a téma iránt
érdeklődő hazai önkormányzatokat tájékoztassa, illetve népszerűsítse a program elemeit. A konferencia során az EU szakemberei és biztosai mellett hazai szakértők és a kormányzat képviselői
is tartanak előadásokat.

Szeptember 22.
Európai Autómentes Nap

Bár a Q-AGEING első szakasza lassan befejeződik, Újbuda
Önkormányzata elkötelezett a folytatás iránt. Ennek érdekében
új pályázat beadásán dolgozik, immáron azért, hogy a hatvan év
fölöttiek mellett az ötven fölöttieknek is segítséget tudjon nyújtani, továbbjavítva az időskorú lakosság élet- és munkafeltételeit.
(A Q-AGEING jelenleg is zajló programjairól a www.ujbuda.
hu/60plusz oldalon olvashatnak részletesen.)

A Pokol Konyhája

A szerkesztőség tagjai ezen a napon
nem ülnek autóba. Kérjük, Ön se tegye!

IMPRESSZUM
Főszerkesztő: Tóth Zoltán András
Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 2466259, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft.
Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója
Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László
Nyomdai előkészítés: MediaHero Kft. info@mediahero.eu •
Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető:
Pusztai Ferenc igazgató • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft.
Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések
a szerkesztőségben adhatók le.

- Ne főzzek egy másik húslevest, drága, aranyos Köjál
ellenőr úr?!

Újbuda, a mi városunk.
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Aktualitások
Tízéves a Fehér Kavics Óvoda
Óvodásokkal, szülőkkel, óvodapedagógusokkal, egyházi és világi vezetőkkel telt meg a kerület
szívében található Budapest – Kelenföldi Református Egyházközség Magyar Advent Temploma
szeptember második szombatján. A Fehér Kavics Óvoda tízéves lett.

Herczeg Zoltán

„Ne tiltsátok el Tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa” –
idézték az Igét az emelvényre álló óvodások műsoruk kezdetén.
Takaró Károly nyugalmazott püspök beszédében elmondta, hogyan jutottak a templomhoz és óvodához, amelynek dolgozói a
vezetőtől a kertészig élő hitben járnak.
A Fehér Kavics Óvoda üzemeltetésének terve 2000 tavaszán
merült fel, a XI. kerületi Önkormányzat egy megürült bölcsődeépületet bocsátott rendelkezésükre. Akkor az óvodavezetést
Törökné Knáver Mária óvónő, a gyülekezet presbitere vállalta.
Két év eltelte után a posztot Takaró Mónika vette át, aki elmondta, hogy tudta, kicsiből kell építkezni: 32 gyerekkel indult az

első év, ma már 100 óvodás jár a
református nevelés alapelveit valló
Fehér Kavicsba.
A rendezvény után Simicskó
István államtitkár a helyszínen elmondta: ebben az intézményben
az óvodapedagógusok olyan szeretettel viszonyulnak a gyerekekhez,
olyan örökérvényű igazságokat mutatnak fel, amelyek mindenképpen gazdagítják neveltjeik szellemi és lelki fejlődését.
Sz. Zs.

FELHÍVÁS
Az FKF Zrt. 2011. június 9-étől a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a fém- és
műanyag hulladékokat együtt gyűjti, így a sárga és szürke színű konténerekbe mindkét
hulladékfajtát el lehet helyezni. A konténerek környékét Újbuda Közterület-felügyelete
fokozottan ellenőrzi, a gyűjtőszigetek szennyezői szabálysértést követnek el!

FELHÍVÁS
Szeptember 9-én a dunabogdányi római katolikus templomban Gajárszki Áron képviselő feleségül vette Mészáros Déliát.
A polgári szertartáson – a nemzetközi autómentes napon – a
kerület polgármestere adja össze a párt.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Újbuda Önkormányzata ingyenesen biztosítja a papír-, fém- és műanyag hulladék
gyűjtésére szolgáló tárolóedényeket a társasházak részére. A szelektíven gyűjtött
hulladékot az FKF Zrt. hetente térítésmentesen szállítja el. A szelektív gyűjtéssel jelentős
mértékben csökkenthető a hagyományos kommunális hulladék elszállítására költött
összeg!
Jelentkezni lehet a 372-46-84-es telefonszámon.

XI. Budapest, Irinyi József u. 4-20.
2011. szeptember 23. 16-22 óráig

ízelítő a programokból
Droid foci - Gombfocizz okostelefonnal!

2 csapat egymás elleni küzdelme, melyben a cél egy "labdának" az ellenfél
kapujába juttatása, ahol a játékosokat az okostelefonok képernyőjén vagy pedig a
telefonok mozgatásával lehet irányítani.

Csatázz az Android bolygón!
/ programozói verseny /

Okos kis androidos telefonok LEGO Mindstorms NXT 2.0 és versenyzők
segítségét kérik.

Műhold a Földön
Masat-1, az első magyar műhold.

www.kutatokejszakaja.hu

Új Széchenyi Terv

1000 milliárd a vállalkozások fejlesztésére
Az Újbuda Fórumok sorozatában ezúttal az Új Széchenyi Tervről esett szó szeptember 14-én. Az előadó hangsúlyozta:
minden mikró-, kis- és középvállalkozónak érdemes utánanéznie az új pályázati lehetőségeknek, hiszen hét kiemelt
területen több mint 1000 milliárd forintot szánnak fejlesztésre.
A kormány idén januárban indította újra a Széchenyitervet, melynek célja a foglalkoztatás dinamikus
bővítése, a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása az uniós pályázati rendszer
segítségével. Ennek eszközeként számtalan
támogatási forma nyílt és nyílik meg kis- és
középvállalkozások részére.
Rétvári Bence államtitkár, Szentimreváros
országgyűlési képviselője, hangsúlyozta az
Új Széchenyi Terv jó a vállalkozóknak, hiszen bővülhet, fejlődhet a cégük, és jó az itt
élőknek is, mivel egy jól menő, fejlett vállalkozás ad a környezetére, és ezáltal ápoltabbá válik
a környék. A kirakatok nem üresek, és a lakosság
is szolgáltatásokhoz juthat hozzá. Az önkormányzatok is jól járnak, hisz többletbevételük származik, és így
továbbfejleszthetik a településüket.
Dr. Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
végrehajtási elnökhelyettese előadásában felsorolta az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségeit. Kifejtette: a vállalati innováció, kutatásfejlesztés, informatikai fejlesztés, ingat-

lan- és telephelyfejlesztés területétől kezdve igen
szerteágazóak a lehetőségek egészen a kockázati
tőkeprogramokig.
Homolya hangsúlyozta: – Közpénzről van
szó, és a közpénzek felhasználása célhoz
kötött. Szigorú feltételek vannak, hogy az
állam miért támogatja a gazdasági szereplőket. A pályázati pénzből létrehozott
eredményt meg is kell őrizni 3–5 évig, és
a közreműködő szervezetek ellenőrzik is
ezen eredmények fenntartását.
Az előadó összegzésképpen elmondta,
1000–1200 milliárd az az összeg, amelyet az
Új Széchenyi Terv pályázataival kifejezetten a
vállalkozások számára tesznek hozzáférhetővé.
Az előadásról az Újbuda TV Haszonkulcs című
vállalkozási és gazdasági műsorában láthatnak bővebb
összeállítást. A pályázatokról és a vissza nem térítendő
támogatásokról az ujszechenyiterv.gov.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
B.U.

Nyertes pályázat

EU-s pénzből újul meg a Grosics

Intézménybejárás

Folyamatos a felújítások ellenőrzése
Az időigényes előkészítő feladatok miatt több oktatási és nevelési intézményben a tanév kezdete után is folynak felújítási munkálatok. Újbuda Önkormányzata arra törekszik, hogy mindez a
lehető legkisebb megterheléssel járjon a gyerekek és az épületek
környékén élők számára. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy
jó minőségben elkészült, biztonságos és esztétikus környezetet
adjanak át a kivitelezők, ezért Hoffmann Tamás polgármester,
valamint önkormányzati szakemberek rendszeres helyszínbejárásokon ellenőrzik a munkálatokat. Az Önkormányzat minden
érintett türelmét és megértését kéri, és mindent megtesz a gyors
befejezés, illetve színvonalas eredmény érdekében.

Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola 18 millió forintos uniós támogatást nyert el ablakcserére és homlokzatszigetelésre a közelmúltban.
Újbuda Önkormányzata 4,5 millió forintos önrésszel járul hozzá a munkálatokhoz. A pályázatot rekordidő alatt készítette el
Kiss Mihály, az iskola igazgatója Simicskó István szakmai segítségével.
Az önkormányzati vezetés még ebben az évben szerződik a vállalkozóval, így a kivitelezés, az időjárás függvényében, a tervek
szerint jövő év április végéig fejeződik be.

Lezajlott a Jazzfesztivál
Az Újbuda Jazzfesztivál 2005-ben, a kerület megalakulásának
75. évfordulóján, hagyományteremtő szándékkal indult útjára,
mára azonban európai rangú zenei eseménynek számít. Ezúttal

is elsősorban a szabad improvizációs zene kiemelkedő hazai és
nemzetközi képviselői mutatkoztak be a MU Színházban és az
A38 Hajón, de a rendezők elhozták nekünk a világszínvonalon
is jelentős kortárs lengyel dzsessz egy darabját. Újdonságként
a fesztiválsorozat történetében először nagyszámú kísérőprogramot is szerveztek.
A fesztivál első napján, szeptember 2-án például a MU Színházban megnyitották Pawel Karnowski fotókiállítását, az A38on pedig a Brötzmann című – Peter Brötzmann életét feldolgozó
– dokumentumfilm premierje kísérte a fesztivált. A szervezők az
idei eseményt a közelmúltban elhunyt, rendkívüli adottságú zongoraművész, az improvizatív kortárs zene Európa-szerte ismert
alakja, Szabados György emlékének ajánlották.

Újbuda, a mi városunk.
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Ahol a gyerekekért szólnak a harangok
A Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója számára 2011. a kerek évfordulók
jegyében telik, hiszen augusztusban ünnepelte 50. születésnapját, illetve 20
éve igazgatja az intézményt. Interjúnkban az 1870-ben alapított Bartók Béla
úti iskola sikereinek titkáról faggattuk Homolay Károlyt.

– A romló demográfiai mutatók dacára sem csökken, inkább
növekszik a tanulói létszám a Gárdonyiban. Többszörös a
túljelentkezés az induló első osztályokba, a végzősök pedig a
főváros legnívósabb gimnáziumaiba nyernek felvételt. Mi az a
plusz, amitől a Gárdonyi ilyen szép eredményekkel dicsekedhet?
Visszatekintve az elmúlt húsz év eredményeire, hálát adhatok
Istennek, a kollégáimnak és felettes szervünknek, Újbuda Önkormányzatának. Ez a hármasság a kulcsa mindennek, hiszen
ahogy a mondás tartja: „Az ember munkáján az Isten áldása
van”. Mivel ez egy önkormányzati intézmény, kellenek jó szándékú, gondoskodó felettesek, és kellenek olyan munkatársak,
akikkel az ember meg tudja valósítani az elképzeléseit, hisz nagy
eredményeket csak nagy csapattal lehet elérni. Neveltetésem
okán tradicionális, konzervatív embernek tartom magam, ebből
fakadóan az értékrendem az iskolával kapcsolatban: a meggondolatlanságokat kerülő, hagyományos értékeken alapuló nevelés
és tanítás, melynek meghatározója a szeretet, a türelem, a fegyelem és a rend. És természetesen a példamutatás, tudniillik a legrosszabb pedagógus az, aki rossz példát mutat. Aki ilyen, súlyos
bűnt követ el, mert nap mint nap hazugságba kerül önmagával a
diákjai előtt. A legfontosabb mégis a szeretet, ami a pedagógiában mindent meg kell, hogy előzzön. Ha a tanuló azt érzi, bíznak
benne és szeretik őt, ugyanakkor példát mutatnak neki és követ-

Trófea Grill Újbuda

kezetesek vele, szárnyalni fog. És lehet, hogy rádöbben, még itt,
az általános iskolában, hogy érte szólnak a harangok.
– Ha már harangok: az iskola idei tanévnyitója – amelynek
egyik szónoka Rétvári Bence államtitkár volt – harangzúgással
kezdődött. Mit kívánt üzenni ezzel a diákoknak, egyáltalán
miért vagy kiért szóltak?
Hagyományosan rövid tanévnyitó beszédemben elmondtam a
gyerekeknek, hogy úgy éljenek és úgy tanuljanak, hogy olyanná válhassanak, mint a nándorfehérvári hősök, akik 555 évvel
ezelőtt dicsőséges diadalt arattak a török hódítók felett. Azt kívántam nekik, hogy a most itt tanulók is ekkora teljesítményekre
legyenek képesek, és később „értük szóljanak a harangok”.
– Tavaly év végén az ön által igazgatott Pedagógus Színház
kerületünkben mutatta be a Csíksomlyói passiót. Készülnek-e
idén is új előadással?
Ha meglesz a végső igen támogatóinktól, még ebben az évadban bemutathatjuk Csokonaitól „Az özvegy Karnyóné”-t, amely
túl azon, hogy iskolai tananyag, egy nagyon szórakoztató klas�szikus vígjáték. Azonban a színház igen drága műfaj, ezért amíg
nincs szerződés és nincs meg a szükséges pénz, a bemutató időpontjával kapcsolatban inkább nem nyilatkoznék.
D. R.

RUBIN IRODAHÁZ
Hírek, videók, érdekességek:

1117 Budapest, Hauszmann A. és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: (06 1) 481 3000

KIADÓ IRODÁK MÁR 35 M2-TŐL

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján
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)

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

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

ZÖLD KÖRNYEZET, HANGULATOS BELSŐ KERT,
KIVÁLÓ PARKOLÁSI LEHETŐSÉG

SZOLGÁLTATÁSOK
• 24 órás recepció
• konferenciatermek
• wellness- és sportközpont
(bérletek 50% kedvezménnyel)
• önkiszolgáló étterem
RUBIN IRODAHÁZ
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. • 06 1 505 37 04
iroda@hotelrubin.hu • www.hotelrubin.com

ujbudamedia.hu

Volt, akinek az életét mentette meg
az Impulser pulzálómágnes-terápia
Dr. Schéder Ákos főorvos már
több mint 10 éve dolgozik a
pulzálómágnes-terápiával

Ingyen tesztelhetik a résztvevők a NASA által kifejlesztett gyógymódot az
IMPULSER egészségnapokon
Egyre többen ismerik fel az alternatív gyógymódok jelentőségét. Számukra jó hír,
hogy egy országos rendezvénysorozat keretén belül ingyen tájékozódhatnak a legújabb
fejlesztésekről. Az Impulser Hungary Group
által szervezett országos Impulser Egészségnap sorozaton a konzulensek a különféle
egészségügyi problémákról és azok alternatív megoldásairól tartanak előadásokat.
Az Impulser Egészségnapra ellátogatók egy
kérdőívet töltenek ki, amelyben az egészségügyi gondjaikról nyilatkoznak.
A háttérben egy professzionális csapat dolgozik az egészségügyi kérdések megoldásán.
Ha szükséges, szerződött orvossal is konzultálhatnak a részvevők, azonban nem minden
esetben kapnak azonnali választ a kérdéseikre, akadnak, akik a konzultációt követően
írásban kapják meg azokat. Természetgyógyászok is segítik a tájékoztatást. Helyben
ingyenes vérnyomás és véroxigénszint-mérésre kerül sor, megállapítják a testtömegindexet és a testzsírt is. A rendezvény szervezői
végighallgatják a résztvevők egészségügyi
problémáit és megoldást javasolnak azokra.
Az Impulser Egészségnap résztvevői több
készüléket is tesztelhetnek, többek közt az
Impulser pulzálómágnes-terápiát, amely
alternatív megoldást kínál több egészségügyi gondra is. A készüléket használók
elégedettségi szintje kiemelkedően magas.
Visszajelzésekből és mérésekből ismert adatok alapján a készülék használóinak többsége szív- és érrendszeri panaszokkal, sok
esetben érszűkülettel küzd. Mivel az Impulser pulzálómágnes-terápia leginkább ezeket
a betegségeket és tüneteket orvosolja, így
elképesztően sok pozitív visszajelzés érkezik:
„Csökkent a mellkasi szorítás, a légszomj
megszűnt.” Csapó József, Gyomaendrőd
„A lábaim nagyon fájtak, napi háromszori
használattal a fájdalom megszűnt.” Bagarus
Sándor, Celldömölk
„Érszűkület miatt az alsó lábszáram 200
m után begörcsölt, most 4-500 métert is
megyek.” Mátrai László, Budapest
„A vérnyomásom beállt a normál szintre,
nem ingadozik. Értágítót és vízhajtót nem kell
szednem.” Pusztai Erzsébet, Miskolc

Az Impulser Egészségnapra ellátogatók
pozitív tapasztalatokról számolnak be. A
cégcsoportnak két állandó egészségközpontja
is működik, ügyfeleikkel folyamatos a kapcsolatuk. A legtöbb érdeklődő 40-60 év körüli,
akik szívesen tájékozódnak a komplementer
megoldásokról, mivel gyakran szív- és érrendszeri, valamint keringési betegségekről
számolnak be. Gyakori az érszűkület, a magas
vérnyomás és a cukorbetegség is. Van olyan
páciens, akit szinte a műtőasztalról mentettek
meg, ahol amputálni akarták a jobb lábát, de
az Impulsernek hála, ma már bot nélkül jár.
Ezek a rendezvények a konkrét ismeretterjesztésen, az egészségi állapot felmérésén
túl további járulékos eredményt is hoznak
az érdeklődők számára: elidegenedő világunkban összehozzák a közel azonos problémákkal, gondokkal küzdő embereket, akik
a program közvetlen, kötetlen légkörében
egymástól is választ kaphatnak kérdéseikre,
megoszthatják egymás között tapasztalataikat, ami közösségteremtő hatással is bír.

„Ez egy teljesen fájdalommentes kezelés,
amelyet kúraszerűen, rendszeres használat
mellett ajánlok. Mellékhatás nélkül képes a
készülék az összetapadt vörösvérsejtek szétválasztására, valamint javítja a keringést,
elindíthatja újra azokban az erekben az áramlást, amelyek már szinte elhaltak. Ezáltal
nemcsak a tüneteket tudjuk elfeledni, hanem
akár gyógyítani is tudjuk betegségeinket.
Ez a készülék ott hat ahol kell, amire szinte
semmi más nem képes: sejtjeink szintjén.
Érszűkület, magas vérnyomás, zöldhályog,
migrén…csak pár betegség a leggyakoribbak közül, amelyeknél a pulzálómágnesterápia eredményesnek bizonyul, olyannyira, hogy betegeink java a gyógyszereit is
elhagyhatta, de volt, akinek a lábát vagy az
életét mentettük meg.”

Próbálja ki Ön is az Impulser pulzálómágnes-terápiát teljesen INGYEN!
Infóvonal: 06-1/510-0510; info@impulser.hu; www.impulser.hu

Újbuda, a mi városunk.
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Közéleti fórum

Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók küldték,
az újság szerkesztőségének véleményével nem
feltétlenül egyeznek.

Egységteremtés
a Fidesznél

Adomány a csíksomlyói
csibészeknek

A XI. kerületi Fidesznél a tisztújítást követően
először, szeptember 14-én ült össze az elnökség, megvitatni
a következő időszak programját. Dr. Hoffmann Tamás, a
szervezet elnöke székfoglalójában kiemelte, folytatni kell az
elmúlt évben megkezdett, egységteremtő munkát.

A kereszténydemokraták fontosnak tartják, hogy akkor is
támogassák az elesetteket, a rászorulókat, ha tudják, akik segítenek, sokszor maguk sem bővelkednek anyagi javakban. A szolidaritás rászoruló embertársaink iránt különösen erős, ha határon
túli nemzettársainkról, és főleg, ha gyermekekről van szó. Ezért
is hallottuk meg a csíksomlyói gyerekek sóhaját.
Ezért a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete, valamint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Karitatív Munkacsoportja gyűjtést
szervezett a csíksomlyói Csibész
Alapítvány számára.
A Csibész Alapítvány több száz
árva gyermek és fiatal számára
biztosítja a napi betevő falatot.
De gondoskodnak betegekről is,
éppúgy, mint a rászoruló moldvai
csángókról. Jó akaratú, melegszívű emberek egész nyáron hozták
adományaikat: ruhaneműk, taneszközök, játékok érkeztek szép
számmal. Minden tárgynak jó helye lesz az elhagyott erdélyi palántáknál.
Az adománygyűjtést Paulisinecz
Sára, az IKSZ Karitatív Munkacsoportjának vezetője és Ábrahám
Katalin képviselő asszony szervezte. A gyermekek hálája pedig
minden nagylelkű adományozónak szól.
KDNP-frakció

Elmondta: – Tekintélyes, erős, határozott kerületi szervezetet kell
felépítenünk, amely felkészülten néz szembe a kihívásokkal. Ennek érdekében a Fidesznek nyitottabbnak kell lennie mind a tagság, mind a kerületben élők véleménye felé. A következő évek közös célok kidolgozásáról és azok megvalósításáról szólnak, ezen
keresztül pedig a bizalom felépítéséről.
Hozzátette, a helyi Fidesznek el kell érnie, hogy a kerület számára fontos, fővárosi kérdésekben is kellő tekintéllyel tudjon
állást foglalni. Számos nagy horderejű témában kell előrelépnie
a kerületnek, melyek hosszú távon befolyásolhatják az itt élők
életminőségét. A legjobb megoldások kidolgozásában, a lakosság
igényeinek pontos felmérésében Hoffmann Tamás nagyban számít a Fidesz tagság aktív közreműködésére is.
XI. kerületi Fidesz elnöksége

LAKOSSÁGI FÓRUM
A KÖRNYÉK KÖZLEKEDÉSI RENDJÉNEK
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
2011. szeptember 27-én 17.30 órakor a Zólyomi úti Óvodában
A fórumra tisztelettel hívjuk az érdeklődő lakosságot.
Büki László s. k.
Városüzemeltetési igazgató

Sass Szilárd s. k.
Önkormányzati képviselő

Politikai programok
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy
a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüg�gyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart minden páros hét keddjén 16–18 óráig. Minden
hétfőn 17 órától befektetési tanácsadás euró- és svájcifrank-alapú, megbízható hozamú termékek tárgyában. Rozgonyi György
Gábor segítségével (R2G Financial) emellett legális adócsökkentő megoldások bemutatása cégeknek. Időpontfoglalás a
+36/20/958-6769 telefonszámon vagy a gyrozgonyi@gmail.com
e-mail címen.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJAI

15-ös sz. országgyűlési választókerület irodája. Helyszín: Bartók
Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. Nyitva
tartás: csütörtökön 16–18 óráig.
16-os sz. országgyűlési választókerület választási irodája. Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–17 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerület irodája. Helyszín: Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön
16–19 óráig.
Állandó program (Mérnök u. 40.):
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu.
Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.
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A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétfőtől péntekig 14–18 óráig tart nyitva. Tel.: 209-0474. Látogassa meg az Országházat!
Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk.
Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes út 9. szám alatti irodában.
LMP-HÍREK

Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az
LMP délbudai területi szervezetének programjairól részletesen
tájékozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.blog.hu és honlapunkon: http://delbuda.lehetmas.hu. Ezeken a helyeken megtalálja „Délbuda másképp” című újságunk első számát is. Ha
hírlevelünkből szeretne tájékozódni tevékenységünkről, programjainkról, küldjön egy e-mailt a bp1122@lehetmas.hu címre!
A JOBBIK PROGRAMJAI

Sok szeretettel meghívjuk az Újbudai Nemzeti Estek előadássorozatunk következő alkalmára, melyen Kosaras Péter Ákos, hadtörténész mutatja be a Rongyos Gárda történetét! Szeptember 28.
18 óra, helyszín: Budapest, XI., Bartók B. út 96. A belépés díjtalan!
További előadások:
Október 5. 18 óra: Kepli Lajos országgyűlési képviselő előadása
a vörösiszap-katasztrófa egyéves évfordulójának alkalmából.
Október 19. 18 óra: Murányi Levente országgyűlési képviselő
visszaemlékezése az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, annak 55. évfordulója alkalmából.
Szeretettel várjuk minden szerdán 17 órától egy kötetlen eszmecserére az Újbudai Jobbik klubhelyiségében a Bartók Béla
út 96. szám alatt! Júniustól kulturális rendezvénysorozatot indítottunk Újbudai Nemzeti Estek címmel klubhelyiségünkben.
Aktuális programjainkról kérjen információt személyesen a Villányi út 20/A alatti irodánkban, telefonon a 365-1488 számon,
e-mailben az ujbuda@jobbik.hu címen vagy látogasson el honlapunkra, a www.ujbuda.jobbik.hu-ra, ahol önkormányzati munkánkat is nyomon követheti! Irodánkban (Villányi út 20/A) már
szerdán megvásárolhatja a Barikád újság legfrissebb számát!
Nyitvatartás: H–P 8.30–16 óráig.

Aláírásgyűjtés a devizahitelesekért Újbudán
A Jobbik országos vezetősége aláírásgyűjtést kezdeményezett a bankok diktatúrája ellen, a devizahitelesek melletti
társadalmi kiállásért. Az akcióban kerületi szervezetünk is részt
vesz. Minden öntudatos állampolgárt arra kérünk, hogy aláírásával is tegyen azért, hogy a kormány a látszatintézkedések helyett
végre valóban a választópolgárok érdekeit képviselje a hazánkat
gyarmatosító bankárok érdekeinek kiszolgálása helyett!
Ez már nem csak a devizahitelesek ügye, mert azok is elveszíthetik otthonaikat, akik majd az előttünk álló télen nem tudják fizetni a megemelt energiaköltségeiket, és két hónapnál hosszabb
tartozásuk keletkezik. Aki az otthonát elveszíti, az előbb-utóbb
a munkáját is elveszíti. Tavaly télen több mint négyszáz ember
fagyott meg önhibáján kívül fűtetlen lakásban. Több mint háromszázezer gyerek nem jut naponta meleg ételhez a Nemzeti Együttműködés Kormányának köszönhetően. Az aláírásával mindenki
kiállhat politikai hovatartozástól függetlenül önmagáért és a nemzetért, mert a kormányzati semmittevés következtében kialakult
nemzeti nyomor nem válogat.
„Itt az idő, a jövő elkezdődött.” De az emberek többsége nem ezt
a jövőt várta a kormánytól!
Az aláírásgyűjtés időpontjai és helyszínei a következők:
Móricz Zsigmond körtéren, a Gombánál hétköznaponként 16–
18 óráig, Fehérvári úti „Skála” piac előtt és az Etele úti piacon
szombatonként 8–12 óráig, a Móricz Zsigmond körtér 16. szám
alatt lévő Turul boltban nyitvatartási időben, a Villányi út 20/A
szám alatt lévő Jobbik-irodában hétköznaponként 9–16 óráig.
Amennyiben egyetért azzal, hogy a devizahiteleket a felvétel
időpontjában aktuális árfolyamon kelljen visszafizetni, a kapcsolódó költségeket pedig a bankok viseljék, támogassa Ön is aláírásgyűjtésünket!
Segítsen Ön is bajbajutott honfitársainkon!
Jobbik-frakció

Harc egy szerethető körtérért
A 4-es metrós terveknek megfelelő, „dugóban pöfögő autók és
aszfalttenger” típusú kialakítás helyett az LMP a Fehérvári út belső részének lezárását és a tér gyalogosbarát kialakítását kezdeményezte. A Fővárosi Közgyűlés ezt – a BKK lényegében minket
igazoló forgalmi vizsgálata után – elfogadta, így Újbuda egy szerethető főteret kaphat.
A rövid hír ennyi volna. Az élhető körtérért folytatott küzdelmünk azonban – bár fontos állomásokon túl vagyunk, például a
BKK igazgatóságának meggyőzése – nem ért még véget. Két terv
maradt ugyanis állva. A Fehérvári út lezárását tartalmazó projekt
mellett van egy másik, amely meghagyná a Fehérvári–Karinthy
átjárást, tehát – noha csak egy alig használt útirányt nyitna meg
– nem adna több gyalogos- és zöld felületet. Ez teljesen értelmetlennek tűnik.
A metrótervezők máris akcióba léptek az LMP-terv ellen: a
BKK őket kérte meg a többletköltségek megbecslésére. Az eredmény: 450 millió forint. Szerintünk körülbelül tízszeres szorzót
használtak, a mintegy 3000 nm-es felület leburkolása nem lehet
több 45 millió forintnál. A kamuár a döntéshozók elrettentését célozza, reméljük, sikertelenül.
Elértünk eredményeket, de még korai lenne hátradőlni. Folytatjuk a küzdelmet a körtérért.
A cikk teljes terjedelemben a delbudamaskepp.blog.hu oldalon
olvasható!
Az LMP XI. kerületi és fővárosi frakciója

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óra között.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Időpont-egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden hó második keddjén 14–16 óra között.
Cím: Bocskai út 39–41.

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap első kedd 17–18
óráig KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
Elérhetőség:
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
XI. Kerületi Logopédiai Intézet (Kanizsai
utca 17–25.) Elérhetőségek: janko.
istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra
között
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház. Minden hónap második
péntekén 17–18 óráig
Hétszínvirág óvoda, Dayka G.
utca 4. Elérhetőségek:
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 15 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/260-1100
Elérhetőségek: www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
országgyűlési képviselő, alpolgármester
Időpont-egyeztetés fogadóórára: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája

18–20 óráig (Budafoki úti Fidesz-iroda)
Elérhetőség: ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első
keddjén 16.30–18 óráig.
Karinthy Frigyes út 9. Bejelentkezés: személyesen.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai u. 5., III.
304. Bejelentkezés személyesen
és telefonon, Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfő 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk.
(Sopron út 50.) Elérhetőség: n.antal.
aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap harmadik szerdáján 17
órától. Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig 14–18 óra
között a 209-0474 telefonszámon.
SASS SZILÁRD (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap harmadik
hétfőjén 17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.)
Elérhetőség: sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első keddjén 16 órától.
Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Fogadóóra: minden hónap negyedik
csütörtökén 17 órától. Villányi út 20/A
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A
Bejelentkezés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19.
(bejárat a Mészöly utcából)
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök
17–18.30 óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45.).
Elérhetőség: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30 óráig.
Keveháza utcai Óvoda
(Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30
óráig. Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
Elérhetőségek: 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com
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Összefogás a tehetségekért
Új kezdeményezés indult útjára az Újbudai Pedagógiai Intézet javaslatára, Újbuda Önkormányzata,
Hoffmann Tamás polgármester és Molnár László oktatásért felelős alpolgármester személyes
támogatásával. Hamarosan megkezdi működését az Újbudai Tehetségsegítő Tanács, melynek
tagjai valamennyien elkötelezettek a tehetséggondozás, illetve -segítés ügye iránt.

Az Újbudai Tehetségsegítő Tanács fontos feladatának tartja, hogy kerületi szinten összefogja a tehetségsegítő kezdeményezéseket, egyeztető, döntéshozó, véleményformáló
fórumként elősegítse a tehetséggondozás ügyében munkálkodó szervezetek együttműködését. Nemcsak a tehetségek
felismerését, illetve fejlesztését, hanem egyéni és közösségi boldogulásukat is célul tűzi ki. A tehetségsegítés nemzeti
ügy, amelyet szűkebb hazánk, Újbuda is magáénak vall. A
Tehetségsegítő Tanács a lehető legszélesebb szakmai-társa-

dalmi összefogással kívánja végezni munkáját, és az önkormányzati intézmények mellett az egyházi, alapítványi, civil
és gazdasági szervezetek együttműködésére is számít.
Szándékában áll folyamatosan bővíteni azt a hálózatot,
amely közvetlen és közvetett támaszt nyújt a tehetségfejlesztő programok bővítéséhez és fenntarthatóságához, a tehetségesek produktumainak hasznosulásához. Jó lenne valamennyi tehetséges fiatalra rátalálni, és hozzásegíteni őket
tehetségük kibontakoztatásához.
UPI

Ötletes lakberendezés

Segítő környezet a tanuláshoz – tanácsok és praktikák
A gyerekszobának általában kettős rendeltetése van: tanuló- és hálószoba is egyben. Az iskola megkezdésével ajánlott az
átrendezése, mégpedig a célokhoz igazodóan, ehhez szolgálunk néhány tanáccsal.

Az íróasztal a természetes fénnyel ellátott oldalra kerüljön.
Amennyiben van rá lehetőség, cseréljük le a korábbi játékos
tapétát vagy dekorációt. A nagy felületeknél törekedjünk minél
több pasztell- és nyugodt szín alkalmazására, a színek kavalkádja, a sok minta ugyanis hiperaktívvá teszi a kisdiákot, és képtelen
lesz a tananyagra koncentrálni. A régi játékokat zárt helyen tárolják, hogy azok se vonják el a figyelmét.
Az asztal és a szék elhelyezésének kiemelkedően fontos szerepe van abban, hogy mennyi idő alatt képes a csemete megtanulni
a leckét. Soha ne ültessük a gyereket háttal a szobaajtónak vagy
az ajtó és ablak légvonalába! A gyors energiaáramlás nyugtalanná tesz, sőt, még egy fül- vagy szemgyulladásnak is előidézője
lehet. A szék támlája mögött legyen fal, mellyel stabil, védett teret biztosíthatunk a tanuláshoz.
Gyakran előfordul az is, hogy az ablak alá vagy a fal mellé tolják a tanulóasztalt. Mindkét megoldás hibás. Az ablak alatt ülve
a madarak röpte vagy a falevelek zizegése vonja el a figyelmet.
A kicsik képesek órákig kifelé bámulni és álmodozni, csak a leckét nem csinálják meg. Amikor pedig a fal felé kell fordulniuk,
csökken a kreativitásuk, mert a fal lezárja az alkotó energiát. Engedjük a gyermeket egyedül, a saját szobájában felkészülni, ne
kényszerítsük felügyelet alá a konyha- vagy az ebédlőasztalhoz.
Ezzel erősíthetjük meg az önállóvá válását és a felelősségtudat
kialakulását.
Ha most költöznek új otthonba, vagy mód van a szobák felcserélésére, akkor a gyerekszobát igyekezzünk a lakás középpontja
felé elhelyezni. A gyermek energiája még nem stabil, így ha a
ház/lakás hátsó felében kap szobát, akkor könnyen kicsúszhat a
szülő ellenőrzése alól. Ha viszont túl közel van a főbejárathoz, a
csemete könnyen befolyásolhatja, uralhatja a családot. A bútorok
méretben, mennyiségben és formában is igazodjanak a gyermek
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korához. Különösen lényeges a balesetek megelőzése, ezért kerüljük az éles, hegyes sarkú bútorokat. A növényeket ne tegyük a
földre, se a bútorok tetejére, mert könnyen okozhatnak balesetet.
A szőnyegek alá célszerű csúszásgátlót helyezni.
Ahogy a gyerekek nőnek, egyre inkább előtérbe kerülnek sajátos vonásaik, kialakul a személyiségük. Hagyjuk ezeket érvényesülni, vonjuk be őket saját szobájuk kialakításakor. A nagy
mozgásigényű gyerekeknek szereljünk fel bordásfalat, a művészi beállítottságúaknak biztosítsunk szabad felületet, alkotásaikat
helyezzük ki a lakásban. A saját maguk által készített tárgyak
segítik az összpontosítást, a rendezett környezet létrehozását.
Kunczly Judit

Mit mutat a Raven-teszt?
Az Újbudai Pedagógiai Intézet meghívja a Raven-szűrésen részt vett tanulók szüleit
Előadó: dr. Herskovits Mária pszichológus, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
Időpont: 2011. szeptember 28., szerda 17.00 órakor
Helyszín: Újbudai Pedagógiai Intézet – ÚjBuda előadóterem, XI., Erőmű utca 4., II. emelet
Információ, előzetes jelentkezés: 381-0664, pszk@pszk.hu
Az Újbudai Pedagógiai Intézet várja a tehetségekkel foglalkozó szakembereket
Szeretettel meghívjuk az iskolai és óvodai tehetségkoordinátorokat, szaktanácsadókat,
osztályfőnököket, illetve minden, a tehetséggondozás iránt elkötelezett érdeklődő
pedagóguskollégát „A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban” című előadásra.
Előadó: F. J. Mönks professzor, az European Council for High Ability örökös elnöke
Időpont: 2011. szeptember 22., csütörtök 14.15 órakor
Helyszín: Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium XI., Bartók Béla út 141.
Az előadás nyelve angol, szinkrontolmácsolással.
Információ, előzetes jelentkezés: 381-0664, pszk@pszk.hu

Fadrusz utca 5.

Csöndes kert és hegedűszólamok
Az Eszék utca szomszédságában található a ház, amely idén ünnepli 102. születésnapját.
Az építése előtti időkben a terület lápos, kies vidék volt. Fischer József és Detoma Alfonz,
a lakóház építészei azon mérnökök között voltak, akik a Lágymányos lecsapolása utáni
rendezési tervet elkészítették.

Az erdélyi motívumokkal díszített századfordulós épület helyi
védelem alatt áll – különlegességét nemcsak csendes belső kertje, hanem tágas terei adják, a lakások pedig gyakran körbejárhatóak. Ennek az itt lakó Kolozsi Pál is nagyon örül, hiszen másfél
éves örökmozgó kisfia előszeretettel szaladgál körbe-körbe lakásukban, leadva ezzel egy kis feles energiát.
A háromemeletes, 3,5 méter belmagasságú, lift nélküli ingatlan
minden lakásához pince tartozik, amelyek közül néhány úgynevezett „fás pince”, ahol tüzelőfát tartanak – ahogy a Kolozsi család is teszi, hisz a téli estéken gyakorta cserépkályha ad meleget
a tágas nappaliban.
A nyugalmas kertet csodás fák díszítik, található itt dió-, eper-,
hársfa, de még borostyán is. Bár a fiatal Pál viszonylag új lakónak számít, mégis nagyon a szívéhez nőtt ez az épület. A tősgyökeres újbudai édesapa kisfia is ide született. – Mikor lakást kerestünk a környéken, és beléptünk ebbe a tágas térbe, egyszerűen
elvarázsolt a hangulata.
Az ingatlan folyamatos felújítás alatt áll, a lakóközösség néhány éve a gázcsöveket cseréltette ki, de korszerűsítették a kéményeket, rendbe hozatták a padlást, és a közös tulajdonban lévő
területeket is. Az itt élők idén saját forrásból és támogatásból
felújíttatják az elektromos vezetékeket, idővel pedig reményeik
szerint a szép kovácsoltvas bejárati kapu renoválására is sor kerül majd. – Kis lépésekben jutunk egyről a kettőre, munka akad
bőven, de csodás dolog lesz, ha majd ezt a maga nemében páratlan épületet helyrehozzuk, ez egy igazi kincs számunkra – fogalmaz Kolozsi Pál.
A Fadrusz utca 5. szám alatti épület 22 lakásból áll, körülbelül
negyvenen élnek benne. A lakóközösséget egyre inkább a fiata-

labb generáció alkotja, és bár
az itteniek a szokásos bérházproblémákkal küzdenek, a viták
vége szerencsére mindig a megegyezés, és jellemzően mindenki támogatja a ház szépülését.
Lakott itt egy híres és legendás
gimnáziumi tanár, Szerdahelyi
Andor, aki olyan nagy hatással
volt tanítványaira, hogy emléktáblát is elhelyeztek róla a ház
falán. A pedagógus, akinek beceneve Cox volt a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
tanított. Él itt egy komolyzenész házaspár is, ők sokszor a pincében gyakorolnak, így amikor az ember este fáradtan hazatér
a munkából, a kapun belépve csodás zene fogadja, a pincéből
ugyanis felszűrődnek a hegedűszólamok.
– A háznak van egyfajta kellemes hangulata, ami magával ragadja az embert. A célunk az, hogy az épület újra visszanyerje
egykori fényét – véli Kontor Andrea, aki a második emeleten
lakik. Így van ezzel Pál is, aki lakótelepen nőtt fel, így nagyon
értékeli a csodás kertet és a tágas tereket: – Ezekből a százéves
épületekből árad a történelem – meséli.
A közösség első feladata tehát az elektromos rendszer cseréje,
majd a festés lesz, aztán jöhet a függőfolyosók megerősítése, és
később a kert megszépítése. Ez a csodás, csöndes zöld udvar lehet majd a ház igazi ékessége – a közösség szerint hamarosan az
is lesz.
H. N.

Add tovább az élményt!

A Magyar Telekom a fenntartható fejlődés elve mellett elkötelezett felelős vállalatként, a hello holnap! kezdeményezés
elindítójaként támogatja, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék kulturális értékeinket.
A Magyar Telekom a Művészetek Palotája stratégiai partnere.
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Az anyatejes táplálás fontossága
Sokan úgy tekintik a szülést, mint egy olyan folyamatot,
mely a köldökzsinór elvágásával véglegesen megszünteti az anya és az újszülöttjének szoros biológiai egységét.
A természet ennél bölcsebb megoldást „talált”; az édesanyák ősidők óta szoptatják gyermeküket.
A szoptatás a csecsemőtáplálás legbiztonságosabb és
legtökéletesebb módja, az egyetlen tökéletes táplálék, mert
mindent megfelelő mennyiségben és arányban tartalmaz.
Nemcsak egyszerűen tápanyag és energiaforrás, hormonokat, növekedési faktorokat, védőanyagokat tartalmaz,
így az immunológiai védekezésre képtelen újszülött az
anyatejjel „készen kapja” a segítséget.
Az anyatej élő anyag, folyamatosan változik – egy szoptatáson belül, és napról napra is – így követve a csecsemő
mindig alakuló igényét.
Ha az anya kórokozóval fertőződik, szervezete antitesteket
termel, hogy leküzdje a betegséget. Ezek az antitestek az
anyatejben is megjelennek, így biztosítva a gyermek védelmét. A szoptatás elősegíti az arckoponya helyes fejlődését,
és szorosabbá teszi az anya és a gyermek között létrejött
kötelekét.
A szoptatás a gyermekek későbbi életére is hatással van.
Azok közül, akiket életük első fél éve alatt csak anyatejjel
tápláltak, kevesebben kerülnek orvoshoz asztmás tünetekkel, és a felmérések szerint az intelligenciahányadosuk
is magasabb. A szoptatásnak jól körülírható hatása van az
anya egészségére is.
A szülés után közvetlenül elkezdett szoptatás az oxitocintermelés fokozásával csökkenti a szülés utáni vérveszteséget, és így a vérszegénység kialakulását. A szoptatás erősíti az anya immunrendszerét, csökkenti a cukorbeteg anya

inzulinigényét. Aki sokáig szoptat, kisebb eséllyel betegszik
meg mell- és petefészekrákban, de csökken a csontritkulás
kialakulásának esélye is.
A szoptatás növeli az anya önbizalmát, a hitét abban,
hogy képes megóvni és táplálni gyermekét, ezzel együtt
csökkenti a reklámozott árucikkektől való függőséget.
A szoptatás támogatása attól fogva tett szert nagy jelentőségre, mióta a tápszergyártók a Föld minden szegletébe
eljuttatják és népszerűsítik terméküket.
Az Egészségügyi Világközgyűlés és az UNICEF 1981-ben
elfogadott egy ajánlást az anyatejet helyettesítő termékek
népszerűsítésének szabályozásáról.
Az Anyatejet Helyettesítő Készítmények Marketingjének
Nemzetkőzi Kódexe, 25 éves. A kódex célja az, hogy a
szoptatás védelmével és támogatásával hozzájáruljon a
csecsemők biztonságos és megfelelő táplálásához, és
biztosítsa az anyatejet helyettesítő készítmények helyes
használatát – ha utóbbiakra van szükség, alkalmazásukra
alapos tájékoztatás után kerüljön sor, valamint a szoptatást
nem aláásó marketing és forgalmazás segítségével jussanak el kizárólag azokhoz, akiknek erre szükségük van.
A világon évente több millió csecsemő halt meg, illetve
vált fogyatékossá amiatt, hogy nem szoptatták őket, ezért
életbevágóan fontos volt, hogy a világ összefogjon.
Az Egészségügyi Világszervezet, az UNICEF és számos
egyéb egészségügyi szervezet világszerte azt javasolja,
hogy a csecsemő legalább hat hónapos koráig kizárólag
anyatejet kapjon, egyéves koráig táplálékának nagyobb
része anyatejből álljon, helyi élelmiszerekkel kiegészítve.
A gyermekeket akár kétéves koráig érdemes szoptatni.

MEGHÍVÓ
A Gyógyír XI. Nonprofit Kft. Védőnői Szolgálata
2011. szeptember 24-én, szombaton
10 órától 12 óráig
ANYATEJES NAP alkalmából rendezvényt
tartunk
(WHO-UNICEF Szoptatás Világhete keretében)

a Budapest XI., Fehérvári út 12. alatt
A rendezvény védnöke:
Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Köszöntőt mond:
Dr. Kóti Tamás
Király Nóra
Hamarné Debreczeni Rita

főigazgató
képviselő
intézeti vezető védőnő

Program:
• Palánták Óvoda Nefelejcs gyermek csoportjának
bemutatója
• Szemészeti szűrés – Gyermek szakorvosi tanácsadás
• Gyermekkori bőrbetegségek – Gyermek szakorvosi
tanácsadás
• Schüssler-féle arcdiagnosztika
• Babamasszázs, thai-babamasszázs bemutató
• Fogápolási tanácsok kicsiknek, nagyoknak
• Fogszépségverseny
• Védőnői tanácsadás, vérnyomásmérés
• Játszóház, gyermekarcfestés, kézműves foglalkozás
• Galagonya bohóc és a szülinapibohóc.hu csapatának meglepetése
• Kreatív foglalkozás kicsiknek, nagyoknak
• Anyatejes totó, ajándéksorsolás
• Termékbemutató
A belépés díjtalan, a szolgáltatások ingyen
vehetők igénybe!

Támogatóink:
Berlin – Chemie/A Menarini Kft., Boiron Hungaria Kft., CEUMED Kft., Colgate Palmolive Magyarország, Cseperedő Képességfejlesztő
Játszóház és Családi Napközi, Ewopharma AG Magyarország Kereskedelmi Képviselete, KRIO Intézet, Felicitas Kft., Happy Garden
Családi Napközi, Hipp Kft., Johnson & Johnson Kft., LadeePharma Kft., Magyar Vöröskereszt XI. Szervezete, MAVE, Medico Uno
Kft., MERCK Kft., Movo-Med Kft., Nestlé Hungarya Kft., Numil Kft., Pezomed Kft, Regió Játékkereskedés, Salus Gyógypont, S. FER
Bt., Stéta Bt., Springmed, szülinapibohóc.hu Kft., Ultra Marketing Kft.

A Gyógyír XI. Nonprofit Kft. Fehérvári úti szakrendelőjébe büfé üzemeltetésére partnert keres.
Információ és jelentkezés: 06/30/815 2216, titkarsag@gyogyir11.hu.

Apróhirdetés
Lakás, ingatlan
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó ingatlanokat. 17 éve
az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088,
www.amadex.hu
KAMARAERDŐ felett 2–3 generációs, tehermentes,
telkes, 160 nm-es házamat elcserélném kisebb lakásra,
(panel kizárva) házra értékegyeztetéssel, vagy eladnám.
226-4539, 06/20/333-1477.
ÉRTÉKESÍTJÜK kerületi ingatlanát! Korrekt, családi
cég, kiemelkedő ingatlanszakértők, alacsony jutalék. 2048560, Újbudai Sakulor.
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.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat. Fehérvári út 57. Tel.: 204-1028, 06/30/9348-120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu
ELADÓ- kiadó ingatlanokat keres Eurohomes Ingatlaniroda, német magyar ügyfeleinek. 06/30/667-6455,
r3judit@gmail.com
4,3 MILLIÓÉRT eladó, 13 nm-es, galériázott, kertre
néző minigarzon a Villányinál. 06/30/971-4846.
ÁRON ALUL vennék kp-ért lakást. Hívjon, ha sürgős!
06/30/971-4846.
NE TÖPRENGJEN! Bízza ránk ingatlanügyeit! 13 éve
a kerület egyik meghatározó közvetítőirodája! 1000 regisztrált vevő, közel 500 lakás! Ha minket bíz meg, 400
másik közvetítőhöz jut el ingatlana! Nagy Kékség Ingatlaniroda XI., Bartók Béla út 21. H-P 9-18-ig, 385-3711.
BUDAFOKI úton 59 nm-es, Alléénál 106 és 147 nm-es,
cirkós, panorámás lakások eladók. 06/30/9229-053.
XI., ALBERT utcában 1,5 szobás 4. em. lakás eladó. T.:
319-5911 esti órákban.
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 15,4 millióért eladó a XI. kerületben. 06/30/971-4846.
ELADÓ a kelenföldi lakótelepen, a központtól 2 percre,
csendes, első emeleti, két szobás, jó állapotú panellakás.
Ár: 10,5 millió Ft. T.: 06/30/919-2291.
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.

Bérlemény
KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Lőrincz Péter Albérletpont a bérbeadás szakértője! 351-9578, 06/70/383-5004.
ÜZLETHELYISÉG kiadó! XI., Körtéren, 21 nm-es, utcai kirakatos. 06/30/262-6173.
XI. KERÜLETI „B” kategóriás irodaházban 100–1500
nm területű irodák kiadók. Bérleti díj: 8 EUR/nm/hó +
2 EUR/nm/hó + ÁFA üzemeltetési átalány. Min. bérleti
idő: 1 év. Kiválóan megközelíthető tömegközlekedéssel
(18, 41, 47 villamosok) és gépkocsival is. Tel.: 06/70/3332927, 06/20/773-4544.

GARÁZS
11. KERÜLETBEN motorkerékpárok téli tárolása zárt,
fedett helyen. Érd. : 06/30/362-5561.
KÖRTÉRTŐL két megállónyira a Nádorliget Lakóparkban teremgarázs parkolóhely eladó. 06/30/517-7120.

Oktatás
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny:01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást
vállal valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.
RAJZISKOLA felnőtteknek, tudásszinttől függően, kis
létszámú csoportokban. 06/20/555-6501.
RAJZISKOLA MKE festőszakra jelentkezőknek. Kortárs képzőművészektől tanulhat. 06/20/555-6501.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382, 06/20/546-8963.
AZ ALLEE szomszédságában német, angol tanítás, korrepetálás. 06/30/259-7091, 466-5301.
ANGOL stúdió Gazdagrétnél, kurzusok minden szinten.
246-6642.
MATEKOT tanít 1–10. osztályosoknak tanárnő.
06/20/210-7325.
KORREPETÁLÁS, nyelvoktatás, vizsga-előkészítő
tanfolyamok, tanulószoba iskolásoknak! Gyerekprogramok óvodásoknak! T3 Stúdió Korrepetáló Iskola és Fejlesztő Gyermekközpont. www.t3studio.hu
MATEMATIKA, fizika, kémia tanítás. 06/70/647-2243.
AMERIKAI sztepptánc kurzus indul október 1-jétől
szombatonként, gyermekeknek 16:00-17:00, felnőtteknek 17:00-18:00, Pirovits Árpád sztepptánc világbajnok
vezetésével a Gazdagréti Közösségi Házban. Információ:
06/30/588-2396.
KORREPETÁLÁS alsósoknak. Fejlesztőpedagógia ol-

vasásból. Gimnáziumi felvételire felkészítés ált. 4.-nek.
06/30/429-2618.
ANGOL -olasz oktatást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. 06/70/945-2099.
DIPLOMÁS angoltanár magánórát vállal. 06/30/9737-725.

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. 06/30/9446513, 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
keresése-javítása, duguláselhárítás, WC-k, csapok cseréje. Kerti csap cseréje 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.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók szerelése, javítása garanciával. 310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZÓRA-, VÍZSZERELÉS! Szaniterek cseréje, minden, ami vízszerelés! 06/30/954-9554.

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. 06/70/312-7991, 260-7534.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS bádogozás hőszigetelés,
tetőfedés. 06/20/934-6993, 204-6793.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás, ház, iroda felújítás, minden
szakmában. Magyar megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 2264539, 06/20/946-7557.

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.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, telepítés. Ingyenes kiszállással! 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. 3564840, 06/30/954-4894.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop fix áron géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerűen. 317-6298, 06/20/970-5933.
FESTŐMESTER vállal szobafestést mázolást, tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
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.
TETŐSZIGETELÉS tíz év garanciával, referenciákkal, kapcsolódó munkákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603,
06/30/931-5495.

KÖNYVVIZSGÁLAT, adószakértés, könyvelés. 20 éves
tapasztalattal, korrekt áron. 246-9653, 06/30/393-6258.
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
ÖLTÖNYÖK készítése méretre jó minőségű német
gyapjú szövetekből 80 és 90 ezer Ft közötti áron a Milano
Szalonban. XXII. ker., Pék u. 8. Tel.: 06/1/424-0193.
PÁLYÁZATOK készítése lakásfelújításhoz, új építéshez, Energia-tanúsítvány, belső és külső famunkák, belsőépítészeti látványtervek, helyszíni szerelés, karbantartás.
06/30/517-7120. www.faepito.hu
KALAP tisztítás formázás Sasadi út 139. T: 319-2023.
TÁRSASHÁZI lépcsőház takarítást, kerti munkát vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
SÖVÉNYVÁGÁST, lombseprést, ásást, kapálást, gazolást, fűnyírást vállalunk. Metz Máté, 06/20/349-5395.
FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával.
Török. Tel.: 06/30/954-8559, 208-1520.
AKÁR 40%-kal csökkentheti fűtésszámláját, dryvit
szigeteléssel! Külső homlokzati hőszigetelő rendszerek
kivitelezése referenciákkal. Ingyenes helyszíni felmérés,
árajánlat készítés.Amennyiben nem áll rendelkezésére a kivitelezéshez szükséges összeg, irodánkban vállaljuk a díjmentes hitelügyintézést társasházak és magánszemélyek
részére is. Telefon/fax: 226-2427. Mobil: 06/20/268-8930.
AJTÓ-, ABLAK-, zárjavítás, asztalos munkák.
06/70/262-8598.
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.
HAVI 10–30% garantált hozam automata forex kereskedéssel, tapasztalat és tudás nélkül. Már 100.000 Ft tőkével
elkezdhető. Tel.: 06/20/379-2640.

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.

Régiség
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.

Állás
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket. Micimackó. 243-8280, 06/20/528-4852, 413-1536. www.
micimacko.net
Xl. KERÜLETI családi házba takarítónőt keresünk. Tel.:
06/30/820-8039.
XI. KERÜLETI általános iskola kertészt keres. Jelentkezni lehet: délután a 205-7171, 06/30/396-8082 telefonszámon.

Gondozás
OTHONÁPOLÁS, beteggondozás, házvezetés 24 órában. Szent Anna Otthonápolási Szolgálat. 06/30/238-9003.
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST fizetek havi (30-150
ezer) Ft-ig. 06/70/505-9015.

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

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

AKTUÁLIS ÚJBUDA 60+ PROGRAMOK
FIGYELEM!
Igényfelmérés: Újbuda Önkormányzatának idősügyi programja angol-, német- és internet(kezdő és haladó) tanfolyamok, valamint a Színházjáró program 2011/2012. évad elindítását
tervezi. Ennek kapcsán 2011. szeptember 30-áig 9–14 óra között jelentkezhetnek a 60+
Programközpontban (vagy annak elérhetőségein), ahol jelezhetik részvételi szándékukat!
Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen felhívásunk igényfelmérés, a tervezett programok indításáról
a jelentkezők számának ismeretében születik döntés.
Szeptember 21.
16.00 60+ Portré Pódium teadélután: a vendég Csanády László pedagógus, lokálpatrióta,
filmes, rádiós, újságíró. AKH
Szeptember 22.
7.00 Piac: őstermelők árulják terményeiket. KKH
14.00 Gárdonyi Géza élete és költészete Valentin Ferencné vezetésével. III. sz. INO, Keveháza u. 6.
17.00 U+1 Irodalmi Műhely: poetikai kurzus, a munkába folyamatosan be lehet kapcsolódni. ŐKH
Szeptember 23.
16.00 Kézműves foglalkozás, csuhéból virág- és babakészítés. IV. sz. INO, Kisújszállás u. 10.
Szeptember 24.
10.00 Családi délelőtt, Domonkos Béla bábszínháza. Kézműves foglalkozás, vérnyomás-,
vércukor- és koleszterinszint-mérés. GKH
Szeptember 26.
11.00 3-1-2 Meridián torna, egészségmegőrzés. ŐKH
16.00 Élőzenés klubdélután Búzás Áronnal. VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1.
16.00 Klasszikus rajztanfolyam indul Kréher Péter festőművész vezetésével korhatárra való
tekintet nélkül. ŐKH

Szeptember 27.
14.00 Kezdő gyógytorna: 10 alkalmas kurzus reumatikus megbetegedésekre. AKH
16.00 Kézműves foglalkozás, szalvétatechnika. I. sz. INO, Budafoki u.12.
Szeptember 28.
16.00 Diavetítéses úti beszámoló: Libanon és Szíria István Ági előadásában. VII. sz. INO,
Bocskai út 43–45.
Szeptember 30.
10.00 Az Újbuda 60+ Vers és próza pályázat eredményhirdetése és díjkiosztó ünnepsége! GKH
16.00 Magyar népszokások: a szüretelésről általában. IV. sz. INO
18.00 Jazz Est, koncert. KKH
A 60+ programok címei:
Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47.
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.
Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2.
Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.
Sportprogramok
A Nyéki Imre Uszoda és Tornacsarnok továbbra is várja kímélő és vízigimnasztika foglalkozásaira
az érdeklődőket.
Bővebb információt a www.nyekiimreuszoda.hu oldalon, illetve Konrády Ildikótól kaphatnak a
\\Amegasrv\company\WebTechnology\Projektek\D
06/20/9252-673-as telefonszámon.
Rejtvényfejtő Klub
Október 11-én 15.30 órakor kezdődik, a 60+ Programközpontban. Sakkszimultán Sinka
Brigittával a tízezredik sakkpartner eléréséhez.
Október 7. 14.00 órakor Brigitta néni a Magyar Rekordok napján, eljutott a 9680 játszmáig.
Bővebb információ és jelentkezés a 60+ Programközpontban.További információért keresse az
Újbuda 60+ Programközpontot (Zsombolyai u. 6., TIT épülete, tel.: 3724-636, 60plusz@ujbuda.hu)

Karinthy Színház – Újbuda-totó nyertese

A keresztrejtvény nyertese

Megfejtés: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-a, 9-c, 10-b, 11-a.
Nyertes: Fodor Júlia, Irinyi József u.
Nyeremény: Páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a jegyek átvételéről.
Az Újbuda-totó minden második lapszámban jelenik meg.

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje (1118 Csíki-hegyek u.
13.) A 18. szám rejtvényének megfejtése: „A kocsis mellett álmodozva, Merengve ül a szobalány”. Nyertes: Szépvölgyi Tiborné, Bártfai u. Nyeremény: egy 5000 Ft értékű
Fitoland kupon, amelyet a tévé szerkesztőségében vehet át.

KEDVEZŐ ÁRAKKAL,
SZÍNES KÍNÁLATTAL
VÁRJUK ÖNÖKET
A HÉT MINDEN NAPJÁN!

www.savoyapark.hu

Közel a szívünkhöz!

Több, mint 2 000 ingyenes parkolóhely
1117 Budapest, Hunyadi János út 19.
Megközelíthetőség:
, a mibuszok
városunk.
18-as villamos, 58-as és 250-es

14

Újbuda

ÉS TOVÁBBI 75 ÜZLET

Kreatív

Keresztrejtvény
Heltai Jenő: Dalok a korzóról c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (U, R, E, T). 13. Afrikai ország. 14. Hiteles
mérték. 15. Angol János. 16. A kezdetektől. 18. Franz Kafka regénye (2 szó).
19. Fogadalom. 20. Gázlómadár. 22. AAA! 23. Komikus, színész (László). 24.
Klasszikus kötőszó. 26. Jugoszlávia egykori vezetője (Josip Broz). 28. Vasarely irányzata. 30. Távbeszélő, röv.! 32. Hajdúsági város. 34. Összevissza lát!
35. Sülni kezd! 36. Webber-musical. 38. Afrikai kérődző. 40. Tíz, angolul. 41.
Szárazföldi talapzat. 42. Menyasszonyjelölt. 43. Pólus. 44. Móricz murija. 45.
Kikönyörög. 46. Kamatra elhelyezett pénz. 48. Germánium vegyjele. 49. Nóta.
50. Élet, latinul. 52. Spanyol Anna. 53. Tengelyen mozog. 55. Ókori húros
hangszer. 57. Nyár páros betűi. 58. Bolti alkalmazott. 60. Gyilkol. 62. Ábel testvére. 64. Összetételekben forgást jelöl. 65. Fűrészes élű maláji tőr. 67. Móka. 69.
… Sumac, a perui csalogány. 70. Idősebbnek mond. 72. … Brockovich, Julia
Roberts egyik szerepe.
Függőleges: 1. Többszintes. 2. Az egyik oldal. 3. Ájulásból visszatér. 4. Módi. 5.
Pertu. 6. Baranya megyei község. 7. Ipa párja. 8. Orosz gépkocsimárka. 9. Évek
száma. 10. Oda-vissza: falatozna. 11. Hivatali munkakör, választékosan. 12.
Gyalogos katona. 17. Hanga. 19. Angol főnemesi cím. 21. Német női név. 23.
Becézett női név. 25. Róma folyója. 27. Fafúvós zenész. 29. Veszprém megyei
város. 31. Monori …, színésznő. 33. Tevékeny. 35. Szorgos. 37. Temesi Ferenc.
39. Műanyagféle. 40. Vizek városa. 42. Híres Vénusz lelőhelye. 43. Szintén
ne. 44. Az idézet második sora (Y, M, U, Ó). 45. Szőlőtámasz. 46. Szerzetes.
47. Kézben fogná. 49. Kihalt Mauritius-i galamb. 51. Tanyasi tyúk! 53. Késsel
formáz. 54. Retorta. 56. Buenos …, argentin főváros. 59. Brazil szupermodell
(Adriana). 61. Szövetség. 63. Véreskezű római császár. 65. Sziget az Adrián. 66.
Vaspálya. 68. Fluor, jód és kálium vegyjele. 70. Maga. 71. Talajszélek!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 44.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.

SZÉPÍRÓ VERSENY
Király Nóra, Újbuda önkormányzati képviselője „Szépíró” versenyt hirdet a kerületi
iskolák kisdiákjai (második-negyedik osztályosok) számára!
A feladat:
Másolj le kézírással egy, a karácsonnyal, a szeretet ünnepével kapcsolatos verset! A zsűri a
versválasztást, illetve a külalakot értékeli, ez alapján hirdeti ki a végeredményt.
Díjak:
I. 10 000 Ft értékű RÉGIÓ vásárlási utalvány
II. 7000 Ft értékű RÉGIÓ vásárlási utalvány
III. 5000 Ft értékű RÉGIÓ vásárlási utalvány
Minden indulót emléklappal jutalmazunk!
A győztesek munkáit karácsonykor képeslapként kiküldjük a környéken élő egyedülálló
nyugdíjasoknak.
Nevezési feltételek:
– Alsó tagozatos tanulói jogviszony.
– Nevezni sima, egy darab A4-es papírra lemásolt verssel lehet.
– A lap tetején fel kell tüntetni a költő és a vers címét.
– A lap alján fel kell tüntetni a versenyző monogramját, rövidített nevét vagy becenevét az
iskolája nevét és az osztályát.
– A lap hátoldalán vagy külön papíron fel kell tüntetni a versenyző vagy a szülő értesítési
helyét (lakcím, telefonszám, de a legjobb egy e-mail cím).
– Külön csatolni kell a szülő versenyzéshez való hozzájárulását.
A pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni A4-es borítékban:
Király Nóra, ifjúsági tanácsnok
XI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1113 Bocskai út 39–41.
Beadási határidő: 2011. október 15.
Eredményhirdetés: 2011. november 10.
www.kiralynora.hu

Szkéné Színház-totó
Játékkérdés: Az idei évadtól a Szkéné
Színházban fog játszani a Nézőművészeti
Kft. Kik a tagjai? A szerencsés nyertes 2
db jegyet kap a Nézőművészeti Fesztivál
(október 13-16.) egyik előadására.
a.) Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Csákányi Eszter
b.) Szikszai Rémusz, Huszár Zsolt, Király Attila
c.) Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László
A megfejtéseket telefonszámmal ellátva a media@ujbuda.hu
e-mail címre várjuk! Bővebb információ az előadásokról:
www.szkene.hu
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Mese

Vízilovas esti mese kisfiúnak
Kétféle víziló van: az állatkerti és a vad. Az állatkerti vízilovak egészen
kicsi medencében hevernek. Mindenki láthatja, hogy milyen nagy foguk, agyaruk van. A teknősbéka – aki egyébként bomba állat! – ebben
a medencében szokott úszni, mert neki megengedik. A vadonban is jó
barátok.
A vad víziló távoli, afrikai vizekben, leginkább a Nílusban él. Különleges vidék fekete mocsarakkal, és ráadásul szúnyogfelhő kering a
mangrove erdőben. Olyan hatalmas, erős a víziló, hogy mindenki fél
tőle, ezért egész nap háborítatlanul dagonyázik, orrára szállnak a lepkék, és virágokat szagolgat. Néha-néha arra vetődik egy bivaly, azt arrébb lökdösi, ha a krokodil jön, akkor ő úszik odébb. Csak arra vár,
hogy a kitátott szájába beússzon az ennivaló. Ha mégsem, akkor este
kicammog a partra, és ügetni kezd, mert hajtja az éhség! Nagyon gyorsan bír futni, és amit talál, mindent befal, a fűtől a cukornádig mindent.
A cukornád viszont ültetvény, ezért haragszanak rá a négerek, akiknek
fekete a bőrük. A víziló bőre is sötét. Ha jól lakott, betottyan a vízililiomok közé, a kis vízilovak mellé. Őket nem vízicsikóknak hívják! A ló
gyerekét nevezzük csikónak, a vízilóét borjúnak, pedig borja a tehénnek
van. És még ott van a csikóhal! Akkora, mint a fűzfalevél.
Az állatkerti vízilónak szerencséje van, mert nem kell éjjel felkelnie,
rohanni kajáért. Képzeld el, lelegelné a kukoricatáblát! Amit nem csámcsogna le, azt letaposná az a böhöm nagy állat. Találkoztak egyszer.
– Cseréljünk! – mondták egymásnak. Az állatkerti kiment a dzsungelbe, a nílusi pedig bejött az állatkertbe. Rossz cserét csináltak.
Mert az állatkerti víziló egész nap nézi a látogatókat, mint a moziban.
Kellemes termálvízben hever és ásítozik: – Mekkora tömeg jött ma! Á,
óvodás gyerekek! És dobálják neki a perecet. Kitátja a száját, és hopp,
belerepül a kaja. Egyébként egész nap viháncol a vízben. Vagy a másik
vízilóval játszik, és szól a gondozónak, ha melege van. Az ápoló fogja a
locsolócsövet, megengedi a vizet és lecsutakolja. De most, a csere után,
Jónás, az állatkerti víziló rájött, hogy egész éjszaka (tudvalévő, hogy
mocsárvidéken éjjel táplálkoznak!) ennivalót kell keresgélnie. Éhezett
és nagyon elfáradt. Mikor panaszkodott, a krokodil kinevette, azt hitte,
tréfál: – Nem hiszem, hogy a víziló szájába sajtos pogácsát dobálnának
gyerekek. Itt a vadonban a vízilótól félnek. És mindenki maga keresi
meg az ennivalóját. Nahát!
Megbánta a cserét, és sietett vissza a régi helyére, az állatkertbe. A
nílusi víziló már a kapuban várta, hogy végre hazamehessen. A perecet
nem szerette, honvágy is gyötörte. A lepkék, a vízivirágok és a meleg
tavacskája, benne a krokodillal, nagyon hiányzott.
Jónás kiáltott a gondozónak: – Csutakolást és talpmasszázst kérek! A
borja is rákezdte: – Fagylaltot akarok! Kapott is egy tele vödörrel.
Mit lehet még mesélni a vízilóról? Semmit. Az esze nulla, a füle kicsi.
Barna ló, tarka ló, póniló, víziló, hintaló. Alvó ló. Te is aludjál szépen.
.
Baki Mária Mamdika
A mesék beküldőit a Harmat Kiadó jóvoltából
könyvekkel jutalmazzuk. A könyvcsomagot a
szerkesztőségben, a Csíki-hegyek utca 13–15.
alatt lehet átvenni hétfőtől csütörtökig ügyfélfogadási időben.

SPORT
Sporttörténeti rendezvény a kerületben!
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. szervezésében hiánypótló és előre mutató kezdeményezésként sportágválasztó
rendezvényt szerveznek.

Az eseményen közel 40 kerületi sportegyesület több mint 50
sportágából kaphatnak ízelítőt, és a későbbiekben, ha kedvet
éreznek hozzá, edzés- és versenylehetőséget is.
Ízelítő programjainkból:
Sportszakemberképzésre is gondoltak a szervezők – a Budapesti Sportszövetségek Uniója sátránál lehet érdeklődni a különféle oktatói, edzői képzésekről, gyakorlati táborokról!
A szegedi kajak-kenu világbajnokságon sikeresen szereplő világ- és olimpiai bajnokok élménybeszámolót tartanak és dedikálnak a Spartacus vízitelepen!
A programokat számtalan színes és különleges elem kíséri
10–20 óráig: a színpadon változatos sport-, harcművészeti, versenyaerobik- és táncbemutatók, valamint ingyenes aerobik- és
táncórákat tartanak, újdonságképpen a kerületi labdarúgó- és kosárlabda-szakosztályok érdekes bemutatóval rukkolnak elő, este
pedig két élő koncert várja az odalátogatókat.
Az egyik kiemelkedő program az Ötpróba London EDFDémász budapesti kerékpárpróba, amely most számtalan pluszajándékkal várja az érdeklődőket. A túra védett útvonalakon,
Újbuda biciklis útjain zajlik. A központi helyszínen jelentkezők
kulacsot kapnak ajándékba. Az eseményen lehetőség nyílik bringakölcsönzésre, és a regisztrált próbázok között ötven főként egy
kerékpárt sorsolnak ki.
A rendezvény zárásaként 21 órakor a Spartacus vízitelepnél
várják azokat, akik szeretnének részt venni az éjszakai fáklyás
vízi felvonuláson. Azoknak, akiknek nincs vízijárművük, rendelkezésükre áll a 24 fős sárkányhajó (helyszíni regisztráció a
keretlétszám erejéig, egész nap a központi sátornál).
A részletes program a www.ujbuda.hu oldalon olvasható.

Lendületben az Újbuda Rebels
photopium

Az Egyesült Államok nemzeti sportja, az amerikai futball ma már hazánkban is hódít, azt azonban kevesen tudják, hogy
Újbudának saját futballcsapata is van. A 2005-ben egy baráti társaságból alakult gárda a Budai XI. SE szakosztályaként
Újbuda Rebels néven avanzsált néhány éve élvonalbeli együttessé.
Az amerikai foci nagyban különbözik az európaitól. Előbbiben több
a játékos a pályán, szinte követhetetlenül sok a szabály, nagyobb
szerep jut a taktikának, a csapat szinte katonai szervezettségben működik. A játékosoknak rengeteg támadó-védő variációt, azaz playt
kell megtanulniuk, ez a sportág rajongói szerint dinamikusabb, változatosabb játékot eredményez, amely nagyobb fegyelmet, kitartást
és koncentrációt követel a tagoktól. Az edző, Lesi Tamás szerint
azonban a sportág sokban hasonlít a többi labdajátékhoz, így bárki
képes megtanulni az alapokat, sőt, a hiedelmekkel ellentétben a testsúly, a nem és a kor sem lehet akadály.

Az együttesben irányító posztot betöltő edző szerint Magyarország
jó pár leckét vehetne sportszervezésből Amerikától. Az USA-ban
ugyanis nemcsak rengeteg pénz áll a nemzeti sport mögött, de profi
a szervezettsége is. Mivel a sportág iskolarendszerben működik, sosincs hiány utánpótlásból, a fiatalok könnyedén épülnek be a struktúrába, és válnak akár profi játékosokká. Az alap- és felsőoktatási
intézményekben ráadásul minden diák ingyen jár edzésre.
– Aki viszont lejön a Rebelshez edzeni, azt kizárólag a sport szeretete motiválja. Ez az, ami átsegíti a csapatot a nehézségeken – tette
hozzá Lesi Tamás.

