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Parlamenti zárás

„Csak szeretetből lehet
építkezni”

Az elmúlt törvényhozási ülésszak legfonto
sabb történése volt többek közt a rezsicsökkentés, a túlzottdeficit-eljárás megszüntetése,
valamint a földtörvény elfogadása.
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Játszótérzöldítés
Erdei Zsolttal
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Ez a mottója a nyugdíjba vonuló Kissné Tóth
Katalinnak, aki 20 évig vezette a HSZK-t.
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Újbuda gyakran látogatott parkjait és népszerű
játszótereit vette célba a kerület legújabb
zöldítési programja.

Vízilabdával erősít a kerület
Újbuda polgármesteri vezetése arról
döntött, meghonosítja a kerületben
az ország kiemelt látvány- és csapatsportját, a vízilabdát. A mérkőzéseknek
és az oktatómunkának egyaránt a Nyéki
Imre Uszoda ad majd otthont, melyben
meg is kezdődtek az ehhez szükséges
átalakítások.

Együttműködési
megállapodást kötött
a kormány és az Ericsson
Hosszú távú stratégiai együttműködési
megállapodást írt alá július 10-én az
Ericsson Magyarország Kutató-Fejlesztő
Központjában a magyar kormány képviseletében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Thomas Jul, az Ericsson
közép-európai régiójának vezetője.

A tervek szerint a vízipóló a sportoktatás fontos alappillére lesz, megismertetése és elérhető közelségbe hozása pedig nagy előnyt jelent
majd, hiszen a vízilabda várhatóan több látogatót vonz, növelve ezzel az uszoda presztízsét
és bevételét. Ráadásul a sportág bevezetésével
megszerezhető pályázati pénzek olyan mértékű felújítást eredményeznek, amely minden
sportolni vágyó örömére fog szolgálni. A kapóssá váló uszodának pedig már saját csapata
is van: a történelmi múltú Orvosegyetem Sport
Club (OSC) hazai pályája lesz a Kondorosi úti
létesítmény. Az OSC kerületi szerepvállalásáról Ürögi Zsolttal, a klub egykori csapatkapitányával, jelenlegi szakosztályvezetőjével
beszélgettünk.
• A sportágban járatlan olvasó mit tudhat az
OSC-ről?
1957-ben a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem sportegyesületeként alakult meg,
játékosai a SOTE hallgatói és dolgozói köréből kerültek ki. A ‘70-es évek végén a
szuperkupában, valamint a Bajnokok Európa-kupájában is sikerrel indult, és olyan
kiváló játékosok fémjelezték a csapatot,
mint Szívós vagy Faragó. Akkoriban a tagok nem pénzért, hanem a továbbtanulás
támogatásáért igazoltak a csapathoz. Amikor azonban beindultak a vállalkozások,
már nem jelentett akkora vonzerőt a továbbtanulás, az OSC-nek pedig nem volt
olyan finanszírozási háttere, mint a nagy
kluboknak. Tehát mélyrepülésbe kezdett. A
10 éve folyamatosan erősödő csapat viszont
mára elérte, hogy az első osztályú csapatok között ugyan a legszerényebb büdzsével
rendelkezik, mégis 7., 8., 9. helyezést ér el
a 12 indulós bajnokságokon. Ezt úgy tudtuk
elérni, hogy nálunk mindig magasabb volt
a továbbtanulók aránya, tehát erős az intellektuális tőkénk.
(Folytatás a 6. oldalon)

Az Ericsson – a hazai infokommunikációs iparág legnagyobb kutatási-fejlesztési részlegével
rendelkező vállalata – a megállapodás aláírása
alkalmából bejelentette, további fejlesztéseket
hoz Magyarországra, így újabb munkahelyeket
teremt. A Budapesten induló új fejlesztések el-

4,5 ezer éves települést tárnak fel Újbudán
Csónak alakú bronzkori házak, ősi sírok és egy medvefogból készült amulett is előkerült azon a feltáráson, amelyet egy áruház
építése előtt végeztek a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) régészei a XI. kerületi Soproni úton. Az ásatásokat szokatlan gyorsasággal sikerült befejezni. A tervek szerint a legszebb előkerült tárgyakat jövőre kiállítják az Aquincumi Múzeumban.
A múzeum régészei a törvényi előírásoknak megfelelően egy
új Aldi áruház alapozási munkáit kísérték figyelemmel a Sopron út–Hengermalom út sarkán, amikor az első őskori leletek a
felszínre bukkantak. A BTM és a kivitelező cég, a Strabag Magyarország gyors megállapodása után azonnal megkezdődtek
a feltárások. A hatékony együttműködés eredményeképpen a
munkákat a lehető legalaposabban, de csupán két hét alatt sikerült befejezni. Végül két, időben egymástól távoli bronzkori

Sikersztori

kultúra településeinek részletei kerültek elő. Az ásatások egy
Duna menti magaslaton, a ma már teljesen beépített lágymányosi dombsoron folytak. Jellegzetes csónak alakú, oszlopszerkezetes, vesszőfonatból és tapasztott agyagból épített, 14–16 m
hosszú házaik közül a Sopron úton is felszínre kerültek egynek
a nyomai. A házak mellett az edényégetéshez és házépítéshez
szükséges agyag kitermelésére, valamint az élelmiszer és gabona hűvösen tartására szolgáló gödrök kerültek elő elő.
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sősorban a Cloud, azaz felhőalapú szolgáltatások területéhez, valamint a nagy adatmennyiségek (Big Data) elemzéséhez kapcsolódnak.
A stratégiai megállapodásban a magyar kormány elismerte az Ericsson Magyarország
vezető szerepét a hazai infokommunikációs
infrastruktúra modernizációjában az elmúlt
22 évben. Az Ericsson megerősítette, továbbra
is kiemelkedő szerepet szán globális stratégiájában hazánknak, illetve az Európában második legnagyobb kutató-fejlesztő központjának,
amely Budapesten működik és 1200 magyar
mérnököt foglalkoztat.
A kutató-fejlesztő központban dolgozó magyar mérnököknek meghatározó szerepük van
a világ mobil és vezetékes szélessávú rendszereinek fejlesztésében és működtetésében. Az
Ericsson globálisan több mint 33 ezer szabadalmat jegyez, ezzel az iparág egyik legerősebb
portfóliójával rendelkezik. Ebből több száz szabadalom magyar mérnökök ötletéből született,
melyek hazai fejlesztésük után mára beépültek
a távközlés mindennapi technológiájába.
A hazai vállalat tevékenységében ugyanis
példaértékűen valósul meg az oktatás–alapkutatás–alkalmazott kutatás–ipari megvalósítás
láncolata, több programjával is fontos támogatást ad a hazai egyetemi képzésnek. A doktori
iskolák, kutatólaboratóriumok (BME, ELTE) és
szakmai műhelyek tudományos, illetve pénzügyi támogatása révén az egyetemi hallgatók
a legmodernebb technológiákat és fejlesztési
módszereket sajátíthatják el. Az egyetemi kutatók iparilag hasznosítható és széles körű elismertséget jelentő témákon dolgozhatnak. A cég
kiemelten támogatja a magyar egyetemek részvételét nemzetközi kutatási projektekben, és
segít nemzetközi kapcsolataik fejlesztésében, a
hazai felsőoktatás eredményeinek megismertetésében.
(K. A.)
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kék hírek
Orvosi rendelőből
tűnt el a pénztárca
Egy hölgy tett feljelentést a rendőrségen,
mert egy ismeretlen tettes július 8-án délelőtt a Fehérvári úton található rendelőintézetben – míg ő kezelésen volt – eltulajdonította az öltözőben hagyott táskájából
a pénztárcáját, melyben pénze és személyes okmányai voltak.

Villanyszámlásnak
álcázta magát
Újbudai idős lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, akit július 8-án, a délelőtti
órákban villanyszámla-befizetések ellenőrzésére hivatkozva lakásába engedett.
Az elkövető hölgy 26 000 forint készpénzt
kért tőle azzal az indokkal, hogy ha ezt kifizeti neki, a szolgáltató 160 000 forintot
fog visszautalni számára.

A neten talált rá
ellopott biciklijére
Kerületünk bűnügyes nyomozói fogták el
július 6-án kora délután azt a 18 éves erdőszállási lakost, aki pár héttel ezelőtt Budapest XIX. kerületében egy kerékpárt tulajdonított el. A sértett az interneten böngészve
talált rá lopott biciklijére, melyet eladásra
kínáltak, és ezt bejelentette a rendőrségen.

Rezsicsökkentésre
hivatkozó ál-aláírásgyűjtők
Lakossági bejelentés érkezett a rendőrkapitányságra, mely szerint július 4-én
délelőtt két férfi becsengetett egy Lecke
utcai társasház egyik lakásába, és aláírásgyűjtésre hivatkozva próbáltak az ott lakó
idős hölgy otthonába bejutni. A szomszédos lakásba már villanyóra-leolvasásra hivatkozva jutottak be. Mindkét idős hölgy
határozott fellépésének köszönhető, hogy
nem váltak bűncselekmény áldozatává.
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Parlamenti zárás
Az elmúlt törvényhozási ülésszak legfontosabb történése volt többek közt a rezsicsökkentés, az a tény,
hogy az Európai Unió megszüntette hazánk ellen a 2004 óta tartó túlzottdeficit-eljárást, valamint a földtörvény elfogadása.

Rezsicsökkentés

Európai összehasonlításban mi, magyarok fizettük eddig a legtöbbet rezsire. A kormány első lépcsőben idén január 1-jétől tíz
százalékkal csökkentette a gáz, a távhő és a villany árát. Július 1-jétől a rezsicsökkentés második lépcsőjében mérséklődtek
a víz-, csatorna-, valamint szemétszállítási díjak, olcsóbb lett
a szennyvízszippantás, a PB-gáz és a kéményseprés is. A lakosság terheinek mérséklésére harmadik lépcsőben a kormány
még a fűtési szezon – október 15. – előtt újabb energiaár-csökkentést irányzott elő, így a gáz, a villany és a távhő ára tovább
redukálódik. Az eddigi rezsicsökkentések hatására akár százezer forinttal is mérséklődhet egy család éves rezsiköltsége.

Vége a túlzottdeficit-eljárásnak

A javuló gazdasági mutatók hatására tartósan és fenntartható
módon három százalék alá került a költségvetési hiány, ezért
az Európai Unió megszüntette hazánk ellen a 2004 óta tartó túlzottdeficit-eljárást. Eközben csökkent
az államadósság és negyven éve
nem látott, rekordalacsony inflációt
élhetünk meg. A magyar növekedési adat a harmadik legmagasabb az
Unióban. A 2010-es kormányváltás
óta, immár harmincnyolc hónapja töretlenül nő a foglalkoztatottak
száma, húszéves rekordot döntött
tavaly a nők foglalkoztatása. Hazánkban még egyetlen évben sem
érkezett annyi működő tőke, mint
2012-ben. Az ország most már a saját lábán áll, nincs rákényszerítve
a nemzetközi szervezetek pénzére,
így nem is kell végrehajtani olyan,
az IMF által diktált súlyos megszorításokat, mint Görögországnak.
A javuló gazdasági eredményeknek
köszönhetően döntés született az egészségügyi dolgozók és
a pedagógusok nagymértékű (50 százalékos) béremeléséről is.

Földtörvény: spekuláció nélkül,
magyar kézben

– Az új Btk. hatályba lépését követően, július 1-jétől a hazai és
külföldi spekulánsoknak nem lesz lehetőségük arra, hogy csak

azért vásároljanak földterületet, hogy a földvásárlásra vonatkozó európai uniós moratórium lejárta után azt jelentős haszonnal továbbadják – jelentette ki Budai Gyula, a Vidékfejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkára nemrég Zalaegerszegen.
Az államtitkár kifejtette, a törvénynek komoly visszatartó ereje
van, és a kiegészítő rendelkezések teljes mértékben lehetetlenné teszik az ilyen jellegű szerződések bejegyzését az ingatlannyilvántartásba. A termőföld tulajdonjogának átruházásakor
ugyanis a helyi földbizottságoknak vétójoguk van, a szerződés
kizárólag akkor jöhet létre, ha hozzájárulnak az adott terület
eladásához, a tulajdon bejegyzéséhez pedig a hatóság is hozzájárul.
Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára a jogszabályok kijátszásának, a termőföldtulajdon haszonélvezeti vagy használati jogának színlelt szerződéssel való megszerzéséről szólva elmondta, hogy ez 1–5 évig

terjedő szabadságvesztéssel sújtható, de büntetik a hivatásos
közreműködők – közjegyzők, ügyvédek, jogtanácsosok – magatartását is. A büntetés enyhíthető, vagy akár mentesülhet is
alóla az, aki önként feltárja a zsebszerződéseket. Büntethető az
a személy is, aki a múltban kötött zsebszerződését felhasználva
most akar tulajdont vagy használati jogot szerezni.
(Újbuda)

Futás a környezetért
A francia Christophe Vissant hosszútávfutó Marseille-ből érkezett Budapestre,
hogy aztán innen induljon tovább Ausztráliába. Méghozzá futva. Simicskó István
sportért felelős államtitkár Nagyné Antal Anikó képviselővel és több érdeklődővel
együtt várta a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, hogy vele együtt fussák körbe
a szigetet.
A francia fiatalember tíz évvel ezelőtt még búvárkodott, ám egy alkalommal olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy orvosai nem sok esélyt

adtak arra, valaha is lábra tud állni.
Akkor egy álmában megjelenő teknősnek fogadta meg, ha felépül, elfut
a korallzátonyhoz, és ismét merül-

ni fog – így kezdődött a nagy futás
története. Motivációt és technikai
tippeket a neves ultramaratonistától,
Serge Girardtól kapott, akit 2006-ban
elkísért Párizs–Tokió pihenőnap nélküli futására. Most
14 országon, 3 kontinensen
fut keresztül. A legújabb kihívása során Marseille-ből
Ausztráliába, a cairnsi Nagy
Korallzátonyig
összesen
28 000 – naponta 75 – kilométert tesz meg. Ha sikerül
a vállalkozása, több rekordot
is megdönt, például ő lehet
az első, aki pihenőnap nélkül fut keresztül 3 kontinensen. Futásával az emberek
és nemzetek közötti összefogásra, és a korallzátonyokat érintő
környezetvédelmi problémákra szeretné felhívni a figyelmet.
(K. A.)

Free WiFi szombatonként
a Vahot utcai heti vásár helyszínén
KELENFÖLD

Újabb fejlesztésnek örülhetnek Újbuda polgárai a XI. kerület leglátogatottabb heti
vásárán! Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Vahot utcai
piacon, 2013 nyarán bevezetésre kerül a mindenki számára elérhető internetkapcsolat, vagyis „Free WiFi” vár a látogatókra a heti vásáron.
A piacbővítés, az új szolgáltatások, az információs pont, a frissítő párakapu után hamarosan megérkezik szombatonként az internet is a Vahot utcai piacra! A vásárlók, látogatók, ezáltal, sok egyéb
mellett megismerkedhetnek az árusok, termelők, cégek
hátterével, illetve azok termékeivel, útvonalakkal és
minden mással, amivel szeretnének a Free WiFi adta
lehetőségnek köszönhetően. Az indulás dátumát illetően
keressék az Újbuda Prizma hirdetményeit. Hűsítsék magukat és élvezzék a szörfölést a nagy melegben!

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
...világviszonylatban a daganatos megbetegedések több mint egyharmada bőrrák, ráadásul az esetek 75%-ában végzetes következményekkel jár, így kellőképpen indokolt, hogy odafigyeljünk
a bőrünkön keletkezett elváltozásokra, és időben orvoshoz forduljunk.
A melanóma tüneteiről és a megelőzésről Dr. Nagy Éva bőrgyógyász-kozmetológust kérdeztük:
– A melanóma, a bőr festéktermelő sejtjeiből, a melanocitákból
kiinduló rák. Az ép, leggyakrabban napfénynek kitett bőrön jelentkező új, kis festékes növedékként kezdődhet, de az esetek
csaknem felében már fennálló festékes anyajegyekből indul ki.
A többi bőrráktól eltérően a melanóma gyorsan áttéteket ad a test távoli részébe, ahol tovább
növekszik, és roncsolja a szöveteket.
Figyelmeztető jelei: növekvő, pigmentált (főként fekete, szürkés vagy mélykék) folt vagy
anyajegy. Haladéktalanul orvoshoz kell fordulni a bőrön észlelt pigmentfolt miatt, ha a régebb óta meglévő „anyajegy” alakja, nagysága, színe megváltozik, a vörös, fehér vagy kék
elszíneződés ráterjedt a környező bőrterületre, vagy ha a korábban teljesen lapos, foltszerű képlet kissé dudorosabbá, tapinthatóvá válik, esetleg nedvezik vagy vérezget, körülötte
gyulladásos bőrtünetek jelentkeznek. A gyanújelek között szerepelhet a viszketés is.
A melanóma gyakrabban fordul elő világos hajú és bőrű, azaz I-es bőrtípusba tartozó egyéneken, különösen, ha fokozott napsugárzás éri őket. Az ártalmas ultraibolya sugaraknak és
a leégésnek egyértelműen köze van a melanociták kóros elfajulásához. A genetikai tényezők
szerepe nem egyértelmű, de a népesség egy bizonyos csoportjánál nagyobb a melanóma kockázata. Ezen egyének bőrén már gyermekkortól nagyszámú és különböző formájú festékes
anyajegy figyelhető meg. Klinikailag főleg a felső testfélen, a vörösesbarnától sötétbarnáig
többféle színű pigmentfolt látható. A növedékek felszíne egyenetlen, szélükön szabálytalan,
számuk száznál is több lehet.
Előfordulása az utóbbi évtizedben ugrásszerűen megnőtt. Az elsősorban a felnőtt lakosságot érintő megbetegedés nagyon ritka serdülőkor előtt. A statisztikai adatok szerint leggyakrabban 40 és 50 év közötti életkorban jelentkezik. A legtöbb európai országban csaknem
kétszer annyi nő betegszik meg, mint férfi, de az Egyesült Államokban és Ausztráliában a
két nem érintettségi aránya nagyjából azonos. A leggyakoribb előfordulási helye nőkön a
lábszár és az arc, míg férfiakon elsősorban a törzs, leggyakrabban a hát. Mindkét nemben a
65 év feletti korosztálynál az arc a legjellemzőbb kiindulási terület.
Sajnos a felvilágosítás ellenére tartja magát az a hiedelem, hogy az anyajegyekhez hozzányúlni nem szabad, és a betegek így sokszor
Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
későn kerülnek orvoshoz.
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia
• bőrgyógyászat
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

Az Egészségrovatot a

Várjuk Önt is Magánorvosi Centrumunkban!

Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaioltokozpont.hu
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Játszótérzöldítés Erdei Zsolttal
Újbuda gyakran látogatott parkjait és népszerű játszótereit vette célba a kerület legújabb zöldítési programja, mely során az Újbuda Prizma újítja meg, teszi élhetőbbé és alakítja kertjellegűvé a
kerület zöld felületeit. Az akciót a Sopron úti Labirintus játszótéren indították útjára, a programindító műsorban pedig Erdei Zsolt ökölvívó is szerepet vállalt.
Az esemény házigazdája Nagyné Antal Anikó
önkormányzati képviselő volt, aki a sportoláshoz hasznos ajándékokkal készült a fellépő gyerekek számára. A zöldítési program

dár” Zsoltot, a világ- és Európa-bajnok ökölvívó pedig elmondta, három éve vállalta el a megtisztelő szerepet, hogy segíthessen a rászoruló
gyerekeken. – Jól tudom, hogy a nagy teljesítményekhez sportban és tanulásban
egyaránt megfelelő táplálékra van
szükség, az érvényesüléshez pedig
megfelelő támogatásra – tette hozzá
a bokszoló, aki a bemutató részeként
a mester felhívására léceket tört el a
karateoktatókon.
Az akció alkalmával több árnyékot
adó fát is elültetett Simicskó István
sportállamtitkár és Hoffmann Tamás
polgármester, mégpedig éppen oda,
ahová a környékbeliek az előzetes
egyeztetés alapján kérték. Lőrincz
Gergely, az Újbuda Prizma vezetője
elmondta, élhető közösségi tereket
szeretnének varázsolni a játszóterekKELENFÖLD
ből, melyeket nemcsak a gyerekek,
de szüleik is örömmel látogatnak
nyitórendezvényén ugyanis a Harcművészek majd. A tervek szerint fákat, növényeket ültetaz Egészséges Gyerekekért Mozgalom (HE- nek, felújítják a pihenőhelyeket, padokat, asztaGYEM) ifjú karatékái tartottak bemutatót. A lokat, és kertjellegűvé alakítják a tereket.
szervezet 2010 elején azért alakult, hogy segítHoffmann Tamás polgármester köszöntősen mindazon gyerekeknek, akik nem kapnak jében kijelentette, a jövőben bővíteni kell a
megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot, játszótereket, és lehetőség szerint új játszóde küldetésük a harcművészetben jeleskedő fia- eszközökkel is ajánlatos felszerelni azokat. A
talok támogatása is. A HEGYEM egyik alapító- kyokushin karatebemutató után a wing tsun
ja, Gubacsi Attila kyokushin mester elmondta, kínai harcművészet negyedik fokozatával ren
a magyar gyerekek jelentős része nem jut hozzá delkező Simicskó István is bemutatott egy
olyan ételhez, amely elégséges lenne a fizikai formagyakorlatot. Végül a HEGYEM felkérte
gyarapodáson túli mentális fejlődéshez.
az államtitkárt, hogy legyen a civil szervezet
A tucatnyi karatéka hatalmas üdvrivalgással nagykövete, aki ezt örömmel elfogadta.
fogadta megérkező nagykövetüket, Erdei „Ma(T. D.)

Járda Gazdagrétről a csillebérci erdőig
Új járdát adtak át az Irhás-árokban június 26-án. Király Nóra, Újbuda önkormányzati képviselője,
Váci János és Kovács Lajos XII. kerület alpolgármester, valamint Péchy László önkormányzati
képviselő vága át a szalagot. Gazdagrétről immár egészen a csillebérci erdőig fel lehet biztonságosan sétálni.
Közel hat évet vett igénybe a projekt. A civilek részéről a szervezést
Hölzel Gábor helyi lakos fogta ös�sze, mint mondta: 9–10 baleset is
volt már amiatt, hogy a gyalogosoknak az úttesten kellett közlekedniük.
Azok, akik autóval járnak, inkább az
utat hiányolják, bár ez esetben a cél
elsősorban a gyalogosan közlekedők segítése volt. – Nem jó érzés a
gyerekeket, családot úgy hazavárni,
hogy az ember nem tudja, a kerekek
között végzi-e bármelyik családtagja
– hangzott el az út átadásán szervezett tájékoztatón.
Az Újbuda és Hegyvidék határán
húzódó járdaburkolatot a két kerület egyenlő arányban finanszírozta. Összesen
29,7 millió forintba kerültek a munkálatok.
– Hatszáz méter járda épült meg két méter
szélességben, szürke, téglalap alakú viacolorból. Megközelítőleg 1250 négyzetméter, plusz
néhány lépcső. Illetve van egy kis aszfaltos
rész is, amit nem tudtunk kőből megoldani –
mondta Krompaszky András, az Újbuda Priz-

ma Közhasznú Nonprofit Kft. divízióvezetője,
a munkálatokban részt vevő kerületi tulajdonú
cég képviselője.
Idén folytatódnak még a rézsűvédelemmel
kapcsolatos munkálatok, és remélhetőleg
ősszel egy faültetési akcióval is szépülni fog
a környék.
(H. L.)

Pro Medicina díj
a gyógyításért
Orvosokat, nővéreket, ápolókat és más egészségügyben dolgozó
szakembereket ismertek el legutóbb a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Újbuda Önkormányzata a Semmelweis-nap alkalmából
idén is Pro Medicina Újbuda kitüntetéssel és polgármesteri dicsérettel jutalmazta a kerületben évtizedek óta kiemelkedő gyógyítómegelőző munkát végző dolgozókat.
Hoffmann Tamás polgármester bevezetőjében elmondta, a
Semmelweis-napon azt a szakértelmet, kitartást, emberiességet
és szakmai alázatot szeretnék elismerni, amit a régóta forráshiánnyal küzdő szférában tevékenykedő egészségügyi dolgozók
nap mint nap tanúsítanak. A kerület vezetője arra is kitért, továbbra is terveik között szerepel a kerületi gyermek-egészségügyi centrum
létrehozása.
Győrffyné Mol
nár Ilona humá nszolgá lat i
igazgató arról
tájékoztatott, öt
polgá r mesteri dicséretet és
négy Pro Medicina díjat osztanak ki, utóbbiak mellé pedig
Szentimreváros
100–400 ezer
forint közötti
jutalom is jár. A kerület legrangosabb egészségügyi elismerésének számító Pro Medicina díjat azonban a legtöbb kitüntetett
magas presztízse miatt érzi nagy elismerésnek. A négy díjazott
között 30 éve dolgozó védőnő, urológus és kardiológus is volt.
(T. D.)

Vízvezeték-felújítás nehezíti
nyáron a közlekedést
A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint július 1-jétől várhatóan
október 30-áig vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat végez a XI.
kerületben, a Kelenhegyi út, Mányoki út, Orlay utca, Bartók Béla út,
Csíky utca, Budafoki út és a Műegyetem területén.
A munkálatok során 900 méter hosszúságban újul meg
egy 1000 és egy 2000 mm
átmérőjű vezeték. A felújítási
munkálatok alatt a vízszolgáltatást zavartalanul biztosítják,
a nyári időszakban azonban
jelentősebb forgalomkorlátozás várható a Bartók Béla út
és Budafoki út kereszteződé
sében. A rekonstrukció ideje
alatt, július eleje és október
30. között az érintett útszakaszokon forgalmirend-változások lépnek életbe, amelyek
miatt az autósok, valamint
a tömegközlekedést igénybe
vevők hosszabb menetidőre
számíthatnak. A többi utcában a kivitelezés ideje alatt
ideiglenes útlezárásokkal kell
számolni, de az ott lakók,
valamint a megkülönböztető
jelzéssel ellátott gépjárművek
behajtását ebben az időszakban is biztosítani fogják. A
forgalmirend-változásokkal
kapcsolatos naprakész információkról a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatja
majd a közlekedőket.

ÉRTESÍTÉS
Tárgy: Budapest, XI., Kánai út (314/24
hrsz. megosztásából létrejött 314/153,
314/154, 314/155, 314/156, 314/157
hrsz.-ú utódingatlanok) – műemléki
védettség megszüntetésére vonatkozó
eljárás megindítása Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala a kulturális
örökségvédelméről szóló 2001. LXIV.
törvény 35.§ (2) bekezdése alapján a
Budapest, XI. kerület, Kánai út védetté nyilvánítás időpontjában 314/24
helyrajzi számon nyilvántartott, majd
a telekalakítást követően 314/153,
314/154, 314/155, 314/156 és 314/157
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 314/153, 314/154,
314/156 és 314/157 helyrajzi számú
ingatlan, továbbá a 314/26 helyrajzi
számú ingatlan egyedi műemléki védettség megszüntetésére vonatkozó
eljárás előkészítését megindította.

A felújításra azért van szükség, hogy a társaság továbbra
is garantálni tudja a kiváló
vízminőség folyamatos fenntartását, aminek elengedhetetlen feltétele a vízhálózat
tervszerű felújítása – közölte a
Fővárosi Vízművek, ezért előre is elnézést kér az esetleges
kellemetlenségekért. A munkák pontos ütemezésével kapcsolatos bővebb információk a
www.vizmuvek.hu honlapon
állnak rendelkezésre.
(T. D.)

Nálunk a mosoly és a hallásvizsgálat ajándék.
N
A Budapest XI. 314/155 hrsz.-ú ingatlan javasolt műemléki környezete:
314/156 és a 314/26 hrsz.-ú ingatlanok.
A régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm.
rendelet 16.§ (2) bekezdés c) pontja
alapján a tervezett műemléki környezet
területén fekvő ingatlan tulajdonosát az
érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat a helyben szokásos
módon (hirdetmény útján) értesíti.
Budapest Főváros Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalától érkezett értesítés teljes szövege a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető (1113 Budapest,
Zsombolyai utca 4. V. emelet).
Budapest, 2013. június 19.
Dr. Horti István
jegyző

Hallókészülék-elem
H

65 Ft/db
GEERS Hallókészülék Szaküzlet
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11.
Tel.: 1/3988-692
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, csütörtök: 8-16:30 óráig;
kedd: 8-18 óráig; péntek: 8-14 óráig

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0 / 18 2-18 2
Egy csomag 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 390 Ft. A hirdetés nem
minősül ajánlatnak. Az árak a készlet erejéig tartanak. A kép csak illusztráció.
További információért forduljon a GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez.
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Munkáltatói fórum
a hátrányos helyzetű
állástalanokért

EMBERKÖZEL
Elismerés a kitűnő érettségiért
KELENFÖLD

Hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését
segítő fórumot tartottak mintegy 60 középmagyarországi munkáltató részvételével a fővárosi
kormányhivatal szervezésében. A Gellért Szállóban
megrendezett találkozón ismertették a kormány
foglalkoztatásjavító programcsomagját, amely a
fiatalokat, a kisgyermekes anyukákat és a tartósan
munkanélkülieket is megszólítja.
A rendezvény megnyitóján Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes – KDNP-s politikusként – külön üdvözölte, hogy a munkahelyteremtéssel olyan magyar családok széthullását is meg
lehet akadályozni, melyek akár a devizahitelük, akár a munkahely elvesztése miatt kerültek krízishelyzetbe. A szakmai
eszmecserével azokat szeretnék biztos megélhetéshez segíteni,
akik egyéb támogatás nélkül nem tudnának maguktól visszajutni a munka világába.
– A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében mindenkinek
„a saját helyén” kell a lehető legtöbbet megtennie: a munka-

Az ember életében az első igazán nagy fordulópont,
az első nagy megmérettetés az érettségi vizsga,
amellyel azt bizonyíthatja, kellő tudással rendelkezik ahhoz, hogy belépjen a nagybetűs életbe. A
kitűnően érettségizett diákok részére Újbuda Önkormányzata minden évben fogadást tart a Tranzit
kávézóban, ahol a polgármester a fiatalokat, szüleiket és pedagógusaikat köszönti.
A kerület ismét büszke lehet, hisz idén 11 tanuló
vehette át a kitűnően érettségizetteknek járó oklevelet és ajándékkönyveket. Ezúttal azonban extrameglepetéssel térhettek haza a diákok, mivel egy

háromnapos strandbelépőt is kaptak, amit a Nyéki
Imre Uszodában használhatnak fel.
Hoffmann Tamás elmondta, mivel ez évben az
átlagnál nehezebb volt az érettségi vizsga, különösen nagy teljesítményt nyújtott az, aki mindenből a
legjobb jegyet tudta megszerezni. – De nem szabad
megfeledkezni a szülőkről és a pedagógusokról sem,
akik nagy támogatást adtak az eredmények eléréséhez. Ez a siker pedig előrevetíti, hogy a kitűnően
végzett fiatalok valószínűleg későbbi életükben is sikeresek lesznek – jelentette ki a polgármester.
(T. D.)

Ruhákat kaptak a Prizma dolgozói
Használt ruhát és cipőt osztottak az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozóinak július
9-én. Az akció a Gyermekekért XI. Közhasznú
Alapítvány jóvoltából valósulhatott meg. – Mi-

nél szélesebb körben szeretnénk támogatni azokat a munkavállalókat, akik nálunk dolgoznak
– mondta el Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Több
lépcsőben felmértük, hogy mivel tudnánk segíteni őket a mindennapjaikban is, ezeket próbáljuk bizonyos akciók keretében megvalósítani – tette hozzá. Ennek érdekében létrejött egy
együttműködés egy helyi alapítvánnyal. – Elsősorban gyermekeknek gyűjtünk – mondta el
Surányi Ilona, a Gyermekekért XI. Közhasznú
Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Azonban nagyon sok kerületi lakos hozott felnőttruhákat is a
gyűjtéseinkre. Az alapítványunk egyik alapvető
célja, hogy konkrét egyesületnek, személynek
vagy intézménynek adományozzunk, ezért gondoltuk, hogy a Prizma csökkent munkaképességű dolgozóinak ajánljuk fel ezt az adományt.
Úgy vélem, sokat köszönhet a kerület nekik
(H. L)
a gondozott parkokért, utcákért.

Újbuda Lengyelországban

tled-1 1

Újbuda lengyelországi partnervárosa,
Ustron az idegenforgalmi szezont a
szokásos városi rendezvényével nyitotta meg június 21-én. A programon
részt vett Újbuda Önkormányzatának
delegációja Endrődi József partnervárosi tanácsnok vezetésével, valamint

a polgármesteri hivatal labdarúgócsapata is. A város gazdag gyógyforrásokban, ezt reprezentálva kiállítást
mutattak a Gellért gyógyfürdőről az
ustroni „ivóházban”. A kiállításon
nagy sikerrel szerepelt a Fonó Budai
Zeneház népi együttese is.
1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

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

Pest-budai Látkép
A HetiVálasz havi melléklete

Keresse a

2012.05.03. 14:33:47

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós teasütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
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számban!

(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

Az

összefogás lapja

a Duna két partján

www.hetivalasz.hu

www.trofeagrill.com

adóknak törekedniük kell a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, ehhez a kormányzatnak pályázatok kiírásával kell
segíteni a munkaadókat, a munkavállalóknak pedig el kell fogadniuk a felkínált munkalehetőségeket – fejtette ki a főpolgármester-helyettes.
A fővárosi munkaügyi központtól Vince-Bodnár Andrea projektvezető arról tájékoztatott, hogy a 3,6 milliárd forintos budapesti költségvetésből működő munkaerő-piaci kormányprogram hat célcsoportot támogat: a szakképzetlenek, a 25 év alatti
pályakezdők, az 50 éven felüliek, a gyesben, gyedben, ápolási
segélyben és foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők, valamint a tartósan munkanélküliek számára ingyenes
képzéseket tartanak, és egyes csoportok esetében bérköltségtámogatást nyújtanak az őket alkalmazó cégeknek. Ez utóbbi a
munkatapasztalatot szerezni kívánóknak, a pályakezdőknek és
az 50+osoknak jár, de a program keretében vállalkozást segítő,
valamint a munkába járás költségeit részben vagy egészben finanszírozó támogatásokhoz is hozzá lehet jutni.
(T. D.)

FŐVÁROSI HÍREK
A Magyar Közlönyben is megjelent határozat szerint a kormány egyetért
azzal, hogy a Múzeum Negyed létrehozásával egyidejűleg, a 2014–2020
közötti időszakban megvalósuljon a Városliget egészének megújítása, azaz
a Liget Budapest projekt végrehajtása. E szerint új épületet kap a Fővárosi Nagycirkusz, részlegesen felújítják és bővítik a Műszaki és Közlekedési
Múzeumot, valamint kialakítják a Magyar Tájak Konyhája – Gasztronómia
Falut. A tervek szerint létrehoznak egy kulturális-szabadidős élményparkot, továbbfejlesztik és bővítik a Fővárosi Állat- és Növénykertet, a Petőfi
Csarnok átalakításával egy új Gyermek és Ifjúsági Tudás- és Élményközpontot létesítenek. A jelenlegihez képest nő a Városliget zöld felületének biológiai aktivitása is: elbontják a Hungexpo régi épületeit, Zöld Liget néven
létrejön egy ökológiai oktatási és látogatóközpont, átépítik a sportpályákat
és a játszótereket, valamint újakat is kialakítanak, helyreállítják a tórendszer vízfelületét, továbbá megvalósítanak egy korszerű ökologikus monitorozási, fenntartási és üzemeltetési szisztémát. A Városliget közlekedését
is módosítják; új útvonalrendszert létesítenek, ésszerűsítik a tömegközlekedést, átalakítják a Városliget parkolási rendszerét, valamint kialakítanak
egy elektromos midibuszhálózatot.
•
Egy esztendővel ezelőtt indultak el a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
menetrend szerinti hajójáratai a Dunán. Az első év tapasztalatai alapján elmondható, hogy rendkívül eredményes az újraszervezett hajóközlekedés, mivel a D11-es, a D12-es és a D13-as járatokat az elmúlt időszakban összesen
600 ezer utas vette igénybe. A fejlesztések azonban nem értek véget, hiszen
a dunai személyhajózás valós alternatívát jelenthet a nagy forgalmú belvárosi tömegközlekedési járatok mellett. A BKK ezért vizsgálja a jelenlegi hajóflotta cseréjének lehetőségét, és további kikötők létesítését. Problémák persze voltak: a menetrendeket több alkalommal – az évszakonként jelentősen
változó utasszámokhoz igazítva – módosítani kellett, a Kopaszi-gátnál pedig
jogi gondok miatt átmenetileg fel kellett függeszteni a kikötő használatát. A
hajóállomás újranyitásán dolgoznak a BKK szakemberei, de a Kopaszi-gát
tulajdonosainak együttműködése nélkül ez nem lehetséges.
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„Csak szeretetből lehet építkezni”
A 20 éve áldozatos munkát végző Humán Szolgáltató Központ (HSZK) sikerében természetesen nagy szerepe
van a szervezet vezetőjének. Ő az, aki meghatározza az irányt, a szellemiséget, az értékrendet, de kollégái
hozzáállásáért, szakértelméért is felel. A kezdetek óta a HSZK-t igazgató Kissné Tóth Katalin mottója, hogy csak
az tud segíteni, aki segíteni akar. Az intézményvezetővel nyugdíjba vonulása kapcsán beszélgettünk.
• Milyen értékrend menpártfogó felügyeletét. Natén működik a HSZK?
gyon nehezen kezelhető
Középpontunkban minvolt, dühösen viselkedett,
dig az ember áll, ami
el sem tudtam képzelni,
elsőre
természetesnek
mi lesz vele. Aztán példás
hangzik, de a szociális elapuka lett belőle, és a mai
látórendszerben gyakran
napig visszajön hozzám
épp maga az ember kerül
tanácsért, ha épp elakad
háttérbe. Olyan rászorulvalamilyen élethelyzettakon segítünk, akik önben. Ezek valóban meghaerejükből már képtelenek
tó pillanatok. Azt szoktam
lábra állni, támasz nélkül
mondani, hosszú köldöknem boldogulnak. Ugyanzsinórral engedjük őket
akkor nem értek egyet
útjukra.
azzal a nézettel, hogy a
• Mi jelenti a legnagyobb
szociális szférában csak
kihívást a segítő munkáadni kellene. Nálunk fonban?
tos szempont az érdemes50 ember irányítása sem
ség elve, hogy a hozzánk
mindig könnyű feladat, de
forduló ne csak kérjen, de
a legnehezebb dolog megsaját maga is próbáljon
felelni a jogi elvárásoknak
tenni valamit boldoguláés az egyéni érdekeknek,
sáért és a közösségért. El
ezek ugyanis a legtöbbször
várjuk tőlük, hogy megkeresztezik egymást. Nagy
feleljenek az együttélés
gond az ágazati megoszminimális szabályainak,
tottság, nincs átjárás az
és ne okozzanak kárt a
igazgatási szervek között.
környezetükben élőknek.
A bürokrácia magas szintje
Ezzel egyúttal alapérnemcsak drága, de rontja
tékeket is elültetünk bennük. Az idősek, elesettek és
a hatékonyságot is. Mi vagyunk a kosár alja, egy eset
gyerekek esetében persze csak a maximális támogatás
hozzánk kerül be először, amit ha meg akarunk oldani,
érvényes, hiszen utóbbiak előtt még minden lehetőség
gyakran falakba ütközünk. Magyarországon jelenleg
nyitva áll. A központ szellemiségét pedig úgy őrizhettúlbonyolított a családvédelem ügye, nem szolgálja a
jük meg és adhatjuk tovább, ha hiteles munkatársakcsalád érdekeit, a jogszabályokból hiányzik az életszekal dolgozunk. Egy segítő – úgy gondolom – akkor
rűség. Fontos célnak tartom a prevenciót, valamint a
hiteles, ha saját családjáért, környezetéért is mindent
civil, egyházi szervezetek, az önkormányzat és a hatómegtesz, tehát személyes életútjával is példát mutat. A
ságok jobb együttműködését.
munkámban mindig Kopp Mária és Csíkszentmihályi
(T. D.)
Mihály pszichológus tanításai vezettek, így a nehéz
20 éves a Humán Szolgáltató elmúlt húsz évben olyan ellátórendszer alakult
helyzetben lévők pozitív
ki Újbudán, amely széles körben fedi le a szoKözpont
emberi érzéseit próbáljuk
ciális gondoskodást. Jelenleg a kerület öt intézerősíteni; azt, hogy ninFennállásának húszéves évfordulóját ünne- ményén keresztül (Szociális Szolgálat, Idősek
csenek egyedül, és a gonpelte a kerületi Humán Szolgáltató Központ, Háza, Humán Szolgáltató Központ, Családsedokra fókuszálás helyett
amely hátrányos helyzetű családoknak nyújt gítő Központ és Habilitációs Fejlesztő Központ)
az apró örömök megélése
ingyenes szolgáltatásokat. A központ a család- 4600 rászorulttal áll kapcsolatban. Az intézfelé tereljük őket.
segítő és gyermekjóléti tevékenységén keresz- mények évente 1,5 milliárd forintból gazdál• Melyek voltak az elmúlt
tül felkészült szakembergárdával segít az ügy- kodnak, ami a kerület költségvetésének 10%-át
húsz év legszebb pillafelek pszichés, gyermeknevelési és szociális teszi ki. – Ez jelentős vállalás – tette hozzá.
natai?
problémáin, sőt, még adósságuk kezelésében is
Az alpolgármester közölte: Újbuda ÖnkorEhhez a hivatáshoz azért
számíthatnak a szervezetre.
mányzata összesen 31 000 embernek nyújt
is szükséges nagy odaAz intézmény igazgatója, Kissné Tóth Kata- pénzbeli támogatást, ezáltal pedig 2,5 milliárd
adás, mert az eredmények
lin az aktuális szociális helyzetről szólva el- forintot fordít szociális feladatokra. Kijelentetsokszor igen sokára mumondta, a munkanélküliség jellemzi leginkább te, ez nem a büszkeségről szól, hisz a számok
tatkoznak meg. A türea kerületi családokat, így a hozzájuk forduló- azt jelzik, túl sokan nélkülöznek az országban,
lemért azonban bőséges
kat elsősorban az álláskeresésben próbálják ez pedig megújításra készteti az ellátórendkárpótlás jár. Számtalanmeg segíteni, ha másképp nem, hát közfoglal- szert. – A helyzet megváltoztatása érdekében
szor előfordul, hogy az
koztatás formájában. – A gyerekek világában újra kell gondolni a szociális rászorultság
utcán vagy a piacon szemis a bizonytalanság okozza a legtöbb bajt, hi- definícióját, meg kell szüntetni a szervezetek
be találkozom régi ügyszen a szülők anyagi gondjai, kétségei átragad- izolált működését, csökkenteni kell a rendszer
feleinkkel, és hihetetlen
nak a kicsikre, melyek aztán neveletlenségben, rugalmatlanságát és a bürokrácia mértékét –
boldogság tölt el, amikor
droghasználatban és egyéb devianciákban foglalta össze a teendőket Molnár László, aki a
azt látom, rendeződött az
nyilvánulnak meg – tette hozzá az igazgató, kiemelt feladatok között említette a prevenció,
életük, gyermekük szüaki szerint a különvált szülők és a gyermekek az innovatív programok és az önkéntesség erőletett, van megélhetésük.
közötti kapcsolattartás rendezése is nagy kihí- sítését. – Elsődleges célunk megakadályozni,
Egyszer megesett, hogy
vások elé állítja őket.
hogy az emberek bekerüljenek a szociális elláegy, a törvénnyel ös�A rendezvényen Molnár László szociális tórendszerbe, mivel onnan a legritkább esetben
szeütközésbe került fiaügyekért felelős alpolgármester elmondta, az kerülnek ki – hangsúlyozta az alpolgármester.
tal srácnak vállaltam el a

misszió
A „magyar nyelvért”
„Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por
ës homou vogymuk. Mënyi milosztben terümtevé
elevé miü isëmüköt Ádámot, ës odutta volá neki
paradicsumot házoá...”
Az idézet a 12. századi Halotti Beszédből származik, és habár néhány szó kissé furcsán hangzik 21. századi fülünknek, mégis tökéletesen értjük a majd’ ezer évvel ezelőtt írt
sorokat. Mi lehet az oka annak, hogy az indoeurópai nyelvek között szigetként jelen lévő anyanyelvünk, „az emberi
logika egyik csúcsterméke” ilyen csodálatos módon ránk
maradt, miközben körülöttünk népek és nyelvek tűntek el
és tűntek fel? Látható, hogy a Kárpát-medence mindig is
átjáróház volt. Őseink
évszázadokon
keresztül háborúzni
kényszerültek saját
földjükért, és a háborúk folyamatosan
tizedelték a magyarságot. Hol a német,
hol a tatár, hol a török
hadsereg, hol szovjet
„barátaink” dúlták
fel az országot, és
irtották a lakosságot.
A 20. századra az
ország lakóinak kilencven
százaléka
– függetlenül attól,
hogy ősei magyarok
voltak-e, vagy sem
– magyarul beszélt,
sőt,
gondolkodott.
Hihetetlen ereje van az őslakosságnak, mely nemcsak befogadja az itt letelepülőket, de szokásaiban is magyarrá formálja a bevándorlókat. És mindezt nem erőszakkal teszi,
hanem egyfajta „varázslattal”.
Hogy mi ez a varázslat, mit tud a nyelvünk, amit más
nyelvek valamiért nem, csupán sejtjük. Azt azonban tudjuk, és ez az önök felelőssége is, hogy ezt a ránk hagyott
ősi, több ezer éves gyönyörű nyelvet tovább kell adnunk
gyermekeinknek. A diákoknak pedig kötelességük, hogy
minél szebben meg is tanulják, és mesteri fokon míveljék
anyanyelvünket.
A „Magyar nyelvért” emlékdíj megalapításával épp az
volt a XI. kerület képviselő-testületének szándéka, hogy
elismerje és ösztönözze a határon túli magyar közösségek, ezen belül is testvértelepüléseink anyanyelvápolásért
tett küzdelmét. A díjat Sass Szilárd képviselő kollégám
kezdeményezésére alapítottuk, akinek édesanyja a Felvidéken volt magyartanár. Idén első alkalommal adjuk át a
„Magyar nyelvért” emlékdíjat testvértelepüléseinken, a
Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján és itt, Erdélyben is.
A kitüntetést minden évben a magyartanárok javaslatára a
tantestület ítéli oda.
(Részlet Szabó András, Újbuda Önkormányzatának
képviselőjének a „Magyar nyelvért”
Benedek Elek-emlékdíj átadásakor elmondott
ünnepi beszédéből, Kézdiszentlélek, 2013. június 23.)

hirdetmény
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala – az 1/2013. (I.29.) önkormányzati
rendelete alapján – 2013. július 22. és 2013. augusztus 24. között
ügyeleti rendszerben, csökkentett létszámmal tart nyitva.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől csütörtökig 08.00–16.00 óra között,
pénteken 08.00–12.00 óra között
Szíves megértésüket előre is köszönjük.
dr. Horti István
jegyző

Új buszok az utazók kényelméért
A főváros és a BKK 2013 májusától
folyamatosan 150 darab új, alacsonypadlós Mercedes Citaro buszt állított
forgalomba Budapesten. 100 jármű

már júniusig az utakra került, júliusban pedig újabb 50 Citaro jelent meg
további vonalakon, így összesen már
150 darab akadálymentes, légkondicionált és korszerű Mercedes Citaro

szolgálja az utazók kényelmét. Július
1-jétől a XI. kerületben is forgalomba álltak az új buszok a már végleges
járműelosztás szerint: a 33-as viszonylaton 7, a 139-es viszonylaton 5, a 240E viszonylaton 4 új autóbusz szállítja
a lakosságot. Az új Mercedes Citaro járművek
forgalomba helyezésével
pedig felszaba
dultak a
már állományban lévő,
korábban más útvonalakon üzemeltetett alacsonypadlós autóbuszok
is, melyeket szintén az
utazóközönség szolgálatába állítottak. Ezzel az
intézkedéssel az Újbudán
közlekedő 36 autóbuszvonalból már
33 vonalon biztosít a BKK részlegesen
alacsonypadlós szolgáltatást az utazóközönségnek.
(K. A.)
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Minden te sztus 5-ig!
adunk augu

Nyitva tartás:
H-Szo.: 09:00-19:00; V: 09:00-13:00

–30%

Női-, férfi-, gyermekruha, nadrág, cipő,
fehérnemű, táska, paplan, 1000 m2-en!

Cím:

XI. ker. Budapest, Nagyszeben tér 3.
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Infrastruktúrájában és választékában is megújul a sportélet
Balaton-átúszásra készül a kerület
Tízmilliárdok sportfejlesztésre
Több mint száz éve ismerünk olyan vállalkozó kedvűeket, akik kalandvágyból, a győzelem mámoráért,
vagy valamilyen személyes okból át akarják úszni a Balatont. A magyar tenger meghódítására idén is
akad bőven jelentkező, az újbudaiak pedig saját csapatban vághatnak neki a távnak július 20-án.
A Balaton-átúszás kerületi csapatát három éve
Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő
szervezi, aki maga is a sportág szerelmese.
Az eredetileg július 6-ára tervezett akcióra
nemcsak a hosszútávúszókat várják. – Évente
10–12 ezren ússzák át a Balatont, a mi csapatunkban a legfiatalabb jelentkező 6 éves, a
legidősebb 80, úgyhogy ha valaki nem időre
úszik, nincs szüksége komoly edzettségre –
mondta a szervező.
A résztvevőknek a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 km hosszú szakaszt kell
teljesíteniük. A képviselő szerint a csapatba
tartozásnak számos előnye van. A nagy eseményre a jelentkezők közösen készülhetnek
fel, közösen utazhatnak, és kedvezményeket
is kapnak a nevezési díjból. – Azt szeretnénk,
ha az iskolástól a nagypapáig, minden korosz-

tály együtt élhetné át ezt a felemelő élményt.
Várjuk a családokat, baráti társaságokat és
munkahelyi közösségeket is, akik átúszták
már a Balatont, és azokat is, akik most jönnének először – mondta el lapunknak Junghausz
Rajmund.
A szervezők mindig ügyelnek a biztonságra
is, a rajt után 20–30 méterenként hajók vigyáznak a versenyzőkre. Ha valaki menetközben
úgy érzi, pihennie kell, felszállhat ezek egyikére, és kis idő után folytathatja az úszást. Az
elmúlt években a kedvezőtlen időjárás többször meghiúsította a rendezvényt, így nem
meglepő, hogy idén is többször elnapolták az
akciót. Junghausz Rajmund ezért arra kér mindenkit, rendszeresen figyelje a Balaton-átúszás
honlapját.
(T. D.)

A sport egy varázseszköz, hiszen a sporton keresztül
– gyengeségeik felismerése és leküzdése, valamint
erősségeik továbbfejlesztése által – egyaránt fejleszthetjük gyermekeink jellemét, önismeretét, és mindeközben közösségi életre is nevel, vallja Simicskó
István sportért és ifjúságért felelős államtitkár. De mit
tesz a kormány és a kerület vezetése azért, hogy minél
többen hozzáférjenek ehhez a „varázseszközhöz”? E
kérdésre kerestük a választ interjúnkban.
•

A napokban egy sajtótájékoztatón azt mondta, a jelenlegi
kormány sportbarát kormány. Mire alapozta ezt a kijelentését?
A kormány és a kormányfő is kiemelt ágazatként tekint a sportra.
Már 2010-ben, a kormányváltást követően megdupláztuk a sportra szánt támogatásokat. Rögtön az első évben 16-ról 31 milliárdra emeltük az e célra fordított összeget. Ezt követően, 2011-ben
megalkottuk az öt látványcsapatsportágra (labdarúgás, kosár-

Vízilabdával erősít a kerület
(Folytatás az 1. oldalról)
• Hogyan került a csapatba?
Irányító átlövőként megjártam többek között az
Újpesti Dózsát, a Fradit, bajnokságokat, magyar
kupát nyertünk. Erre szokták mondani, hogy „azok a
szép idők”. A ‘90-es évek
elején esett meg, hogy a bajnoki elődöntő kezdete előtt
lezárták a Komjádi uszoda
pénztárát, mert megtelt a
stadion. A tetejét viszont
kinyitották, hogy a rengeteg ember kapjon egy kis
levegőt. A kint rekedt nézők
pedig fogták magukat és bemásztak a tetőről, hogy láthassák a meccset. Remélem, ezt a népszerűséget egyszer újra el tudjuk
érni. 18 éve igazoltam az OSC-be, Magyarországon pedig mára elnyertem a legtöbb első osztályú
mérkőzést játszó játékos címet. A Nemzeti Sport
statisztikája szerint az, hogy 616-szor csobbantam a medencébe, még a világrekordra is elég
lehet. Két éve orvosi eltiltás miatt nem játszom,
csapatkapitányként és szakosztályvezetőként terelgetem a fiúkat. De azért nem kell klasszikus
nyugdíjasként elképzelni. A Happy Hippos (Vidám Vízilovak) nevű öregfiúk vízilabdacsapatot
erősítem, ami ugyan hobbi, de büszkén mondhatom, hogy tavaly az olasz szenior vb-n ezüstöt, a
Margitszigeti Eb-n pedig aranyat hoztunk el.

Különleges sportágak
Ha már végképp elegünk van a hagyományos
sportokból, összegyűjtöttünk néhány különleges
mozgásformát, amely mind elérhető az újbudaiak
számára. Szóval, ha van pár órányi szabadidőnk a
nyáron, amit hasznosan akarunk eltölteni, akkor
érdemes kipróbálni néhányat.

AIRSOFT
(ELTE – Bogdánfy úti telep)

Az Airsoft mint hobbisport a ‘70-es években, Japánban született. Eleinte csak gyűjtőknek készültek az élethű fegyverreplikák, később – mivel ezek az eszközök kis tömegű műanyag
golyókat lőnek ki a valós ballisztikai jellemzőket megközelítő módon anélkül, hogy valójában bárki megsérülne – kis
csoportokban, egymás ellen kezdtek játszani velük. Mivel a
BB-lövedék a paintball festékgolyóival ellentétben nem hagy
nyomot a ruházaton, a találatot a játékos maga jelzi.

BIKRAM JÓGA
(Bikram Yoga Buda, Gellért Fitness)

A bikram jóga a ‘70-es évek elején indult hódító útjára. A gyakorlatokat Bikram Choudhury fejlesztette ki a hatha jóga ászanái közül, és állította megfelelő sorrendbe. A teljes sorozat 26
mozdulatsorból áll, amelyet 38–40°C-ra felfűtött teremben
végeznek 90 percen keresztül. A gyakorlatok egymásra épülnek, mindig előkészítve a testet a következő ászana végrehajtására. Célja, hogy megdolgozza a test minden egyes részét,
friss, oxigéndús vérhez juttassa a belső szerveket, ezáltal helyreállítva egészséges működésüket.

GAUSWHEEL (eXbox kalandpark)

A gauswheel két magyar lángelme találmánya, melyben a bicikli, a roller és a gördeszka ötvöződik. A kétoldalt található
talpakra kell felállnunk, egyik lábbal állunk, a másikkal pedig
előre tudjuk lökni magunkat, mint egy rollerrel. Egy minimá-

•

Hogyan jutott el az OSC a Kondorosi útra,
és mire számíthat tőletek az újbudai közönség?
Az OSC bázisa eddig a margitszigeti Hajós Alfréd uszoda volt. Hoffmann Tamás polgármester urat 30 éve ismerem a medence környékéről, hiszen ő is vízilabdázott. 15 éve véletlenül
futottunk össze, akkor került szóba, milyen jó
lenne, ha otthont tudna adni a kerület a vízilabdának és az OSC-nek. Az ötlet azért is volt
kézenfekvő, mert óriási hiány van uszodákból,
a Nyékibe például Budaörsről, Törökbálintról
is jönnének a gyerekek pólózni. Csapatunknak
80 utánpótlás-játékosa van, de ősszel elindult
a toborzás, így akkor 50, elsősorban kerületi
gyerek kezdte meg az alapképzést. Egyelőre
nem is férnénk el többen, de a tervek szerint a
teniszpályák környékén meg fog épülni egy új
nyitott medence, ahol a közönség és a csapat is
elfér. Ma is az a célunk, mint régen: összekötni
a tanulást a sporttal. Ezért indított el a kerület
a Grosics iskolában egy vizesosztályt, amely
segít összeegyeztetni a kettőt. Az egyetemi
csapatjelleget is szeretnénk erősíteni, a következő évben pedig magunk elé tűztük a legjobb
6–8 közé jutást. Ezt pedig olyan kiváló edzők
segítik elérni, mint Becsey Péter, aki 2–3 év
alatt olyan ütőképes női csapatot hozott össze,
amely indulni tudott a bajnok csapatok Európa-kupáján is.
(T. D.)
lis sebességet elérve tudunk mindkét lábbal ráállva egyenesen
vagy cikcakkban – síelő mozdulatokkal – haladni.

KETTLEBELL (Gold Center, Thor Gym)

A kettlebellt, vagyis az ágyúgolyóra emlékeztető, füllel ellátott
súlyt már az 1700-as évektől kezdve alkalmazzák Oroszországban az elit katonai egységek és erőemberek, majd később
elterjedt nyugaton is. Hazánkban is egyre nő népszerűsége,
köszönhetően annak, hogy bármilyen sportágat űző sportoló
rengeteget profitálhat, ha beilleszti ennek az eszköznek a használatát az edzéstervébe.

SPEEDBADMINTON (Budai 11 SE)

A gyorstollaslabda, más nevén speedbadminton egy fiatal
sportág. A gyorstollast bárhol lehet játszani, akár füvön, homokon vagy bitumenen. Nem kell hozzá háló, csak két ütő és
egy labda, és kezdődhet is a játék. Már az első perctől kezdve
élvezetes játékot nyújt a kezdőknek is. Egyesíti a tollas, a tenisz és a fallabda legjobb tulajdonságait, csak sokkal olcsóbban, kötetlenebbül. Súlyának és kialakításának hála pedig
valamennyi tollaslabda-változatnál jobban ellenáll a szélnek.

SÁRKÁNYHAJÓZÁS
(Spartacus Vízitelep)

A sárkányhajózás szokása Kínából ered, a legenda szerint bő
2000 évvel ezelőtt élt egy Csü Jüan nevű, sokak által nagyra becsült államférfi, aki nem mellékesen költő is volt. Dicső
pályafutása úgy ért véget, hogy egyik ellenfele puszta féltékenységből hazaárulással vádolta, ő pedig a vádak fölött érzett
bánatában és szégyenében vízbe vetette magát. A nép egyszerű gyermekei viszont annyira szerették, hogy csónakokba pattantak, és megpróbálták kihalászni holttestét, hogy legalább a
tisztességes temetés meglegyen. Innen ered a sárkányhajózás,
melynek a lényege, hogy a hosszú és keskeny hajótestben tíz
sportoló egyszerre, egyenlő tempóban evez, amelyhez a ritmust a hajószerkezet végében található dob adja.

SURFSET FITNESS (Gold Center)

A Surfset egy olyan új edzésforma, ami lehetővé teszi, hogy
a régi statikus gyakorlatokat a sarokba dobva új kihívásoknak
vessük alá testünk minden izomcsoportját. Ez az eszköz egy
igazi szörföt imitál, a mozdulatok ugyanazokat az izmokat
erősítik, mintha a hullámokon lovagolnánk. A szörfösök álló
alappozíciója erősíti a lábizmokat, az evező mozdulatok segítenek a formás vállak kialakításában, erősítik a hát alsó izmait
és serkentik a véráramlást. A hullámon keresztüli mozdulatok
pedig a karizmainkat fejlesztik.

labda, kézilabda, vízilabda, jégkorong) vonatkozó, úgynevezett
TAO törvényt. Ez lehetővé teszi, hogy vállalkozói pénzek bevonásával – adókedvezmény formájában – a létesíményfejlesztések,
az utánpótlás-nevelés, valamint az edzők anyagi megbecsülése
területén minél gyorsabban megpróbáljuk
behozni a több évtizedes lemaradásunkat.
Ennek köszönhetően mára 50 ezerrel több
gyermek ment el focizni, több mint 6 ezer
fiú és lány kezdett el kézilabdázni és több
mint 10 ezer fiatal választotta a kosárlabdát.
De újraindítottuk a Gyurcsány-kormány
által beszüntetett Bozsik-programot is, ami
Európa egyik legsikeresebb futball utánpótlás-nevelési programja volt és lesz ismét.
• Milyen nagyságú, sportra fordítható
összeg folyt be eddig a társasági és
osztalékadóból?
Az eddig eltelt időszakban mintegy 33,5
milliárd forint, amelyből többek között
150-nél is több kis- és nagyméretű műfüves focipálya épült. A rendelkezésre álló
forrásokból 1550 szövetségi, sportszervezeti, sportiskolai és alapítványi pályázó
részesült.
• Van-e (sport)élet az öt látványcsapatsportágon túl is?
Természetesen. Éppen most kapott – első
ütemben – 12,5 milliárd forint állami támogatást 16 kiemelt sportág (az asztalitenisz, az atlétika, a birkózás, az evezés, a cselgáncs, a kajak-kenu, a kerékpársport, a
korcsolyasport, az ökölvívás, az öttusa, a röplabda, a sportlövészet, a tenisz, a torna, az úszás és a vívás). Ez is egy olyan lépés,
amely mérföldkőnek számít, hiszen ezekben eredményesek va-

gyunk, sok gyermek sportol ezen sportágakban, és szeretnénk,
ha ezt a 21. századnak megfelelő létesítményekben tehetnék, és
olyan edzők keze alatt végezhetnék a felkészülést, akik képesek akár világ- vagy olimpiai bajnokokat nevelni. Ezért létrehoztuk az állami edző státust, így
körülbelül 150 tréner részesülhet
kiemelt anyagi támogatásban.
• Ki által és milyen szempontok
alapján esett a választás éppen
erre a 16 sportágra?
A sportállamtitkárság szempontrendszere szerint kidolgozott
sportágfejlesztési
koncepciók
alapján, a MOB javaslatára történt ezen sportágak kiemelése.
Valamennyi sportágnál támogatjuk a verseny- és élsportot,
az utánpótlás-nevelést, a kiemelt
edzők díjazását, létesítményeik
fejlesztését, és az egyesületek,
műhelyek, akadémiák működtetését. Persze a program nem
csak ez évre vonatkozik, hiszen
a szövetségek koncepciói 2020-ig
szólnak, így a támogatás – melynek összértéke 130 milliárd forint – hosszú távon tervezhető.
•
Evezzünk hazai vizekre.
Kerületünk egyik országgyűlési képviselőjeként, illetve
sportállamtitkárként mi a véleménye a városvezetés sporthoz való hozzáállásáról, és milyen a munkakapcsolatuk?
Nagyon fontos, hogy a kormányzati célkitűzéseket minél
többen – így az önkormányzatok is – magukénak érezzék.
Öröm számomra, hogy nemcsak a kerületi polgárok
jelentős része, de Újbuda Önkormányzatának vezetése is elkötelezetten sportbarát. Ezért maximálisan támogatják a kormányzati beruházások létrejöttét, így
a Tüskecsarnokét is, ahol a multifunkcionális sportkomplexum mellett – javaslatomra – egy úszó- és egy
tanmedence is épül. A kerület már elkészült, saját
sportberuházásainak körét is szeretnénk tovább bővíteni, ugyanis nagyon fontos, hogy Újbuda különböző
városrészeit és azok lakóit is meg tudjuk szólítani a
sporton keresztül, és lehetőségeket biztosítsunk számukra, hogy méltó körülmények között sportolhassanak. Ezért például a jelenleg korlátozott szabadtéri
sportolási lehetőségekkel rendelkező Gazdagréten
tervezünk egy komolyabb sportberuházást, melynek első ütemében egy focizásra alkalmas műfüves
nagypályát építenénk. Köré pedig atlétikai vagy futóversenyek megrendezésére is alkalmas többsávos,
salakos futókört tervezünk. Mindezzel a szabadidőés tömegsport közösségformáló erejét is szeretnénk
növelni.
(V. L.)

Július 1-jétől új megállóhelyekkel bővült a 103-as buszok vonala.
A Rákóczi híd budai hídfőjénél, Infopark elnevezéssel, így
könnyebben elérhetővé válnak az Infoparkban lévő irodaházak,
a Kopaszi-gáton lévő park és a környező szórakozóhelyek.

Sportkörkép
Első helyezett csak egy van. Viszont azokra a gyerekekre is
gondolni kell, akik nem versenyszerűen sportolnak. Fontos,
hogy egészségük megőrzése érdekében életük szerves részét
képezze a rendszeres tesmozgás. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit
Kft. többek között azért küzd, hogy minél több gyermekkel sikerüljön megszerettetni a sportot.
Vidám hangulatának köszönhetően minden évben egyre több a résztvevője az
óvodásoknak szervezett Mikulás-napi
barlangtúrának és a Nyuszi tornának.
Utóbbin a tavalyi két futamhoz képest,
idén hármat kellett indítani. A múlt évi
Nyuszi tornán százötven gyermek vett
részt, míg idén már kétszáz fölött volt ez
a létszám.
A diákolimpián résztvevők száma a korábbi esztendőhöz képest több mint ezerötszáz fővel emelkedett. Közel hétezer diákot regisztráltak a versenyeken.
Ezen számok is tükrözik, hogy a kerület és az Újbuda Sportjáért Nonprofit
Kft. vezetői által két éve újraindított támogatási rendszer jól ösztönzi a pedagógusokat a versenyre történő mozgósításban.
– Az ősz egyik tömegeket megmozgató rendezvénye a Városrészek közötti futás. A szokásos szeptemberi Sportágválasztón két éve ötezer, tavaly pedig nyolcezer gyerek vett részt, idén tízezer a cél. A Star Sport Akadémiával való kiváló
együttműködésnek köszönhetően pedig sok gyereket minőségi szinten tudunk
úszni tanítani a kötelező úszásoktatásokon és a nyári táborokban – mondta Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Fontos a példamutatás és a közös sportolás élménye is. A Családi Sportnapon a Nyéki Imre Uszodában és az Érem utcai Sportcsarnok területén
mérethették meg magukat a legkülönbözőbb ismert sportágakban a mozgás szerelmesei, a bátrabbak pedig igazi újdonságokat is kipróbálhattak.
Vízilabda, szinkronúszás, labdafejelő verseny, asztalitenisz, zumbafitnesz,
Surfsetfitnesz-bemutató és még számtalan érdekesség várta a látogatókat.
– A minőségi sportoktatáshoz azonban minőségi infrastruktúra is kell
– tette hozzá Kocsis Sándor.
Ezért jöttek létre műfüves
focipályák, ovifocipályák
és a Bikás parki futókör. Lényeges, hogy a kerület két
kiemelt sportlétesítménye,
a Gabányi Sportcsarnok
és a Nyéki Imre Uszoda is
meg tudjon újulni. Sikerült
a Nyékiben növelni az üzemidőt: az idén indult vízilabdaedzések mellett továbbra is nyitva áll az uszoda a
lakosság részére egész nap.
A TAO pályázaton belül beadták az igényüket egy új
medence építésére is. 2014től pedig minden eddiginél
kedvezményesebb bérletekkel és családi jegyárakkal
szeretnének kedvet csinálni
a sportoláshoz.
(H. L.)

Több sporthoz több hely kell – két beruházás is készül a kerületben
Vígh László kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekért, sportberuházásokért felelős kormánybiztos egy korábbi lakossági fórumon arról tájékoztatott, a kormány kiemelt feladatként
kezeli a sportfejlesztést, hisz az utánpótlás-nevelés, a szabadidő- és versenysport nem képzelhető el megfelelő létesítmények nélkül. Ennek szellemében gyors tempóban kezdtek
épülni országszerte a stadionok, sportcsarnokok és iskolai sportpályák. Újbudán is két nagy volumenű sportberuházás van folyamatban.

Szellemházból nyüzsgő centrum

A Tüskecsarnok 16 esztendeje szerkezetkész
állapotban árválkodik, a pénzhiány miatt befe-

SZINKRONÚSZÁS (Sportház)

Bő 100 éve indult útnak, és habár nem lett hódító, sokak szívét
igázta le a vizessportok egyik legszebbike, a szinkronúszás.
Ma már olimpiai sportág, és számtalan országban kiemelkedő
jelentőséggel bírt, de ez persze korántsem volt mindig így. A
kezdetek kezdetén úgy hívták: vízibalett. A legtöbb országban és világrendezvényen ma már kizárólag nők versenyeznek – a férfinézők legnagyobb örömére. Az úszás, a tánc és a
gimnasztika elegyének tekintik, amelyben elengedhetetlen a
rugalmasság, a precizitás, a művészi mozgáskultúra, valamint
az erő.

TAMBURELLO (Budai 11 SE, Sportház)

A tamburello egy labdajáték, amelyet a csörgődobhoz hasonló alakú és méretű ütővel játszanak a három-, illetve
gyerekeknél ötfős csapatok. A tamburellóhoz használt labda hasonló méretű a teniszlabdához, de más az anyaga és
lényegesen puhább. A játéktér kézilabdapálya-méretű, amelyen egyidejűleg két csapat játszik egymás ellen. A játékban
a tenisz szabályai szerint kell a labdát az ütővel az ellenfél
térfelére átütni. A tamburello olasz eredetű, hazájában népszerűsége a teniszével vetekszik. Nálunk kevéssé ismert, de
a magyar játékosok nemzetközi versenyeken is indulnak, és
sikereket érnek el.
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jezetlen beruházásként nyilvántartott épületbe
csak az elmúlt évben léphettek be diákok, akik
az átmeneti korcsolyapályát használhatták.
Egy 2012-es döntésnek hála kormányzati for-

rásokat csoportosítottak át a Nemzeti Sportközpontok javára, így januárban megindulhatott a közbeszerzési eljárás. Simicskó István
sportért
felelős
államtitkár
egy
korábbi bejárás alkalmával elmondta, a fejlesztéssel
a főváros, a XI.
kerület, az egyetemek és egész
Budapest
olyan
mult ifunkcionális
sportkomplexumhoz jut, amely
nemcsak a főiskola i- eg yetem i
sportszervezeteknek biztosít lehetőségeket, de a
szabadidősport, a
mozgáskorlátozott
sport és a versenysport tevékenységének összehangolására és a testmozgás megkedveltetésére
is alkalmat teremt.
Néhány hónappal később a csarnok mellé
tervezett uszoda megépítéséről is határoztak,

így nem sokkal a központ átadása után az 50
méteres versenymedencét és a hozzátartozó
1000 fős lelátót is birtokba vehetik a fővárosiak. A nemzetközi versenyekre is alkalmas
komplexumban szinte minden létező sportágat lehet majd űzni, mivel a központi csarnok
mellett hat kisebb munkacsarnok is a sportolók rendelkezésére fog állni. A megnyitás
után várhatóan jelentősen megnő a környék
forgalma, ezért a sportközpont alá tekintélyes
méretű, 430 autó befogadására alkalmas mélygarázs is épül. Míg a 4000 fő befogadására
alkalmas Tüskecsarnok 5,9, az uszoda, vagy
ahogy már most becézik, a Kistüske 2,2 milliárd forintból valósulhat meg, utóbbi a tervek
szerint 2014 harmadik negyedévében nyithatja
meg kapuit.

Sport a parkban

A Bikás park évtizedek óta a pihenés, a
sportolás és a családi rendezvények otthona,
Buda egyedülálló adottságú közparkja azonban mára annyira elöregedett, hogy a zöld
felületen kívül nem sok lehetőséget képes
biztosítani a kerületieknek. Ezen változtat
az önkormányzati vezetés, amely mintegy
félmilliárd forintos beruházásba fogott:
több ütemben fejleszti a Bikás park leromlott állapotú területét.

– Olyan szabadidőközpontot igyekeztünk a
Bikás parkba tervezni, amely a környező lakótelepek ellenpontjaként közelebb visz minket
természeti környezetünkhöz, ahol mindenki
otthon érzi magát a természetben – jelentette
ki Hoffmann Tamás a fejlesztésről hírt adó sajtótájékoztatón.
Mivel egy közparkról van szó, a tervezők
ügyeltek arra, hogy a hagyományosan parkokhoz kötődő tevékenységi formák, mint a
reggeli vagy esti futás, a torna, a játszótérre
látogatás, valamint a nyugodt pihenés, beszélgetés megfelelő teret kapjon a Bikáson. De a
park ennél jóval több lehetőséget kínál majd.
A tájépítészek úgy rendezték be a teret, hogy
a zajosabb, városiasabb szélterületeken, tehát a park külső ívén a nyüzsgőbb közösségi
programok, aktív szabadidős tevékenységek
kapjanak helyet. Ezen a részen újul meg vagy
épül fel a játszótér, az ingyenes sportpályák, az
extrémsportot kedvelőknek szóló görpark és a
szabadtéri edzőterem. A tervezők ügyeltek arra
is, hogy középen sértetlen maradjon a nagykiterjedésű zöld rét, ahol mindenki hódolhat a
nyugodt, csendes pihenésnek. A mesterséges tó
és az annak medréből kiemelt föld felhasználásával készülő napozódomb is a csendes kikapcsolódási lehetőségek számát bővítik.
(T. D.)
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Művészi készségeket fejleszt
a Pedagógiai Intézet
A gyerekek alkotásait bemutató kiállítással és egy hatalmas tortával zárult le a hetek óta zajló Szivárvány
Képzőművészeti Program. Az Újbudai Pedagógiai Intézet (UPI) nem először szervez a kerületi kisiskolásoknak
művészeti foglalkozást vagy tanfolyamot, de sokat dobott a lehetőségeken, hogy megalakult az Újbudai Tehetségsegítő Tanács, amely kiváló pályázatokat kínál a témában oktatási intézmények és szakmai szervezetek
számára.

A hatvanórás tanfolyamra olyan kerületi általános iskolások jelentkezhettek, akik késztetést éreztek arra,
hogy valamely képző- vagy iparművészeti műfajban
kipróbálják magukat, vagy éppen jobban elmélyedjenek benne. Itt nem volt feltétel az ötös rajzból, hisz a
program a tehetségek kibontakoztatását és a művészeti
alkotás megkedveltetését tűzte ki célul.
– A Szivárvány Képzőművészeti Program a különböző művészeti ágakban komplex módon fejlesztette a
gyerekek képességeit, készségeit, művészi kifejezésmódját – mesélt a tanfolyam részleteiről az UPI vezetője,

Gyurcsó Gyuláné. A gyerekek itt
tényleg többet kaptak, mint egy
rajz- vagy technikaórán. Alkalmuk nyílt igazi festőművésszel,
keramikussal, textilművésszel
találkozni, bepillantást nyerni
műhelytitkaikba, hiszen műtermeikben, alkotás közben tanulhattak az igazi profiktól. Ez
igazán motiválttá tette őket, de
a témához kapcsolódó múzeumi tárlatokat is érdeklődéssel
figyelték a kisdiákok, akik a
Ludwig Múzeumban, az Iparművészetiben és a Néprajzi Múzeumban is jártak.
A program záróeseményén a
gyerekek alkotásaiból rendezett
kiállítást nyitották meg. A résztvevők számos használati tárgyat
is készítettek agyagból, amit
aztán haza is vihettek. – Sokat
fejlődtek a tanulók, rátaláltunk
valódi tehetségekre, de sokan egyszerűen csak megszerették az alkotást, ami későbbi életükben hasznos hobbivá fejlődhet – mondta a vezető.
Az intézet a múlt héten tartotta meg tanévzáró ünnepségét is, melyre azokat a partnereit hívta meg, akik
az év folyamán segítséget nyújtottak szakmai munkájukban. Az igazgatónő elmondta, bár a köznevelés átszervezése és a fenntartóváltás új kihívásokat hozott,
sikerült szép esztendőt zárniuk. Az eseményen búcsút
vettek a nyugdíjba vonuló kollégáktól is.
(T. D.)
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Újbudai fotóverseny
felső tagozatos diákok
számára
Az újbudai általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára
nagy sikert aratott a második alkalommal megtartott szépíróverseny. Király Nóra önkormányzati képviselő, a pályázat ötletgazdája azonban a felső tagozatos tanulókra is gondolt, ezért
számukra fotópályázatot hirdetett. A pályázat témája: „Egy
sportos nap Újbudán” volt. A zsűri tagja a kerületi fotóművész

Glázer Attila, az Újbuda újság fotósa, Dömök Viki, valamint a
szintén kerületi festőművész, Mátyási Péter volt.
A lelkes kisdiákok sokszor művészien örökítették meg a
tornaórát, a kosárlabdaedzést, vagy éppen a kertbéli futkározásokat. Király Nóra a díjátadón nagyértékű utalványokkal
jutalmazta a nyerteseket: 1. helyezést ért el Marton Olivér, az
Újbudai Alma Mater Általános Iskola 5. osztályos tanulója, 2.
helyezést ért el Varga Panni, a Bocskai István Általános Iskola 6. osztályos tanulója, 3 helyezést ért el Balkó Dorottya, az
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Iskola 8. osztályos tanulója.
A zsűrizéssel párhuzamosan Facebook közönségszavazást is
tartottak, amelynek nyertese Pusztai Zoltán, az Őrmezei Általános Iskola 6. osztályos tanulója lett. A nagy sikerű fotópályázatot szeretnék jövőre is meghirdetni, annak reményében, hogy
még több diák ragad fényképezőt a kezébe, és örökíti meg vele
élete egy fontos momentumát.

III. Újbudai Dinnyeevő Verseny
2013. július 20-án, szombaton reggel 10 órai kezdettel
– immár harmadik alkalommal – kerül megrendezésre
az Újbudai Dinnyeevő Verseny, amelynek ezúttal is
az őrmezői gazdapiac (1112
Budapest, Neszmélyi út 36.)
ad otthont.
A versenyzők a magyar
dinnyetermesztők
ízletes
portékáját fogyaszthatják,
akik közül a 30 perc alatt
legtöbb dinnyét elfogyasztó
veheti át a vándorserleget a
tavalyi győztestől. Az első
három helyezett idén is nyereményekkel gazdagodik.
A versenyre 2013. július 13-áig lehet regisztrálni
az info@szeretemujbudat.
hu címen, vagy az őrmezői
gazdapiacon szombatonként
7–11 óra között kihelyezett
jelentkezési lapokon.

Tisztelt Újbudai
Lakosok!

Az eddigi hagyományoknak megfelelően
az Agárdi Pop Strand üzemeltetőjének
és Újbuda Önkormányzatának köszönhetően az Agárdi Pop Strand koncertjeire kerületünk állandó lakói 50%-os kedvezménnyel mehetnek be. A kedvezmény
igénybevételéhez kérjük, hogy személyi
igazolványukat és lakcímkártyájukat vigyék magukkal a koncertre!

www.pizzacasa.hu

Minőségi pizza verhetetlen áron!
Pizzák már 799 Ft-tól!
Frissensültek, kebab,
óriáspalacsinták!
Folyamatos akciók!

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

Meghívó
Három sikeres művésznő érkezik
a partnervárosi Bad Cannstatt-i „Kunsthöfle”
Galériából, akiknek munkáin az individuális tudás
különleges érzékenységgel párosul.
Gabi Schreinernél, aki a „Höfle” alelnöke
és ezzel a delegáció vezetője is,
az emberábrázolás és
a klasszikus szüzsé áll az előtérben.
Petra Friedrich képeit
az egyszerűsített, magas esztétikai hatású
kompozícióik jellemzik.
Eva Schwanitz művészete
széles spektrumot ölel fel, a nyomdatechnika/
nyomattechnika specialistája.
Mindhármójuk munkái kiforrott,
gazdag művészi életet tükröznek,
és igen szuggesztívek.
A kiállítás megnyitóját

2013. július 17-én (szerdán) 18 órai
kezdettel tartják a Próféta Galériában
(Szent Gellért tér 3.)
A tárlat megtekinthető:

2013. augusztus 16-ig

Őrmező
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Újbuda Kulturális Városközpont Program
A bARTók útON kulturális hétvégével alkotócsoportok, galériák, egyetemista fiatalok és az önkormányzat közösen hívták fel a figyelmet a Bartók Béla
úton elindult változásokra.

Összefogás

A Bartók Béla úton és környékén lévő alkotócsoportok, galériák, vendéglátóhelyek, valamint az egyetemista fiatalok
felismerték, hogy közösen kell tenni valamit a városrészért.
Ennek érdekében, a Moha Kultúrtér vezetésével, létrejött egy
közel 15 vállalkozóból álló szervezet. Őket kereste fel Újbuda
Önkormányzata kezdeményező félként, és felajánlotta, hogy
szakemberek segítségével közösen hozzanak létre egy olyan
hétvégét, ahol a kulturális élet szereplői mutatkozhatnak be.
A bARTók útON Kulturális Hétvége névre keresztelt program
a Bartók Béla úton történő változásokra hívta fel a figyelmet.
Ezen a hétvégén galériák, kiállítóhelyek, kulturális intézmények
nyitották meg kapuikat, emellett alkotóművészek, egyetemisták,
városfejlesztő szakemberek költöztek a B29 Galériába, valamint
négy, üresen álló önkormányzati helyiségbe.
– Elsősorban stratégiát próbálunk ennek a kultúrtérnek teremteni – mondta Jáki Mónika, vezető tanácsadó a Moha pincéjébe
szervezett találkozón, amelyen a programok szervezésének átbeszélése történt. – A jelenleg működő helyeket programokkal
szeretnénk alkalmassá tenni minél több diák, egyetemista befogadására – tette hozzá. – Az is fontos cél, hogy a Szabadság
híd, Váci utca és az új V. kerületi fejlesztés irányából áthozzuk
a turistákat, és ne csak a Gellért Szállóig menjenek. Események, rendezvények szervezésével
próbáljuk ezt a helyet az emberek
mentális térképére feltenni.

Kulturális Hétvége

A fesztivál hivatalos sajtóbejelentését július 5-én, a Hadik Kávéházban tartották. Simicskó István,
sportért és ifjúságért felelős államtitkár, a XI. kerület országgyűlési
képviselője, Kupper András, a kerület kultúráért felelős alpolgármestere, továbbá Bosznai Tibor, a
Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve fogalmazta meg
az Újbuda Kulturális Városközpont (KVK) létrehozásának
gondolatát, amely a Bartók Béla út történelmi városközponti
rangját kívánja visszaállítani. A KVK projekt kiemelt célja,
hogy a hagyományokban és történelmi elemekben bővelkedő
városrész újra a főváros egyik meghatározó kulturális erőtere
legyen.
A fejlesztés részeként a kerület városszerkezeti, építészeti és
közlekedési szempontból kiemelt szakasza kulturális, közösségi és kereskedelmi funkciókkal bővül. A program célja egy
tematikus főutca létrehozása, amely egyúttal magában foglalja
a közterületek felújítását, valamint új pihenőhelyek és közművelődési, szabadidő-eltöltési lehetőségek kialakítását. A projekt központi eleme testet, arcot, egyediséget adni a kulturális
szempontból meghatározó városrésznek, hogy mindenki számára megszemélyesíthető, könnyen azonosítható legyen.
A fejlesztés a Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér által határolt területen zajlik. A tematikus főutca szerves részét
képezi a Bartók Béla út 29., a Bartók Béla út 32. és a Bercsényi utca 7. szám alatti épületek fejlesztése. A Bartók Béla út

Hadik Kávéház, valamint a Szatyor Bár és
Galéria művészeti vezetője mutatta be a Kultuális Hétvége programját, amelyet Újbuda
Önkormányzata a kerület kulturális csoportjaival és alkotó közösségével közösen álmodott meg.
A július 13–14-én megrendezett Kulturális
Hétvége központja a nemrégiben megnyílt
B29 Galéria volt. Összesen 16 helyszínen
várták a Bartók Béla út Szent Gellért tér és
Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszán
kulturális és közösségi programokkal a látogatókat.
– Szeretnénk a helyi aktivitásokra építve
jobban bevonni a lakosságot – mondta Ongjerth Dániel, az Eleven Blokk Művészeti
Alapítvány kuratóriumi tagja, aki néhány
társával a Kulturális Városközpont stratégiával kapcsolatos felvetéseket, véleményeket fogadta a Bartók Béla út 12. szám alatt
a fesztivál idején. Emellett a Lágymányosi
utcában alkotó nyolc képzőművész Vidám kiállítás című programmal készültek, cáfolva az általánosításokat, hogy a képzőművészeti alkotások mind szomorkásak.
– Azzal kerestek meg minket, hogy szeretnék, ha az egyetemisták is jobban magukénak éreznék ezt a közeget, felismernék
a Bartók Béla út értékeit – mondta Balázs Bálint negyedéves
BME hallgató, a Kortárs Építészeti Központ önkéntes kurátora. Így jutottak bemutatkozási
lehetőséghez az egyetemisták is
a Bartók Béla út 9. száma alatti
pop-up kiállítóhelyen. Interaktív
programjaik között szerepelt például egy zenélő hangola, amelyre minél több ember ült rá, annál
több hangsáv szólalt meg. Ezen a
különleges hangszeren keresztül
próbáltak közösséget teremteni, és minél több embert rábírni
arra, hogy beszélgessenek egymással.
32. számú házban jelenleg is működő B32 Galéria további kiállítótérrel bővül, az épület Bartók Béla úti oldalán két műtárgykereskedés nyílik, valamint a pinceszinten egy csendes,
meditatív jellegű foglalkozásoknak helyet adó jógaterem kerül
kialakításra. A kulturális funkciók sorát bővítve a Bartók Béla
út 29. számú épület alagsori helyiségeiben egy aukciós galéria
és kiállítótér nyílik. A Bercsényi utca 7. szám alatti épület szintén galériával bővül.
Az Újbuda Kulturális Városközpont Program egyik legjelentősebb része a Móricz Zsigmond körtéri, műemléki védettségű
„Gomba” épületének rekonstrukciója és hasznosítása. Az újbudai jellegzetes, ám sajnálatos módon évek óta lezárt, és mármár elfeledett találkozóhely felújításának célja, hogy visszaadja a kerület ikonikus részének régi fényét, megőrizve a Gomba
jelenlegi, műemlékileg védett, markáns, stiláris építészeti karakterét. Az hamarosan megújuló Gomba megtartja különleges
szerkezeti elemeit, ugyanakkor eredeti forgalomirányító rendeltetését közösségi funkciókkal cserélik fel. A rekonstrukció
nemcsak magát az épületet érinti, de a Móricz Zsigmond körtér
térértékét is növeli.

Megnyílt a Zipernowsky-ház
Megnyílt a Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza a Bartók Béla út 33. szám alatt. A transzformátor
egyik feltalálójáról és a váltakozó áram apostoláról, Zipernowsky Károlyról elnevezett intézményt két évvel
ezelőtt álmodta meg Mészáros Csaba, az Evopro nemzetközi mérnökiroda vezérigazgatója. A ház fontos küldetése lesz a természettudományok népszerűsítése.
A Hadik Kávéházzal szembeni épület alsó szintjén két,
egymástól jól elkülönített kiállítóterem kapott helyet.
Az egyikben mindig mérnöki, míg a másikban művészeti témájú, ingyenesen látogatható, szezonális
tárlatok kerülnek bemutatásra. A felső szinten egy
általános és középiskolások számára kialakított kémia-fizika labor működik, amely a kerületi diákoknak
biztosít majd lehetőséget interaktív kísérletek elvégzésére és a természettudományok rejtelmes világának
felfedezésére.
Mészáros Csaba a megnyitón hangsúlyozta, a központ a műszaki érdeklődésű közönségnek a művészetek, míg a művészetek iránt fogékonyaknak a műszaki
vívmányok világából sikerül majd valami újat mutatni.
A ház művészeti termét Hornyák Dániel Angliában élő
fotós kiállításával avatták fel. A fényképész tapasztalatairól mesélve elárulta, az átlag brit polgár sokkal
fejlettebb vizuális ízléssel rendelkezik az itthoniakhoz
képest, ezért magas követelményt támasztanak egy fotósorozat megrendelésénél, ugyanakkor nagyra értékelik a kelet-európaiak egyedi látásmódját. Mészáros Csaba a tárlat kapcsán elmondta, a fényképész munkássága
jó példa arra, mi a dolga a hazai műszaki értelmiségnek.
– Ki kell menni külföldre, ahol magas szinten lehet megtanulni a szakmát, de aztán vissza kell jönni, és itthon
fejleszteni a gazdaságot, hiszen elsősorban a szellemi
tőkénkre alapozhatjuk az ország felemelkedését. Edison
egykor áthajózta az óceánt, hogy megvásárolja a 9-es
számú transzformátort Zipernowskytól – jegyezte meg
a ház alapítója. Az eseményen beszédet mondott Hoffmann Tamás polgármester is, aki üdvözölte a ház meg-

nyitását, és reményét fejezte ki, hogy a létesítmény sokat
fog hozzátenni az alakulóban lévő kulturális városközpont színvonalához.
LÁGYMÁNYOS

Az Evopro vezetője hangsúlyozta, az elmúlt évtizedekben méltánytalanul háttérbe szorult a természettudományos oktatás és romlott a műszaki értelmiség megbecsültsége, annak ellenére, hogy nekik köszönhetjük,
hogy folyik a víz a csapból, ég a villany és jár a villamos. – Azt szeretnénk, hogy élő, közösségépítő hely
legyen a Zipernowsky-ház, ezért iskolás csoportoknak
szervezünk majd látogatásokat, tematikus foglalkozásokat, felolvasóesteket és mesedélutánokat – tette hozzá a tulajdonos.
(T. D.)

A színes programok között szerepelt táncház a
FONÓ jóvoltából, jazzkoncertek, irodalmi beszélgetések, történelmi séták és számos
kiállítás is. Fellépett többek között Gájer Bálint a Smoodiessel
és a Pesti Sikk. A rendezvényhez csatlakozott az Újbudai Kulturális Intézet, a Próféta Galéria, az Eleven Blokk Művészeti
Alapítvány, a BME alkotócsoport, a Moha Kávéház és Kultúrtér, a Szkéné Színház, az Urbanissimus Egyesület, a Csonka
János Múzeum, a Hadik Kávéház, a Szatyor Bár és Galéria, a
BCE Kertészettudományi Kara, a Sensaria ART IX-XI, a Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza, a Café Gottier, a
Defo Labor, valamint a Tranzit. A résztvevőknek köszönhetően zongorakoncerten hangoztak el részletek Muszorgszkij Egy
kiállítás képei című, talán leghíresebb zongoraciklusából, és a
Caligula helytartója című darabot lehetett felvételről megnézni
a Szkéné Színháznak köszönhetően. Szintén koncerttel jelentkezett a Moha, kreatív játszótér alakult a Bartók Béla út 9. alatt,
ahol a BME alkotócsoportjai is bemutatkoztak, észak-itáliai
művészek kiállítása volt látható a Próféta Galériában, és Város:
tér, kép címmel jelentkezett a Sensaria ART XI-XI. Alice csodás
világával csatlakozott a Café Gottier, és a mindennapi tárgyaink
innovációját mutatta be a Defo Labor. Kinyitott a hétvégére a
Csonka János Múzeum, valamint a Zipernowsky Tudományok
és Művészetek Háza, továbbá Varga Emma gazdagréti virágokat
bemutató kiállításával csatlakozott a Hadik Kávéház, és Tájodüsszeia című kiállításával részt vette az eseményen a BCE Kertészettudományi Kara.
(H. L.)
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A Kelenvölgyi Férfikórus részvételével
először mutatták be hazánkban
Donizetti: Betly című darabjának egyés kétfelvonásos változatának
sajátos keverékét.
A művet ebben a formában a világon még
sehol sem játszották. Az eredetileg egyfelvonásos operának mind a zenéjét, mind pedig a
szövegét Donizetti írta 1836-ban. Az 1837-es,
kétfelvonásosra bővített változat egy kissé dagályosra sikerült, ezért aztán szép lassan lekerült a világ operaházainak műsorairól. Amikor manapság itt-ott újra előveszik, általában
a koherensebb, rövidebb változatot adják elő.
A Kelenvölgyi Férfikórus produkciója is ehhez
áll közelebb.
A történet a svájci Appenzell tartomány
gyönyörű hegyei között játszódik – paraszti környezetben. Alcíme „A svájci kunyhó”,
ami Betly házacskájára utal. Nos, ez a kunyhó két hatalmas átverés tanúja lesz, melyek
közül az egyik kissé vaskos, szíveket sebző,
a másik pedig – a látszat ellenére – rendkívül
jó szándékú tréfa. Bár a happy end garantált,
a nézők – akár egy jó detektívtörténetben – az
utolsó pillanatig találgathatják, miként oldódik meg a dolog.
A felállás a hagyományos sémát követi: a tenor szereti a szopránt, és harmadikként megjelenik a bariton. De a séma máris felborul, mert
a hagyományos rend nem érvényesül: a szoprán nem szerelmes a tenorba és a bariton sem
akar nekik rosszat. Mi sülhet ki ebből? Remélhetőleg önfeledt szórakozás és zenei csemege
az újdonságra vágyóknak.
A darab kunszentmiklósi, illetve ráckevei
bemutatóit több előadás is követi majd, melynek időpontjáról lapunkban később pontos tájékoztatást adunk.
(B. A.)

Tanulni sosem késő
„Brush up your English!” azaz „Frissítsd fel az angolod!” – felszólítással toborozza jelentkezőit
az Albertfalvi Közösségi Házban tavaly ősszel az idősek számára indított angoltanfolyam, amely
a résztvevők már meglévő, ám szunnyadó nyelvtudására épít. A tanulni vágyókat valójában nem
kellett lasszóval fogni, a helyek rögtön beteltek, mára pedig egy baráti társaságként működő,
mindig vidám csapat kovácsolódott össze az öregdiákokból.
Az óra kedélyes társalgással kezdődik; amolyan baráti csevely
angolul, de cseppet sem angolos érdeklődéssel. A házi feladat
ellenőrzése után felcsendül a magnóból Rod Stewart: I’m sai-

ling című nótája, amit együtt énekel a csapat, majd értelmezik a szöveget. – Nem szeretjük a tankönyvszagú órákat, ezért
igyekszem olyan játékokat, feladatokat kitalálni, melyeket nem
munkaként, hanem élvezetként élnek át a „gyerekek” – mesé-

Ajánló az Újbuda 60+ közel
200 havi programjából

2.). Csak előzetes bejelentkezés alapján: 06/30/9316487. Információ: 424-5363. A szolgáltatás ingyenes.

Rejtvényfejtő klub

Horgászklub

Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub nyári foglalkozásának időpontja: augusztus 12-e, hétfő 15.30 órakor.
Helye: a Polgármesteri Hivatal külön helyisége (XI.,
Zsombolyai u. 5. alagsor 1.). A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai rejtvények
megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni
gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez, ezenfelül
rejtvények elkészítésében is segítséget nyújtanak az
érdeklődőknek.

Július 18-án és 25-én 16–18 óra között. Helyszín:
Kelenvölgyi Közösségi Ház (XI., Kardhegy utca 2.).
Információ: 424-5363. A részvétel ingyenes.

Meridiántorna
Új időpontban a 3-1-2 meridiántorna!
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 10.00–10.30
órakor
Könnyen tanulható és végezhető, hatékony egészségmegőrző kínai mozgásgyakorlatok Szentgyörgyi Tamás 60+ önkéntes vezetésével. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont. A részvétel ingyenes.

Hahota jóga
Július 17-én és 31-én 15 órától. Páratlan nevetési
alkalom páratlan heteken, szerda délután 15 órától.
Egészséget karbantartó, kedélyjavító, feszültségoldó,
öngyógyító testmozgás és felhőtlen öröm a feltétel
nélküli, közös kacagójóga. A programot Domján Ferenc 60+ program önkéntese vezeti. Helyszín: Újbudai
Szenior Programközpont. A részvétel ingyenes.

Jogi tanácsadás
Július 17-én, 24-én és 31-én 16–18 óra között. Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (XI., Kardhegy utca

Újbudai Szenior
Programközpont
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:
hétköznap 9–14 óra között
Web: www.ujbuda.hu/60plusz
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

li a tanárnő, Szabó Kata, aki meglett korú tanítványait nevezi
így. A foglalkozások jó hangulatában természetesen neki van
a legnagyobb a szerepe. A külkereskedőként tavaly nyugdíjba
vonult közgazdász Kata igazi energiabomba, akinél a visszavonult jelző értelmét veszti. Közbeszereztetés helyett
most két iskolában tart felzárkóztató
órákat a tanulásban lemaradt gyerekeknek, a Kondorosi Uszoda szenior
úszó versenyzője, Albertfalván tanítja
önkéntesen az időseket, és ha ez nem
lenne elég, otthonról folytatja korábbi
munkáját is. – Amikor kigyógyultam
egy súlyos betegségből, elhatároztam,
ki kell használnom az életem, és segítenem kell másokat – indokolja meg
aktív életmódját a tanárnő.
Személyiségéből fakadóan az órák a
lehető legszínesebbek. A szórakoztatva
tanulás jegyében meséket fordítanak,
eredeti angol vendégekkel társalognak,
amerikai filmeket néznek – a Mamma
Mia a kedvenc – és dalokat tanulnak.
– Azért jelentkeztem, hogy használjam
az agyam, és hogy tudjak beszélni a
zágrábi, ausztrál rokonaimmal – mondja az egyik úr, aki minden percét élvezi az óráknak, de egy másik hölgy is
Amerikában élő fia miatt kezdett a tanfolyamra járni. A tanárnő azt mondja,
az angolóráknak nemcsak a megszerzett tudás a haszna, hisz a
bezárkózásra, elmagányosodásra hajlamos időseknek a legfontosabb, hogy társaságba járjanak.
(T. D.)

Vérpezsdítés 60 felett!

programajánló

További programok és információ:

2013. július 17.

Képünk illusztráció

Ősbemutató

60+

TERMÉSZETJÁRÁS 2013.
JÚLIUS 17., SZERDA
1. Mátra-hegység–Galyatető–Mátraháza–Sástó
Találkozó: 6.30, Stadionok, busz p. u.
Előzetes jelentkezést szükséges!
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374,
ill. 316-7423
2. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)5608042
JÚLIUS 20., SZOMBAT
1. Csokoládémúzeum
Találkozó: 8.45, Örs vezér tér, HÉV
Belépődíj: 3000 Ft
Előzetes jelentkezést kér július 6-áig!
Túravezető: Bán Andrásné (CAOLA) (70)3889463
2. Budapesti séta + Bazilika
Találkozó: 9 óra, Deák F. tér, 47-49-es vill. végállomás
Előzetes jelentkezést szükséges!
Túravezető: Szászi Katalin (Műanyag SC) (30)6041490
JÚLIUS 24., SZERDA
Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)5608042
JÚLIUS 31., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)5608042
2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374, ill.
316-7423
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak
megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő
vagy bakancs; tízórai és víz vagy üdítőital.

Áprilistól tíz héten keresztül vehettek részt a kerület hatvan feletti
lakosai a Ferencz Szilvia által vezetett zumbafoglalkozásokon. A
Gazdagréti Közösségi Házban tartott, minden testrészt átmozgató,
forró latin ritmusokkal és széles körű világtáncokkal tarkított fitneszprogram nagy népszerűségnek örvend a 60+ résztvevők körében.
A zumba Dél-Amerikából, nevezetesen
Kolumbiából származik, a ‘90-es évek
elejéről, megalkotója Beto Perez. Tíz
év alatt olyan hatalmas népszerűségre
tett szert, hogy ma már világszerte hódolnak az őrületnek. Számos fajtája közül a zumba gold a legjobban elterjedt
edzésforma, mozdulatai aktív, idősebb
résztvevők számára is követhetők. A
Gazdagréti Közösségi Házban minden
hétfőn, két egymást követő időpontban
ismerkedhettek meg ezzel a mozgásformával a kerületi hatvan év feletti mozogni vágyók. A zumbaórákra sok lelkes
résztvevő járt, aki saját bevallása szerint
vérpezsdítő foglalkozásokon vehetett
részt. Jobb lett a közérzetük, növekedett
az állóképességük és javult a kondíciójuk

is, sokan új barátságokra is szert tehettek
a foglalkozások során.
– Nem volt könnyű a kezdet – mondta
Ferencz Szilvia –, de szépen összeszoktak
a végére a résztvevők! Első lépésként,
hétről hétre megtanulták a koreográfiát.
Minden alkalommal egyre többet tudtak,
és láthatóan egyre jobban élvezték a táncos mozgást. Eleinte széken ülve végezték
a gyakorlatok nagy részét, hogy ne legyen
hirtelen megterhelő. A későbbiekben ezt
felváltotta a zenés-táncos koreográfia, és
csak az óravégi levezető gyakorlatokat
hajtották végre ismét ülő helyzetben. Így
a tizedik hét végére egy jól összeszokott
haladó csoport alakult ki, akikkel szep
temberben is folytatjuk a zumbázást!
(Cs. Sz.)

Ép testben ép lélek
– intimtornával!
Az intimtorna a gátizmok
gyógytornája, melynek egészségre és közérzetre gyakorolt
jótékony hatása vitathatatlan,
hiszen alapvetően az alhasi
szervek védelmét erősíti. A
Pilates-gyakorlatok pedig az
intimtorna eredményességét segítik. Április óta a 60+ program
keretében Újbudán is tartanak
intimtornát Pilatesszel, profi
mozgásterapeuta vezetésével.
– A foglalkozás egyik része
az intimtornáról szól, a másik
pedig Pilates-gyakorlatokból áll,
de a mozgások kivitelezése közben a helyes légzéstechnikát is
elsajátítják a jelenlévők – meséli
Kutasi Viktória Andrea kineziológus, alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta, az újbudai
intimtorna oktatója. – Nincs
olyan ember, akinek ne lenne
szüksége erre a mozgásformára, mert a sok ülés, a túlsúly, a
szülések, a cipekedés, a gyakori
stressz és a gravitáció mindenkire hatással van. Ezért javaslom
ezt a mozgásformát korra való

tekintett nélkül, ám különösen
szülés után és idős korban ajánlott. Az intimtorna-gyakorlatok
nem látványos mozgások, de
hatásuk igencsak áldásos, mert
a belső szervek támasza megnő
– hangsúlyozza az oktató. – A
Pilates pedig teljesen átmozgatja
a testet, amellyel így erősítjük,
nyújtjuk az izmokat, mindezt
fájdalom és izzadság nélkül.
Az általam kombinált együttes
mozgásforma az egészség megőrzését szolgálja, illetve nőgyógyászati, urológiai, protológiai,
mozgásszervi és pszichés betegségek esetén is hozzájárul a sikeres gyógyuláshoz. Kutasi Viktória Andrea külön örül annak,
hogy a váratlanul sok jelentkező
miatt egyszerre két turnust is
kellett indítani. A visszajelzések
szerint a résztvevők csak pozitív
változást tapasztaltak egészségi
állapotukban, akár már az első
foglalkozás után is. A nyári szünetet követően, szeptembertől is
folytatódik az intimtorna Pila(K. B.)
tesszel.

mozaik

2013. július 17.

fogadóorák

keresztrejtvény

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.
92. A 13. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan”. NYERTESE: Kovácsné Máthé Ibolya, 1119 Solt u.
Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Zsombolyai utca 5.)
vehető át.

Juhász Gyula: Nyáréj
c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (A, T, R, R, K). 13. Olasz
zeneszerző (Giuseppe). 14. Pusztító. 15. Pólus. 16. Idegen női
név. 17. Véradó. 19. Japán rizspálinka. 20. Zenei félhang. 22.
Lelkipásztor. 23. Odú betűi keverve. 24. Tova. 25. Brazil labdarúgó (Artur Coimbra). 27. Költőnő (Judit). 29. Hasonlító szó.
30. ÖF. 32. Szín. 34. Levágott erdőrész. 36. Újság. 38. Irón. 40.
Brazil tagállam. 42. Perui író (Mario Vargas). 44. Autóközlekedési Tanintézet, röv. 45. Szláv népcsoport. 46. Az egyik évszakkal kapcsolatos. 47. Épületszint. 49. Klasszikus művészet.
50. Balatoni üdülőhely. 52. Plumbum. 54. ÓO. 55. ÜAN. 57.
Olasz város. 59. Gyümölcs. 61. Golf páratlan betűi. 62. Ös�szesodor. 63. Kacat. 65. Francia színész (Jean). 67. Férfinév. 69.
Ragadozó őn. 71. MYN. 72. Elővigyázatos. 73. Tönkre tesz. 74.
Eszménykép.
Függőleges: 1. Az idézet második sora (SZ, CS, S, O, N). 2.
Muzsika. 3. Népi hosszmérték. 4. Benkő Dániel. 5. Zenei hangsor. 6. Ázsiai ország. 7. Testileg kimerült. 8. Hátrányban van! 9.
Nehézkesen ír. 10. Nemes nedű. 11. Dél-afrikai és osztrák autójel. 12. Zeneszerző (Ferenc). 18. Lengyel iparváros. 19. Rövidnadrág. 21. Orosz gépkocsimárka. 23. Őrlemény. 26. Macska.
28. Afrikai növényevő. 29. Japán város, idegen helyesírással.
31. Hamis. 33. A három testőr egyike. 35. Zápor közepe! 37.
Harsona. 39. Újpesti sportklub. 41. Lónév. 43. Szilícium és kálium vegyjele. 45. Megállj! 47. … Pelin, Dimitar Stoyanov írói
neve. 48. Régi iskolatípus. 51. Vértanú püspök (Vilmos). 53.
Bátorkodik. 56. Lejjebb. 58. Nyelvtani fogalom. 60. Cseh űrhajós (Vladimír). 62. Zubog. 64. Tüzet szünteté. 66. Évszak. 68.
Az elején beolt! 69. Pálca. 70. Nikkel és bór vegyjele. 73. Rózsa
Sándor. 75. Kettőzve: kihalt galambfajta. 76. Éneklő szócska.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 1.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Az iroda júliusban és augusztusban zárva tart.

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi,
munkaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vál-

lalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.
com e-mail címre.

A KDNP PROGRAMJAI

Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbuda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 18–
22 óra között. Szerva itt pingpongklub nyitva tartási időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta
új filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI

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

Villányi út 20/A. Tel.: +36/30/489-0996. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
A július 10-ére meghirdetett Újbudai Nemzeti Estek előadása augusztusban kerül megrendezésre.

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468

apróhirdetés
Lakás, ingatlan
INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.com
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles Energetikai Tanúsítvány készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel
+36/30/655-7825, www.epitesiellenor.hu
SZÉTKÖLTÖZŐK! 2 egyszobás lakás: XI. ker. 36
nm-es, kertes; XX. ker. 33 nm-es. 06/20/317-9109. (főleg: XI. kerületiek)
XII., TARTSAY utcában, II. emeleti, 53 nm-es, másfél
szoba hallos, erkélyes, cirkós beköltözhető lakás eladó.
Irányár: 17,5 M Ft. Tel.: 06/30/317-7151.
FENEKETLEN-TÓNÁL 81 nm-es téglalakás tulajdonostól sürgősen eladó. 06/20/663-9106.
NAGYKOVÁCSI, 218 négyszögöles építési telek eladó. 06/30/261-3519.
CSONGRÁDON egyszerű pici kertes házikó eladó,
víz-gáz van. 3,5 M Ft. 06/70/772-3172.
Bérlemény
KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/7297546.
KIADÓ Névtelen u. 10. szám alatt 34 és 27 nm-es helyiség üzletnek vagy raktárnak. Irányár: 30 000 Ft +
rezsi, érdeklődni 06/70/325-4307.
Oktatás
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal 06/30/674-0421.
BESZÉDCENTRIKUS németnyelv-oktatás ingyenes
szintfelmérővel és próbaórával. Tel.: 06/20/959-7968.
ALLEE-NÁL angol, német. 466-5301, 06/30/2597091.
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat.
Bontás nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített!
246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresése, javítása lakásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások és teljes vezetékcsere földmunkával is 06/30/9143588.
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-,
központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás garanciával. Balázs János technikus T.: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELŐ mester T.: 06/70/235-6644.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolással. 06/70/5451869.
Lakásszerviz
ÜVEGES biztosításra is. 310-4116, 06/30/281-1457.
REDŐNY szerelése, javítása, gurtnicsere olcsón.
06/20/321-0601.
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505,
06/30/251-3800.
ASZTALOS-, parkettás, redőnyös munkák. 06/70/5451869.
Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén
06/20/288-5148.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS otthonában. T.: 283-7282.

is.

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.
Szolgáltatás
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással
való kivágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
ZÁRAK szerelése, javítása 0–24-óráig, 06/30/8637680.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát gyors
határidővel, garanciával vállalok, hétvégén is! 2915966, 06/30/458-6231.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt-javít! Rovarháló, napellenző, reluxa, szalagfüggöny, faredőny. 370-4932.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 2852882, 06/30/878-8977.
OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák, takarítás, karbantartás lélekkel. +36/30/418-6663.
TÁRSASHÁZI közös képviseletet vállalok. Bencsik
Mariann egyéni vállalkozó 06/20/502-4502.
KONTÉNERES sittszállítás. 06/20/4646-233.

ÉLETVEZETÉSI tanácsadás, konfliktusközvetítés (coaching és mediáció). 06/20/365-8833,
www.novial.hu
Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.:
216-3727, 06/70/547-7299, www.brahmakumaris.org/
hungary
Régiség
GYŰJTEMÉNYT (bélyeg, pénz, képeslap, jelvény
stb.) vásárol magángyűjtő. Pál István, tel.: 06/20/9473928.
Gondozás
BUDAI tradicionális család eltartást kötne, akár gondozással is. 06/30/277-6622.
Állás
KOZMETIKUS műszak kiadó. 06/20/329-4166.
INGATLANÉRTÉKESÍTŐT keresünk bővülő irodánkba, értékesítési tréninget, adminisztrációt és telefont biztosítunk. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
allas@csic.hu
A XI. KERÜLETI Bocskai úton ismét megnyíló, igényesen felújított szalon munkatársakat keres kedvező
feltételekkel. A betölthető helyek: fodrász, kozmetikus,
kéz- és lábápoló. Meglévő vendégkör előny, de nem elvárás. Jelentkezéseket várjuk a 06/30/996-1193-as telefonszámon a hét minden napján.
BUDAPESTI ingatlanhálózat keres XI. kerületi irodájába munkatársakat, ingyenes képzéssel. l.morvay@
gdn-ingatlan.hu
Társkeresés
TÁRSKERESŐ iroda garanciával, 50% kedvezmén�nyel! 06/30/217-5151.
Vegyes
MÁRKÁS új ruhák olcsón XS–XXXL-ig minden
korosztálynak és kismamáknak! Tom Tailor, MEXX,
s.Oliver, Bershka... Moúr Outlet XI. ker., Bartók Béla
út 56.
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DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Bejelentkezés: ibajomi@freemail.hu
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk.
képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozóhoz
egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)
önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
ogy. képv., alpolgármester
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130. ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu, 06/20/404-7023
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Augusztus 21-én 17 órától. Villányi út 20/A
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
ogy. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
ogy. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

Okmányiroda nyitva tartása
Hétfő: 8–19
Szerda: 8–19
Kedd: 8–18
Csütörtök: 8–18
Péntek: 8–16

hirdetmény

Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyelősége
2013. július 18-án 16 órától közmeghallgatást tart.
A meghallgatás tárgya: Budapest,
XI. ker. Kelenföldi pályaudvar
térsége nyugati kijárat -M1-M7
autópálya bevezetés módosított
csomópontjának útépítési engedélyezési eljárása
A közmeghallgatás helyszíne:
Bp. XI. ker. BKV Zrt. M4 Kelenföldi járműtelep „K” épület IV.
emeleti tárgyaló 1119 Budapest,
Gyergyótölgyes utca 2. szám.
További információkért kérjük
tekintség meg weboldalunkat:
www.ujbuda.hu/hirdetotabla.
reszlet.php?id=1199
Budapest Főváros
Kormányhivatala

További
információkért
olvassa be
telefonjával
a QR-kódot
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Támad a kullancs!

Új lakóink

Az áradás és az elmúlt hetek időjárása a vérszívók szaporodása és fejlődése szempontjából igen kedvező volt.
Már a lakott területeken is elterjedtek a kullancsok. Az általuk terjesztett fertőzés ellen azonban létezik hatékony oltóanyag.
Minél idősebb korban következik be a megbetegedés, annál súlyosabb lefolyású, így
az idősek számára különösen ajánlott.
Az oltóanyag elölt
kórokozókat tartalmaz.
Bár az oltási sorozatot télen
érdemes megkezdeni, hogy
a kora nyári kullancstámadás idejére kialakuljon
az immunitás, nyáron sem fölösleges. A
gyorsított oltási rend
hamarabb
eredményez védettséget. Ha
mégsem tudjuk időben
beoltatni magunkat, és megcsíp bennünket, minél hamarabb
el kell távolítanunk. A kifejlett
kullancs biztonságos, fertőzésveszély-mentes eltávolítására a
kullancseltávolító kanál nyújthat megoldást.
Ez az új magyar találmány úgy nyomja ki a bőrből
a kifejlett kullancsot, mint ahogy a meggymagkinyomó a meggyből a magot. Az eszköz kapható az
állatpatikákban, a gyógyszertárakban, valamint egyes
drogériákban is.
(K. A.)

Nyári gyermekprogramok
Öko-Kukac Kuckó Tábor
Hely: 1111 Budapest, Saru u. 11.
Időpont: 2013. augusztus 5–9.
Korosztály: 8–12 éveseknek
Tematika: A környezetvédelem, a hulladékmegelőzés, a tudatos vásárlás, a környezetbarát háztartás világába kalauzoljuk a
résztvevőket, mindezt persze sok-sok közös
játékkal, kézműves foglalkozással, élmén�nyel, játékos tanulással, hasznos ismeretekkel körítve.
Elérhetőség: oktatas@humusz.hu;
tel.: 06/20/224-9112;
www.humusz.hu/kucko

Táncoló Tábor a Kelenfa
Családi és Szabadidőközpontban
Hely: 1119 Budapest, Tétényi út 72/B
Időpont: 2013. július 22–26.
Korosztály: 3–7 éves óvodásoknak
Tematika: Táncolni nyáron is remek időtöltés, gyöngyfűzéssel meg még inkább! A
tánctábor azoknak a 3–7 éves óvodásoknak
jelenthet felhőtlen kikapcsolódást, akik már
tanultak táncolni, és azoknak is, akik még
sosem.
Elérhetőség: www.kelenfa.hu

„Zalán vagyok, egyéves.
Minden nap zenélek. A gitárt néha dobként használom,
mert az unalmas hangszerek
után újdonságokat keresek.
Szőke és kék szemű vagyok,
talán még herceg is leszek. A
fehér lovakat nem szeretem,
így ily módon szíveket nem
dobogtatok. De számtalan
más módszerem van, amit
a karmám beteljesülésével
meg is mutatok. Rettegjetek
lányok, lassan jövök!”
Klinovics András Benedek
2012. július 13-án született
a Szent Imre Kórházban.
Jókedvű kis huncut, szereti a zenét, és ha énekelnek,
mesélnek neki. Minden érdekli, igazi kis felfedező.
Kedvence az autó és a villamos. Imád utazni, gyerekek között lenni.

Belényesi Heppes Kristóf
2013. április 17-én látta
meg a napvilágot a Szent
Imre Kórházban. Kiegyensúlyozott, mosolygós kisbaba. Szeret sétálni és nagyokat aludni a jó levegőn,
de a buszozást is nagyon
élvezi. Imádja, ha szülei
énekelnek neki.

eXbox Élménypark
Hely: Budapest, Hunyadi János út 4.
Időpont: keddtől vasárnapig
Korosztály: 3–99 éves
Tematika: Képzelj el egy hatalmas, 4500
négyzetméteres sportpályát, adj hozzá 11
méter belmagasságot, és pakold tele a legizgalmasabb extrém sportolási, erőpróbát feszegető, csapatmunkát erősítő programlehetőségekkel! Gondolatban már meg is érkeztél
az eXbox Élményparkba.
Elérhetőség: info@exbox.hu

Honismereti tábor
2013 júniusában immár negyedszer kísérhettem kárpátaljai gyerekeket Magyarország fővárosába a „honismereti táborba”.
A 2010 óta működő program megálmodói és szervezői az Albertfalvi
Keresztény Társas Kör (AKTK) tagjai. A tábor célja, hogy minél több
kárpátaljai gyermek ismerhesse meg
nemzetünk történelmét, kultúráját, nevezetességeit, hisz mi is magyarok va-

Képünk illusztráció

Életmódjukból adódóan kullancsokkal
elsősorban erdőkben, tisztásokon, bokros, bozótos területeken találkozhatunk. A hazai fajok közül fél tucat alkot úgynevezett
kullancskommandót, amely veszélyt
jelent a háziállatokra és az emberekre egyaránt. Egyetlen nőstény
mintegy 3000 petét rak le. A
petékből kikelő hatlábú
kullancslárvák a talaj
üregeiben élő kisrágcsálók kölykein
szívják meg magukat
vérrel. Az állatok egy-egy fejlődési szakaszban csak egyszer szívnak vért, de ideális
környezetben akár háromhat évig is elélnek táplálék
nélkül.
Védekezésként csak az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével
rendelkező szerek biztonságosak. Emellett a
karokon, lábakon szorosan záródó ruházat akadályozhatja meg a kullancsok csípését. A leghatékonyabb megoldás még mindig a védőoltás, amely a Lyme-kór ellen nem, csupán a kullancsencephalitis ellen
véd. A vakcina egyéves kor fölött bárkinek beadható.

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbűvölő fényképeket. A fotókat postai úton az 1118 Budapest, Csíki-hegyek
utca 13–15. címre, vagy elektronikus formában a media@ujbuda.hu
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

gyunk, ez a miénk is. Kellner Dénesné
alelnök asszony gondolata volt: nem
nőhet fel magyar gyerek úgy, hogy ne
lássa a Szent Koronát és a Parlamentet, ezért vendéglátóink mindent megtettek annak érdekében, hogy minél
többet megmutassanak Budapestből.
Az albertfalvaiak kedvessége, vendégszeretete, gondoskodása, csodálatra méltó. A gyerekeket a Don Bosco
Katolikus iskola tanulóinak családjai
fogadták be egy hétre. A diákok közt
barátságok szövődnek, sokan sírva
váltak el a befogadó szülőktől.
A program idén is, mint minden
évben, oktató és ismeretszerző volt.
Igazán jó ötlet volt, hogy külön dos�sziékban megkapták a leírásokat

a látottakról. Voltunk a Parlamentben,
a Bazilikában, a Nemzeti Múzeumban, a Közlekedési Múzeumban,
a Mezőgazdasági Múzeumban, az Albertfalvi Helytörténeti Múzeumban,
a Történeti Múzeumban. Megtekinthettük a Ferences templomot, a Belvárosi templomot, a Mátyás-templomot,
a Sziklakápolnát, valamint az Albertfalvi Szent Mihály-templomot is.
Előadást nézhettünk meg az operaházban, a planetáriumban, a Fonóban.
Megismertük a Hősök terét, a belvárost és a várat. Kirándultunk a Szemlő-hegyi-barlangba, fogaskerekűvel
a Széchényi-hegyre, gyermekvasúttal
az Erzsébet-kilátóhoz, ahonnan libegővel jöttünk le.
Szeretném megköszönni az idegenvezetők és programszervezők kedvességét és szívből jövő szeretetét, amit
minden helyszínen nyújtottak nekünk.
Külön szeretném megköszönni Simicskó István képviselő úrnak, hogy a
Parlamentben időt szakított arra, hogy
köszöntsön minket, kárpátaljaiakat.
A kárpátaljai gyerekek szülei és
a magam nevében is szeretném megköszönni ezt a tábort. Hála és köszönet a szervezőknek és támogatóknak:
az Albertfalvi Keresztény Társas
Körnek, az Albertfalvi Szent Mihályplébániának és személy szerint Hollai
Antal plébánosnak, a Don Bosco Katolikus Általános Iskolának, a Barankovics Alapítványnak és Újbuda Önkormányzatának.
Kérem a Jóisten áldását az albertfalvaiakra, azokra az emberekre, akik
bármiféle módon hozzájárultak ahhoz, hogy igen dús programmal teli
szép hetet tölthettünk el a csodás Budapesten.
Török Adél
hitoktató

