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Drogprevenciót tartott
a rendőrség a Club Playben

BKK: Útlezárások
a villamosberuházás miatt

Razzia helyett drogprevenciós programokkal
lepte meg a rendőrség a Katolina úti diszkót.
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Az 1-es villamos építése miatt további
lezárásokat hajtott végre a közlekedési központ.

3

„A magyar érdekeket kell
képviselni az Unióban”
Deutsch Tamás tartott előadást a Szent Imre
Gimnázium rendezvényén.

Megújult a Gomba és
megnyílt a B32 Galéria
A felújított Gombát ismét
birtokba veheti a lakosság,
ám közösségi és közlekedési
funkcióját csak a közeljövőben tölti be. Az épület július
végétől kulturális és vendéglátó-helyiségként, valamint
jegypénztárként is szolgálja
majd a közönséget. Az átadó ünnepségen Hoffmann
Tamás, Újbuda polgármestere kiemelte: az 1942-ben
épített, műemléki védettséget élvező, az utóbbi időben
jelentősen leromlott állapotú
Gomba épülete valódi közösségi térként kapcsolódhat
vissza a XI. kerület életébe.
Felidézte, hogy a létesítmény megújítása korábban
nem tartozott a Kulturális
Városközpont kialakításáról szóló projektbe, de végül
sikerült azt kiterjeszteni. A
422 millió forintos beruházást az önkormányzat és az
Európai Unió közösen finanszírozta. Újbuda 197 millió
forintot fordított az rekonstrukcióra.
A B32 Galéria 900 négyzetméteren nyílt újra. A felújított és jelentősen kibővített galéria a Bartók Béla út
meghatározó kulturális-közösségi központja, az első
kiállítás anyaga a kerület
kortárs művészeinek munkáiból állt össze.
(Cikkünk a 4–5. oldalon)

Több ezer növény fogyott el
a muskátlivásáron
Nagy érdeklődés kísérte az önkormányzat virágosztási
akcióját. Az eseményen a lakosok kedvezményesen,
100 forintért vehettek át három tő muskátlit. A virágokért a kerület öt pontján is kígyózó sorokban álltak
az emberek, a hivatal több ezer növényt osztott szét.
Újbuda öt pontján, a Móricz Zsigmond körtéren, a Bikás parknál,
az albertfalvai, a gazdagréti és őrmezői piacokon vehették át a
kedvezményes áron kínált virágokat a lakosok. A polgármester
és a kerület képviselői 100 forintért három tő muskátlit adtak.

Hoffmann Tamás elmondta, a kezdeményezés célja, hogy az
újbudaiak feldíszíthessék balkonjaikat, kertjeiket, amivel a
városrész szépítésében is részt vállalhatnak. Hozzátette, az
önkormányzat is megkezdte a közterületek rendbetételét: a
parkfenntartó munkatársai növény- és faültetésekkel, sövénytelepítéssekkel frissítik fel a parkokat, a lámpaoszlopokra pedig
virágkosarak kerülnek. (Újbuda)
(T. D.)

Gyereknap a Bikás parkban
Idén is programforgatag várja a gyerekeket a Bikás
parkban: sportolási lehetőségek, vetélkedők,
ügyességi játékok és szórakoztató rendezvények
az egész családnak. Reggel tíztől egészen késő
estig több helyszínen zajlanak párhuzamosan az
események. Benépesülnek a nemrégiben átadott
streetball- és kosárlabdapályák, valamint a lelátóval és pályavilágítással rendelkező focipálya is,
de szinte megszámlálhatatlan lesz a látványosságok sora a park egész területén. A kicsiknek
hagyományosan lesz ugrálóvár, állatsimogató,
pónilovaglás, és persze olyan felejthetetlen
kalandok, amelyeket előre még sejteni sem lehet.
Tavaly például meglógott a solymász madara, akit
hosszas keresés után a gyerekek találtak meg.

Sikersztori

gyereknapi ringlispíl

Nevezzen az egész család
Az ügyességi versenyek nem csak a gyerekeknek szólnak.
Nevezhet akár az egész család is. A szokásos sportos játékok
mellett, mint a kapura rúgás, a falmászás, a rekeszépítés vagy
a streetball, egy igazi különlegesség is alkalmat ad arra, hogy
kipróbáljuk, ki a jobb. A kisautók szerelmesei slottingpályán
mérhetik össze erejüket. Szinte mindenki ismeri a slot autókat
és a slot versenypályát, legfeljebb nem tudja, hogy így hívják.
Ez az a terepasztalon felállított, egymás alatt-fölött kanyargózó
sávokból álló versenypálya, ahol a kisautókat egy sínpár vezeti
és eszeveszett tempóban képesek száguldani rajta. Igen ám, de
akkor miért kell hozzá erő? Mert ezek a kisautók nem hálózati
árammal működnek.
(Folytatás a 12. oldalon)

– Ez lassan a tizedik kör, igazán átadhatná már a helyét
a gyerekeknek a Szabó bácsi!
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Drogprevenció
a Club Play-ben

kék hírek
B. Ottó megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy április
6-án kora délután egy, a Móricz Zsigmond körtéri parkban
elbóbiskoló férfi utazótáskáját eltulajdonította. A rendőrök
elfogták, ellene kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.
•
B. Attila április 22-én kora délután egy üzemen kívüli áruház bekerített kertjébe bemászott, és ott különféle rézlemezeket gyűjtött össze azért, hogy azokat ellopja. A helyszín közelében a járőrök elfogták R. Gusztávval együtt, aki
szintén rézlemezeket kísérelt meg eltulajdonítani. Mindkét
elkövetővel szemben lopás vétség elkövetésének gyanúja
miatt folyik eljárás.
•
A hatóság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat Á. Andrea budapesti lakos ellen,
aki április 25-én este egy kerületi bevásárlóközpont egyik
üzletében a nála lévő babakocsiba elrejtett különböző gyermekruhákat, édességeket és élelmiszereket. Gyermekére
eközben egy barátnője vigyázott. Cselekményét az áruház
biztonsági őrsége észlelte, így a kasszától való távozásakor
feltartóztatta.

Razzia helyett drogprevenciós programokkal
lepte meg a rendőrség a Katolina úti Club
Play diszkó közönségét. A BRFK Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai a szórakozóhely előtt játékos feladatokon
keresztül szemléltették a
tudatmódosító szerek káros
hatásait. A kerületi rendőrkapitány kiterjesztené a
kezdeményezést más
éjszakai szórakozóhelyekre is.

Munkában a nyakláncletépők
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást M. László budapesti lakos ellen. A férfi
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy május 3-án délután a Törökbálinti út
és Ördögorom lejtő kereszteződésében egy idős hölgy mögé lépett, majd egy
hirtelen mozdulattal kitépte a néni nyakából az aranyláncát. M. László a megszerzett értékkel a helyszínről gyalog, majd taxival menekült el. A taxi sofőrje
gyanúsnak találta, hogy utasa az úti célját útközben többször is megváltoztatta,
majd a viteldíj fejébe egy szakadt aranyláncot ajánlott fel neki. A taxis – kollégái segítségével – M. Lászlót a kerületi rendőrkapitányságra szállította. A rendőrségen a férfi részletes beismerő vallomást tett, és az idős sértett is visszakapta tulajdonát.
Nem minden eset végződik azonban ilyen szerencsésen, ezért szeretnénk felhívni az újbudai lakosok figyelmét az alábbiakra:
A tavasz beköszöntével ismét itt a jó idő és ezzel együtt az úgynevezett „nyakláncletépéses” lopás – mely leginkább az idősebb hölgyeket érintő bűncselekmény
– is újra megjelent kerületünkben. A megelőzés egyetlen biztos módja, ha az utcán
nem viseljük jól látható módon ékszereinket. Ez talán túlzásnak tűnhet, azonban
mégis célszerű átgondolni, hogy valóban szükséges-e felvenni a sokszor komoly
eszmei értéket képviselő, drága aranyláncot egy egyszerű bevásárláshoz. Biztonságosabb letenni ékszerünket egy fél órára otthon, mint bűncselekmény áldozatává válni, és örökre elveszíteni azt.

Rendhagyó buli
volt a minap
az egyik Karolina úti szórakozóhelyen.
A fiatalok
este
fél
11 körül
kezdtek
gy ü lekezn i
a diszkó előtt,
akik
percek
alatt hosszú sorba
rendeződtek a pénztáraknál. Többen érkeztek vidékről is,
feltehetően azért,
mert erre a bulira 16
éveseket is beengedtek. Sokan már
bealapozva érkeztek a helyszínre, de a rendőrség jelenléte senkit sem feszélyezett. Amikor
előkerültek a szemléltető eszközök, a srácok invitálás nélkül jelentkeztek, hogy kipróbálják azokat.
Az egyik legnépszerűbb játék az úgynevezett részeg szemüveg volt, ami a térérzékelést befolyásolja úgy, mintha viselője drog vagy alkohol hatása
alatt lenne. A feladat egyszerű, megvalósítása már

kevésbé: 105 forintot kellett egy pénztárcányi apróból kiválogatni a pultnál történő fizetéshez.
– Régi probléma a diszkóknál a kábítószer-fogyasztás és -terjesztés. Ezért úgy gondoltuk, nem elegendő
csak az iskolákban megszólítani a fiatalokat, hanem el
kell menni azokra a helyekre, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a droggal – mondta el a
helyszínen Berki Antal, Újbuda
rendőrkapitánya, aki szerint nemcsak a drogozás veszélyeire, de a
személyes értékek
védelmére is fel kell
hívni a figyelmet. A
statisztikák szerint
ugyanis gyakori a
lopás a szórakozóhelyeken. A kapitány
hozzátette, nem
véletlenül
kezdték programjukat a Club
Playnél. A környéken lakók ugyanis
nem csupán a hangos
zene, de a fiatalok
botrányos viselkedése
miatt is többször tettek már
bejelentést.
Tóth Rita üzletvezető-helyettes
szerint a diszkó is mindent megtesz a
drogmentes bulikért. – Minden belépésnél
korellenőrzést végzünk, amikor pedig 16 pluszos bulit tartunk, a kiskorúak megkülönböztető karszalagot
kapnak, hogy ne szolgálják ki őket alkohollal a pultoknál – számolt be a vezető a hely óvintézkedéseiről. A
szórakozóhely biztonsági szolgálata már a bejövetelnél
szelektálja a vendégeket, és kiszűri a szalonképtelen
személyeket.
(T. D.)

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
– Az ózonréteg vastagságának csökkenésével egyre több káros napsugár éri el a
földet, ami elősegíti a rosszindulatú anyajegyek kialakulását. Ezért is annyira fontosak
a rendszeres bőrgyógyászati szűrővizsgálatok, melyek során könnyen, még időben ki
lehet szűrni, illetve meg lehet előzni a bőrrákot.
A melanoma tüneteiről, a szakszerű kezelésről és a megelőzésről Dr. Smolcz Katalint,
a Budai Oltóközpont és Magánorvosi Centrum szakorvosát kérdeztük:
– Az első szemrevételezés után dermatoscoppal tetőtől talpig alaposan átnézzük a betegen lévő anyajegyeket. A nagyobb anyajegyeknél a színük, nagyságuk, illetve szélük
alapján szinte azonnal megállapítható, hogy
fenn áll-e a rosszindulatúság veszélye. Egy
anyajegy három kategóriába sorolható: normális, kicsit elváltozott, már rosszindulatú.
A legjobban a világos szemű, világos bőrű,
vörös hajú embereknek kell vigyázniuk magukra, de a 2-es kategóriába tartozó szőke
hajúak, világos bőrűek és szeműek részéről
sem árt az óvatosság. Azaz mindazok részéről, akik az első napozáskor biztosan leégnek, bármilyen rövid ideig tartózkodjanak is
a napon-.
A Budai Oltóközpont és Magánorvosi
Centrum szakorvosa felhívta a figyelmet,
hogy a szoláriumnak ugyanolyan káros hatása lehet, mint a napozásnak. Amennyiben
a fénykárosodás jelei már megmutatkoznak
Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia, endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

• menedzserszűrés
• belgyógyászat, gasztroenterológia
• pszichológia, pszichiátria
• gyermekgyógyászat
• reumatológia
• neurológia
• ortopédia

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

Várjuk Önt is Magánorvosi
Centrumunkban!

valakinek a bőrén, azt nem lehet visszafordítani. Már a heti
egyszeri szolárium is ráncosodáshoz, pigmentfoltokhoz, a bőr
kiszáradásához
vezethet.
– Rendkívül
fontos a megelőzés, a fényvédelem. Egyrészt csakis
a gyógyszertárakban vásárolt minőségi
készítményekben lehet megbízni, másrészt
a 30-as vagy ennél is magasabb faktorszámú krémek védenek a káros sugaraktól.
A fényvédő krémeket 20 perccel a napozás előtt kell felkenni a bőrre, amennyiben
pedig vízparton vagyunk nem elég naponta egyszer bekennünk magunkat, hanem
a fürdés után meg kell ismételni, akkor
is, ha azokra azt írták, hogy vízállóak.
A legnagyobb védelmet azonban továbbra
is a megfelelő ruházat és a napszemüveg
biztosítja. Ez utóbbiak közül is a kicsit
drágábbakat válasszuk, amelyek valóban
kiszűrik az UV-sugarakat-.
Az orvosnő hangsúlyozta, hogy a napfénynek jótékony hatásai is vannak, például elengedhetetlen a D-vitamin-képzéshez, amelyre
a szervezetnek szüksége van, és nem elhanyagolható a hangulatjavító hatása sem, így
természetesen nem kell elbújni a napfény
elől, csak nagyon fontos a mértékletesség:
11-től délután 4-ig ne napozzunk, valamint
megfelelően védekezzünk az erős napsugárzás ellen.
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
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Legyenek a vendégeink!
Újbuda Önkormányzata
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Deutsch: „A magyar érdekeket kell
képviselni az Európai Unióban”

tott a Fidesz–KDNP szövetsége, a kimagasló
társadalmi támogatással pedig Európában
Magyarország lett a legegységesebb ország.
Szerinte a kormány a magyar gazdaságot zuhanórepülésből a fejlődés útjára állította, és
elsőként tudta tartani az előírt költségvetési
hiányt. – Egy jól működő piacgazdaságot nem
kétes lobbival és a piaci versenyt torzító intézkedésekkel, hanem gazdasági teljesítménnyel
A rendezvényen Simicskó István sportért és ifjú- kell megalapozni – tette hozzá az európai parságért felelős államtitkár a magyar érdekek vé- lamenti képviselő. Deutsch Tamás kijelentette,
delmének szükségességére hívta fel a figyelmet. a korábban kritizált célkitűzés, miszerint egyA politikus példaként említette az uniós források millió új munkahely keletkezzen 10 év alatt,
most is reális elképzelés, hiszen
igénylésére feljogosító európai teraz előző ciklusban 300 ezer új
méklistát, amelyen 2010-ig egyet18 termékre
álláshely jött létre.
len magyar termék, a Pick szalámi
bővült a védett
A politikus az új választási
szerepelt. Elmondta, egy 2006-os
magyar termérendszer
kiegyensúlyozottságát
javaslata nyomán az elmúlt négy
kek listája
ért
vádakra
reagálva elmondta,
évben 18 termékre bővült a védett
ha a brit választási rendszer műmagyar termékek listája Európában. – Ha kell hangosan, ha kell udvarias bá- ködne Magyarországon, akkor pártja 2010torsággal, de ki kell állnunk a magyar emberek ben 98 százalékos, 2014-ben 92 százalékos
érdekei mellett. Ezért azt szeretnénk, ha minél parlamenti többséget szerzett volna. Arra fitöbben képviselhetnék az országot az unióban – gyelmeztetett, a május 25-i európai parlamenti választáson arról dönthetünk, hol foglaljon
jelentette ki Simicskó István.
Deutsch Tamás beszéde elején arra emlékez- helyet Magyarország Európában. Deutsch
tetett, április
6-án történelmi győzelmet ara- szerint a baloldal az EU-ban hosszú évekig az
CityHirdetes_66x49mm.ai 1 2014.04.17. 8:30:38
ország ellen dolgozott, lejárató tevékenységet
folytatott, ezért csak azoknak van helye az Európai Parlamentben, akik a magyarok mellett
állnak ki és meg tudják védeni az országot –
mondta.
(T. D.)
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misszió
Tisztelt Olvasók,
kedves Újbudaiak!
Újbuda nagyon fontos állomáshoz ért az elmúlt héten: nagy öröm
ugyanis számunkra, hogy május 13án átadhattuk a rekonstruált Gomba
épületét a Móricz Zsigmond körtéren. Az épület Újbuda hagyományokhoz való hűségét, ugyanakkor
a megújulásra való törekvését jól
szimbolizálja: a Gomba rekonstruált
állapotában is hű maradt az 1942-es
Shall József-féle tervekhez, így régi-új pompájában nyithattuk meg újra a kapukat a nagyközönség előtt.
A 2009-ben indult eredeti európai uniós pályázat,
a Kulturális Városközpont Program célterülete nem terjedt ki a Móricz Zsigmond körtérre. 2011-ben döntöttünk
úgy, hogy a Gombát is bevonjuk. Ezt 2012-ben sikerült
is elérni, így az épület megújítása meghatározó projektelemmé vált. Ehhez azonban köszönetet kell mondanom
Szabó Levente és Gyüre Zsolt tervezőknek, akik az eredeti állapotból kiindulva ilyen fantasztikusra álmodták a
Gombát, megtartva átláthatóságát, átjárhatóságát, és több
helyen az eredeti, 1942-es elemeket.
A Gomba kapcsán azonban beszélnünk kell a teljes
Kulturális Városközpontról is. A Bartók Béla út ezen része olyan tematikus utcává válik, amely azt üzeni: a kulturális pezsgés Budán is megtalálható. Unikális ez azért
is, mert történelmi és kultúrtörténeti kincsekben gazdag
városrészről van szó, számos hagyománnyal, amelyekhez hűnek kell maradnunk.
A Gomba tehát Újbuda kulturális főutcájának kiindulópontja, a kerület megújult, emblematikus találkozóhelye,
amely a jövőben már nem csak kiindulási pont, hanem az
út célja is lehet. A Körtér innentől fogva ugyanis nemcsak
egy közlekedési csomópont lesz, hanem igazi közösségi tér.

A Fidesz–KDNP „Üzenjük Brüsszelnek:
Tiszteletet Magyarországnak” címmel
rendezett kampánygyűlést a Szent
Imre Gimnázium nagytermében. A
rendezvény fővendége, Deutsch Tamás
európai parlamenti képviselő arról
beszélt, a nagyarányú itthoni választási
győzelem mellett fontos, hogy Európában is meg tudják védeni az országot.
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dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

BKK: Terelések és útlezárások
a villamosberuházás miatt
Folytatódnak az 1-es villamos
vonalának meghosszabbításához
kapcsolódó munkálatok, ezért
további útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra lehet számítani a kerületben.

sek és korlátozások megmaradnak, de
helyi változások a sávelhúzásokban
a Hengermalom úton és a Szerémi
út–Prielle Kornélia utca kereszteződésben lehetnek. A Szerémi út mentén
folytatódik a zajvédő fal építése.
Jelenlegi közműépítési munkálatok:
• a Szerémi út mentén a távhővezetékek kiváltása
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Trófea Grill Étterem
Újbuda
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Várjuk a képzőművészetet kedvelő felső tagozatos újbudai
általános iskolásokat festészettel , kerámiával ,
textilművészettel foglalkozó műhelyünkre .
A z alkotómunka mellett múzeumi programok is szerepelnek .

szakácsot, cukrászt,
felszolgálót,
futárt (saját járművel),
recepcióst.

Időpontok: 2014. 05. 13-tól iskolaidőben kedden és pénteken
14.30-16.30, valamint 06.17. 9.30–16.00, 06.18. 9.30–13.30.
A programzárás, kiállítás megnyitó 06. 18-án délután lesz.
Helyszín: Újbudai Pedagógiai Intézet alkotóműhelye
(1117 Bp., Erőmű u. 4. II. em.).

Elvárás a középfokú szakképesítés,
hasonló munkaterületen szerzett
tapasztalat, megbízhatóság,
terhelhetőség, a gyakorlat előny.

Szivárvány II. képzőművészeti program

Információ, jelentkezés: 381-0664; titkarsag@upi.ujbuda.hu
A program megvalósul a Nemzeti Tehetség Program NTP-TTM-13-006
számú pályázati támogatásból.

Halad az 1-es villamos vonalának
meghosszabbításához
kapcsolódó
munka, a Budapesti Közlekedési Központtól (BKK) kapott tájékoztatás szerint a beruházás a Rákóczi híd lehajtójában, a Nádorkerti és a Budafoki úti
megállókhoz tartozó műtárgyak kialakításával folytatódik. Ha az időjárás
engedi, nem akadályozza a tervezett
munkák kivitelezését, a Nádorkerti
műtárgynál módosulhat a forgalomterelés, ám a forgalmi sávok száma változatlan marad.
A Sopron utcát a Hengermalom út
felől közműkiváltások miatt továbbra
is lezárják. Az eddigi forgalmi terelé-

Amit ajánlunk:
korrekt, versenyképes bérezés,
fiatalos csapat.
Jelentkezés módja:
küldje önéletrajzát
a pozíció megjelölésével

a grilltrofea@gmail.com
emailcímre.

– vízvezeték-építési munkák: a Fehérvári út–Hengermalom út
kereszteződésében, a Hengermalom
úton a Soproni útnál a Hengermalom
út mentén
• gázvezeték-építést megelőző feltárások vannak a Hengermalom úton
• csatornaépítések a Szerémi út
mentén
• forgalomtechnikai (jelzőlámpás
forgalomirányítási) kábelek feltárása
és alépítmény-építés a Hengermalom
út mentén
• telefon- és távközlési vezetékek
magassági bemérése a Hengermalom
úton és a Szerémi–Prielle Kornélia
utca sarkán.
Bővebb információt a munkálatokról www.bkk.hu honlapon olvashat

LHT Társasházak Kft.
Az idén is szervez Gubik József és Rikassy Barbara az
Újbudai Babszem Táncegyüttes művészeti vezetői hagyományőrző napközis tábort alsó tagozatos diákok részére az
Albertfalvi Közösségi Házban (1116 Gyékényes utca 45-47.)

Az tábor részvételi díja: 20.000 Ft
TESTVÉRKEDVEZMÉNY!!

(ez az összeg tartalmazza a kézműves anyagok költségét,
az ebéd árát a hétre, a tanárok tisztelet díját
és a tábor résztvevőinek járó ajándékokat)
Érdeklődni lehet Rikassy Barbaránál
a 0620-823-2843-as telefonszámon,
vagy a 07bari@gmail.com e-mail címen.

1211 Budapest,
Kossuth L. u. 88/A.
Tel.: 06-70-210-1046,
www.lht.hu

www.szinesfenymasolok.hu
• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés
Újbudai cégek részére

TÁRSASHÁZKEZELÉS
– KÖZÖS KÉPVISELET

10% kedvezményt

Műszaki – Pénzügyi – Jogi háttér
Helyszíni ügyfélfogadás

www.hetivalasz.hu

biztosítunk!

iroda@manualhungary.hu

66x49_pest-budai.indd 1

2014.04.24. 10:50

4 Újbuda

fókusz

2014. május 21.

fókusz

2014. május 21.

Újbuda 5

Nyárra a szolgáltatók is belakják az épület helyiségeit
Tavaszra megújult a Gomba és újranyílt a B32 Galéria
értékeinek megőrzését további négy projekt szolgálja: a
Gárdonyi-szobor körüli köztér átalakítása, a Bercsényi
utca 7. szám alatti házban kulturális-kereskedelmi helyiség
kialakítása, a Bartók Béla úti
B29 Galéria közösségi célú átalakítása, valamint a B32 GaTeljesen átjárható a Móricz Zsigmond körtéri Gomba épülete. léria terület- és funkcióbővítő
A megújult létesítményt újra birtokba veheti a lakosság, de rekonstrukciója. A Kulturális
közösségi és közlekedési funkcióját is hamarosan betölti. Az Városközpont Program a törépület július végétől kulturális és vendéglátó-helyiségként, va- ténelmi, kulturális tradíciókat
lamint jegypénztárként is szolgálja majd a lakosságot. Az átadó megőrző, illetve továbbgonünnepségen Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere kiemelte: doló városrész kialakítását
az 1942-ben épített, műemléki védettséget élvező, az utóbbi tűzte ki célul. Egy olyan élheidőben jelentősen leromlott állapotú Gomba épülete megújult tő, szerethető városkép megformájával valódi közösségi térként kapcsolódhat vissza a XI. alkotását, amely egyszerre
kerület életébe. Felidézte, hogy az épület megújítása korábban képes minőségi és változatos
nem tartozott a Kulturális Városközpont kialakításáról szóló kulturális programokat kínálprojektbe, de végül sikerült azt kiterjeszteni, és a 422 millió fo- ni a környéken tanuló egyeterintos beruházást az önkormányzat és az Európai Unió közösen mistáknak, gimnazistáknak,
a lakóknak, a kerületbe látofinanszírozta. Újbuda 197 millió forintot fordított erre a célra.
gatóknak. Az akcióterület en• Újbuda Önkormányzata 2013 tavaszán indította el az Újbuda nek megfelelően a Szent GelKulturális Városközpont Integrált Városfejlesztési Program lért tér és a Móricz Zsigmond
megvalósítását. Miért volt fontos lépés, hogy az uniós pályá- körtér által határolt városrész,
amelynek a két közterület közatba a Gomba rekonstrukcióját is bevonják?
Hoffmann Tamás: Nyilván a források kímélése szempontjából is zött futó Bartók Béla út lett a
lényeges eredmény volt, hogy EU-finanszírozásban tudtuk a szük- központi része. A gondolat – a
séges forrásokat biztosítani a Gomba rekonstrukciójához. Összes- Bartók Béla út központi szeségében egy szerethető városközpontot akartunk létrehozni. Ke- repét szem előtt tartva – végül
véssé volt érthető, hogy a Kulturális Városközpont Programban, a kulturális tematikus főutamit örökül kaptunk, miért nem szerepel a körtér és a Gomba. Kul- ca koncepció köré rendezőturális főutcának is nevezték a Bartók Béla utat, Kulturális Város- dött, amely egy kényelmesen
központnak is – ehhez képest épp a Gomba nem volt bevonva. A megközelíthető és bejárható
nagyszabású tervpályázatban sem igazán vették figyelembe, hogy területre koncentrálja a kulez egy műemléki védettségű épület, és eredeti funkcióját tekintve turális programokat. Egy új,
is egy közösségi helyszínnek megtervezett létesítmény. Azt a két budapesti kulturális erőtér
tervezőirodát kértük fel közös együttműködésre, amely egyébként lehetőségeinek megteremtése
ezekre a szempontokra építette az elgondolását. A Gyüre Zsolt és és kereteinek biztosítása melSzabó Levente által benyújtott tervek alapján teljesen logikus volt, lett a közterületek felújítása,
új pihenőhelyek, közművelőhogy ők együtt készítsék el a végleges tervrajzot.
dési, szabadidő-eltöltési lehe• A KVK projekt kiemelt célja a kulturális tematikus főutca ki- tőségek kialakítása, valamint
alakításával, hogy egy közös színteret hozzon létre a kerület a program kiemelt részeként
művészeti csoportjainak, ahol az évszázados hagyományok és a a Móricz Zsigmond körtéri,
kortárs művészet egyszerre képviseltetheti magát. Hogyan látja, műemléki védettségű Gomba
épületének hasznosítása szinmennyire érte el a Kulturális Városközpont a célját?
Hoffmann Tamás: Egyre aktívabbak az itt működő egyesüle- tén az Újbuda Kulturális Vátek, galériák, vendéglátók. Azzal, hogy folyamatos párbeszédet rosközpont részét képezte.
A B32 Galéria most 900 négyzetméteren nyílt újra. A felújífolytatunk, ők is tisztában vannak azzal, milyen terveik vannak
tott
és jelentősen kibővített galéria a Bartók Béla út meghatároaz önkormányzatnak, amivel egyben közvetítjük a környékbezó kulturális-közösségi központja, az első kiállítás
liek véleményét is. Már nem az első olyan akció vaA B32 900
anyaga a kerület kortárs művészeinek munkáiból
lósult meg, amely azt célozta, hogy mindenki szánégyzetméállt össze. Az Újbuda Kulturális Városközpont elnemára megismerhető legyen, és létrejöjjön egy olyan
teren várja
vezésű, 2011-ben elindított programnak köszönhenyitott működés, amely hasznos a galériák és egyéb
a látogatókat,
tően előadóteremmel, irodákkal, a pincehelyiségben
művészeti csoportok számára, ugyanakkor érthető,
első körben
pedig további kiszolgáló funkciókkal bővült a helyielfogadható és szerethető a környéken lakóknak is.
kerületi
ség, illetve a hét hónapig tartó felújítási munkálatok
Ezek a programok egyrészt segítenek jobban megkortárs
során egy nagyobb koncerttermet is kialakítottak. A
ismerni az itt működőket, másrészt nyilvánvalóvá
kiállítással.
múlt hét kedd délutáni átadással az Újbuda Kulturáválik az itt élőknek, miért lehet ez fontos és jó nekik is. Bízom benne, hogy ahogyan például a Hadik Kávéház a lis Városközpont Program szintén lezárult, és teljesítette az eukezdeti óvatoskodás után teljes mértékben elfogadott helye lett rópai uniós támogatással megvalósult projekt célkitűzéseit, és
a KVK-nak, úgy válnak majd közkedvelt tevékenységekké a egy új kulturális központtal tette gazdagabbá Budapest városát.
A galéria megnyitóján Bosznai Tibor, a Kulturális 11 társelnöke
KVK további programjai is.
és a Hadik Kávéház, valamint a Szatyor Bár és Galéria művészeti vezetője beszédében kiemelte, külön öröm, hogy egy ígéA kultúra újbudai főutcája
retesen kezdődő közös munkának most kézzel fogható eredméA polgármester az átadó ünnepségen arról is beszélt, hogy a nyét láthatjuk. (A KÖZ/TÉR/KÉP – a közösségi élet lenyomatai
fejlesztési programban a kerület hagyományainak és kulturális című kiállítás május 22-éig tekinthető meg.)
Több évtizedes huzavona után megújult a Móricz
Zsigmond körtéri Gomba. A rekonstrukcióval Újbuda
jellegzetes, ám évek óta lezárt és már-már elfeledett
találkozóhelye visszanyerte régi fényét, az ikonikus
épület ismét a Schall József-féle eredeti, 1942-es
tervek nyomán öltött régi-új formát. Az emblematikus
létesítmény átadásával az Újbuda Kulturális Városközpont (kvk) Program is lezárult.

Gomba 1942–2014
A körtér a 20. századra a főváros egyik legforgalmasabb csomópontjává vált. Az 1910es évek elején aztán hurokvágányrendszer létesült a tér akkori magja, a Szent Imre-szobor
körül, és a közlekedéstervezők egyre több
vonalat vezettek ki idáig. Olyan sokat, hogy
rövidesen bővíteni kellett kapacitását. Az
új – akkor Horthy Miklós térnek nevezett –
közlekedési csomópontot 1942-ben adták át,
és ekkor épült a gyűrű alakú „gombaépület”
is. A korban új, szokatlan kialakítású létesítményt Schall József tervezte, a közepén álló
kutat Szomor László szobrászművész díszítette nemzeti ihletésű domborművekkel. Az
épület gyorsan Dél-Buda jellegzetességévé
vált. A Gomba megújítás előtti állapota csak
nyomokban hordozta a Schall József-féle
eredeti terv, vagy akár az építéskori állapot
nagyvonalúságát, a ‘60-as években ugyanis

Faur Zsófi, a Kulturális 11 Egyesület elnöke
és a Faur Zsófi Galéria vezetője értékelte
a Kulturális Városközpont projektet
drasztikusan átépítették. A tervezők az eredeti koncepciót vették alapul, visszanyúlva az épület eredeti karakteréhez, átláthatóságához és könnyedségéhez.
A Gomba rekonstrukciójára kiírt ötletpályázattal az önkormányzat legfontosabb célja az épület felújításán kívül az volt,
hogy sikerüljön megőrizni a Gomba műemlékileg védett, markáns, stiláris építészeti karakterét. A bíráló bizottság döntése
értelmében a Hetedik Műterem Kft., valamint a Gyüre Építésziroda Kft. pályázata nyert, Szabó Levente DLA és Gyüre Zsolt
terveivel.
Szabó Levente felelős tervező, a Hetedik Műterem Kft. ügyvezetője szerint minden építkezés egy folyamat, aminek általában egy-egy pillanatfelvételét látjuk. A rekonstrukció során a
legfontosabb a műemléki jelleg megőrzése volt, melynek megfogalmazása 2014-es színvonalú. Az eredeti épületkontúrokra keret
nélküli, alaprajzilag íves hőszigetelő üvegezés és íves finombeton
panelek kerültek, az udvart pedig az átjárhatóság miatt szabadon
hagyták, megújult a csobogó, valamint a zöld felületek is. A létesítmény földszintjén nem alakítottak ki hagyományos értelemben
vett helyiségeket, így hagyva érvényesülni a jellegében transzparens kialakítást és a tökéletes körszimmetrikus szerkesztést.

az íves, hőszigetelő üvegek, amelyek természetesen nem voltak lehetségesek ezelőtt hetven
évvel, a háború kellős közepén, és hát az akkori kor előírásai sem határoztak meg kötelező
hőszigetelő üvegszerkezetet.
• A felújítással hogyan változott a Gomba és a
körtér szerepe, funkciója?
Szabó Levente: A létesítmény belső udvarral, három széles átjáróval rendelkező tér, szerintünk ez
a Móricz Zsigmond körtér része. Egy olyan intim épületekkel körbevett térrész, amely nagyon
fontos centrális helye a körtérnek. Szomor László
kútja tökéletesen illeszkedik a körszimmetrikus
szerkezethez, másrészt egy olyan mikroklímát
teremt az udvarban, ami ugyancsak az udvar védettségét emeli ki. Az egyes épületeket úgy alakítottuk ki, hogy variábilisan tudjanak a későbbi
bérlők különböző igényeinek megfelelni, mindegyikben van olyan
háttérkiszolgálás, amely adott esetben vendéglátó-, információs
vagy kulturális funkciót is be tud tölteni, azokhoz hátteret tud biztosítani.

• Az átalakítással mennyiben újult meg a Gomba épülete?
Szabó Levente: A Gomba 1942-ben, a háború kellős közpén • A Gomba saját korának is meghatározó építészeti műalkotása
épült. Mégis olyan eleganciával és olyan színvonalon tudott
volt. Miben áll, állt különlegessége?
megvalósulni, amely méltóvá tette egyrészt arra, hogy műem- Szabó Levente: Leginkább a karcsúságában. Vasbeton szerkelékké nyilvánítsák, másrészt, hogy mi, építészek,
zet igazából már a század elején épült, azonban
az önkormányzat és a lakók értékesnek és érdenem így, ahogyan itt látható, főleg a külső-belső
A Gomba
mesnek tartsuk a megmentésre, állapotának megkonzolnál: nagyon karcsú, nagy kinyúlású szerkülönlegessége
őrzésére. Az épület különlegessége, hogy rendkezetek, oszlopok ezek. A köroszlopok például
a karcsú betonkívül korai és karcsú vasbeton szerkezeten álló,
mészkő, gyakorlatilag műkő oszlopok, amelyek
szerkezeten álló
nagyon vékony konzolos tetőfödéme van, gyakormegint csak különlegesek, hiszen ezek mind
keskeny födémlatilag ennek a megőrzése volt a legfontosabb száolyan építészeti finomságok, amelyek szokatlaszerkezet.
munkra, amikor a tervezést megkezdtük.
nok egy abszolút üzemi épületnél. Kiváltképp érAz eredeti épületnek részben megmaradt az
dekes, hogy mindezek egy kör alakú szituációban
anyagi valósága: a tartószerkezete, vasbeton pillérei és az egész körszimmetrikus módon valósulnak meg. A tömegnek, a térfortetőfödém szerkezete, szellemi értelemben pedig az eredetileg mának is van különlegessége, és az ezt megvalósító építészeti
tervezett, 1942-es állapot elgondolását is megőriztük, így az részleteknek is – mind a kettőt nagyon értékesnek tartottuk, fügátjárókat és az azok között álló épületcikkelyeket. Megmaradt getlenül attól, hogy műemlék vagy sem.
továbbá az átláthatósága, átjárhatósága. Újdonság az egyes cikViszonyulásunk egyszerre volt kortárs és hagyományőrző. Fonkelyek falszerkezete, szigetelése, homlokzatburkolata, és azok tos volt, hogy az épület konzolos jellegét visszaállítsuk, megőriz-

zük, az egykori cikkelyek legyenek geometriájukban visszaépítve,
és ragaszkodtunk az eredeti térszerkezethez is. Az üvegfelületek,
amelyek régen sűrű osztással és szegmensesen álltak össze ebben
a körívű formában, most keret nélkül, nagyméretű üvegtáblákkal
vannak megfogalmazva. Ez az épület karakterét is adja.
• Érték-e önöket meglepetések a kivitelezés során?
Szabó Levente: Elég jó eredeti tervek álltak rendelkezésünkre,
amiket nagyjából igazolt is az élet. De egy ilyen épület, ami eleve rekonstrukció, másrészt pedig régi, hiszen hetvenéves létesítményről beszélünk, tele van meglepetésekkel. Például egy ilyen
építménynél, ahol ennyire ki van centizve, hogy az üvegsáv vízszintes, elég fájdalmas dolog volt, amikor kiderült, hogy meg
van süllyedve 17 centit. Mindenképpen ki kell emelni a kivitelező, a Vortext hozzáállását. Ők felvállalták, hogy kikísérleteznek egy olyan megoldást, amivel egy hetvenéves, megsüllyedt
betonszerkezetet pontszerűen vissza lehet emelni – naponta egy
centit emelve, és ezt is elosztva három részre. Ezt addig csináltuk, amíg a vasbeton szerkezetet ki lehetett úgy simogatni,
hogy kezelhetővé vált a minimális eltérés. Ez volt a legnagyobb
izgalom. Ugyan látni senki nem fogja, de nekünk fontos és szép
pillanat volt, hogy ezt meg lehetett oldani.
(K. V.)

– Tavaly elindult az itt lakók, az itt üzlettel rendelkezők, galériák
és vendéglátók között egy teljesen spontán, önszerveződő beszélgetéssorozat, melynek végeredményeként létrejött a Kulturális
11 Egyesület. Számomra is hihetetlen, mennyire sok civil itt lakó
is csatlakozott. Ennek nagyon örülök, lokálpatriótaként nekik is
ugyanaz a céljuk, mint nekünk: hogy a Bartók Béla út egy igazán
jó utca legyen! Szerintem ez egy fantasztikus utca. Gyönyörűek
a házak, a fekvése, az elhelyezkedése olyan érzést kelt bennem,
mintha Párizsban lennénk. Ha átjövünk a Szabadság hídon, a Bartók Béla út abszolút a belváros folytatása.
Mindenki, aki két napnál többet tölt Budapesten, eljön megnézni a Gellért szállót, hiszen ez egy ikonikus épület. Az elmúlt négy
év tapasztalata, hogy nagyon sok külföldi jön ide, akiket jó volna
valahogy szembesíteni azzal, érdemes a szállótól továbbjönni,
és nem egyből visszafordulni a Szabadság hídon az V. kerületbe,
hiszen itt is van minőségi kultúra, gasztronómia. Szerintem ez egy
fontos feladat a jövőre nézve. Akár utcabútorokkal nyilvánvalóvá tenni, hogy mindenki számára egyből feltűnjön, hogy ez egy
kulturális utca.
Ugyanakkor már most látom a pozitív fejlődést. A két héttel
ezelőtti Eleven Design hétvége volt az első nagyobb megmozdulásunk az egyesülettel, ami több szempontból is nagyon pozitívan
zárult. Egyrészt nulla költségvetésből hoztuk létre, a közösségi
médiát és a kapcsolati hálónkat kihasználva próbáltuk hirdetni az
eseményt. Büszke vagyok rá, hogy számos komoly megjelenésünk
volt már most, az első alkalommal. Nemcsak a rendezvényről
adtak hírt, hanem a Bartók Béla útról és Újbudáról is. Több helyen
már most úgy írnak rólunk, mint hiánypótló rendezvényről, aminek helye van. Ezt mi is így éreztük.
A külföldiek szemmel láthatóan örültek, hogy a saját nyugat-európai városukban megszokott színvonalú eseménnyel találkozhattak Budapesten is. Azt gondolom, ha az emberek azt látják, itt
élet van, abból mindenkinek, aki akármilyen üzlettel rendelkezik
itt, erkölcsi és anyagi haszna is származik. És végre első budaiként
a Bartók Béla út is felkerülhet a bevásárló- és tematikus utcák térképére, amelyen eddig csak Pest szerepelt. Nagyon fontos, hogy
elindult egy kommunikáció nemcsak az alkotók, hanem az önkormányzat és az egyesület között is. Ugyanazon a területen vagyunk,
ugyanaz a célunk, és az erőforrásokat összetéve többet tudunk
elérni. Egyetlen, esetleg negatívnak nevezhető visszajelzés jött:
hogy most még talán túlzónak hat a Bartók Béla Boulevard elnevezés. Szeretném, ha két év múlva ez senkinek sem jutna eszébe.
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EP-választás tömören
Május 25-én epurópa parlamenti választásokat tart az ország. Magyarország 21 képviselőt küldhet a 751
tagú Európai Parlamentbe. A szavazatszámláló bizottság reggel 6 órakor
kinyitja a szavazóhelyiséget, és 19
óráig lehet voksolni. Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazóhelyiségben
az a választópolgár szavazhat, aki a
névjegyzéken szerepel, vagy abba a

szavazatszámláló bizottság felvette. Amennyiben a választópolgár
pár nappal a voksolás előtt igényelt
új személyi igazolványt az okmányiroda által kiadott átvételt tanúsító
adatlap másolatát el fogja fogadni a
szavazatszámláló bizottság, mert a
választópolgár az új személyazonosító igazolványt már megigényelte, de
még nem kapta kézhez. A választási
kampány 2014. május 25-én 19 óráig
tart.

Tavaszünnep
a Kossuth otthonban
Ugrálóvár, biciklis akrobaták és vidám színpadi műsor várta azokat az őrmezői
gyerekeket, akik ellátogattak a Kossuth Lajos Gyermekotthon Tavaszünnepére.
A rendezvényt négy évvel ezelőtt azért indították el, hogy a lakótelepiek jobban
megismerjék az otthon lakóit.

Szavazókörök intézményenként
Intézmény
Cím
„Szavazókörök
		száma”

Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
Kürt Alapítványi Gimnázium
Újbudai József Attila Gimnázium
Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Gimnázium volt telephelye
Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola
Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
Szent Gellért Óvoda
Újbudai Bocskai István Általános Iskola
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium telephelye
Újbudai Palánták Óvoda
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola
Domokos Pál Péter Általános Iskola
Kelenvölgyi Általános Iskola
Őrmezei Általános Iskola
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
Újbudai Hétszínvirág Óvoda
Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola
Újbudai Tesz-Vesz Óvoda
Farkasréti Általános Iskola
Gazdagrét–Törökugrató Általános Iskola
Gazdagrét–Csikihegyek Általános Iskola
Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást
Végző Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
Bükköny Óvoda
Albertfalvi Közösségi Ház
Kihelyezett Ügyfélszolgálat

2014. május 21.

Baranyai út 16–18.
Bogdánfy u. 5/B
Váli u. 1
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Egry József u. 3–11.
Bartók Béla út 27.
Köbölkút u. 27
Aga u. 10.
Bocskai út 47–49
Bartók Béla út 141.
Keveháza u. 2.
Mérnök u. 42.
Bikszádi u. 61–63.
Bikszádi u. 11–15.
Sopron út 50.
Kecskeméti J. u. 14.
Menyecske u. 2.
Kamaraerdei út 16.
Dayka Gábor u. 4/B
Beregszász út 10.
Zólyomi út 20–22.
Érdi út 2.
Törökugrató u. 15.
Csiki-hegyek u. 13–15.
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3
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6
4
3
6
4
6
1
3
3
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Fogócska u. 4.
Kiskőrös u. 1.
Bükköny u. 9.
Gyékényes u. 45–47.
Fehérvári út 182.
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A XI. kerület sikeralbuma

Washingtonban a Szülők Háza Program
A washingtoni székhelyű, gazdasági és szociális felzárkóztató programokkal foglalkozó Világbank meghívást küldött a Szülők Házát működtető Regős Juditnak.
A programot kidolgozó szociálpolitikus washingtoni beszámolója a Magyarországon kiválóan működő felzárkóztató módszertanról szól. A nemzetközi programokkal foglalkozó intézmény azért
is érdeklődik a speciális magyar know-how iránt,
mert célja világszerte, hogy tájékozódjon mindazokról a szociálisan jól működő módszertanokról, amelyek jól adaptálhatók más országokba is.
A Szülők Háza intézmény 2012-ben nyerte el az
Eurofound „Best practice” minősítését, egyrészt azzal, hogy alulról építkezve, az
együttműködő közösségi erőre építette fel a szülőtámogatást, másrészt, hogy a Szülők Háza-modell működése több pilléren alapszik, megteremtve ezzel a pénzügyi
fenntarthatóság és a hálózattá alakulás lehetőségét.

A kívülről érkező családok és a bentlakó gyerekek az otthon hatalmas kertjében a legkülönbözőbb szabadtéri programokon vehettek
részt. A Tavaszünnepen ügyességi vetélkedőre és pónilovagoltatásra lehetett benevezni,
a kevésbé bátrak pedig kiskecskét, nyulat és
lámát simogathattak. A környékbeli gyerekes
családokat az ugratókon bűvészkedő biciklis akrobaták és a kutyás bemutató vonzotta
leginkább. Új programként főzőversenyt hirdetett az intézmény, de idén a Vöröskereszt
is kitelepült a rendezvényre: az otthon lakói
az újraélesztés technikáját is elsajátíthatták a
szakemberektől. A rendőrségi sátorban bűnmegelőzési tanácsadás zajlott, de a diákok
egy barátságos focimeccsre is kiállhattak az
egyenruhásokkal.
A főzőversenyen muflonsülttel induló Junghausz Rajmund, a körzet önkormányzati képviselője szerint a nyílt napra sokan jönnek el
szívesen a lakótelepről, hiszen az 1983 óta
működő gyermekotthon szerves része Őrmező
életének. Az igazgatónő, Dóka Rita fontosnak
tartja a kapcsolatépítést a helyben élőkkel, ko-

rábban ugyanis előfordultak konfliktusok a
szülők nélkül nevelkedő, nehezebben kezelhető gyerekek és a lakók között. – Az utóbbi években gyakorlatilag megszűntek a problémák,
ami talán ennek a rendezvénynek is köszönhető
– tette hozzá az igazgatónő. Az eseményen az
Őrmezői Kossuth-díjat is átadták, amit minden
évben olyan személy nyerhet el, aki a legtöbbet
teszi az intézmény gyermekeiért.
Junghausz Rajmund ezúttal Füsti Molnár
Sándornak, művésznevén Fecskének nyújtotta át az elismerést, aki évek óta vezeti az
otthon színjátszókörét. Fecske a hajléktalan
színészekből álló AHA Színkörben is szervez
előadásokat. Dóka Rita elmondta, volt már
olyan karácsonyi ünnepségük, amelyen a kossuthos gyerekek együtt léptek fel a fedélnélküliekkel, sőt, minden évben együtt mennek velük táborozni, hogy megtanulják és megértsék
a rászoruló emberek életét. A színpadon délután fellépett a Kossuth színtársulata, az otthon tehetséges fiataljai mutatkoztak be, végül
pedig Nika énekelt a gyerekeknek.
(T. D.)

MOL-önkéntesek: megújult az Etele úti park
A kerületi székhellyel rendelkező MOL-csoport önkéntes vállalás részeként újította
meg az Etele út 48. szám előtti, korábban elhanyagolt parkot. A munkát
az Önkéntes Központ Alapítvány szervezte, a felújítást a MOL dolgozói végezték,
de az önkormányzat is hozzájárult az eredményes parkszépítéshez.
Több mint száz MOL-os dolgozó vett részt
május 10-én az Önkéntes Központ Alapítvány
(ÖKA) vállalati programján. A hazai olajipari
társaság dolgozói ezen a napon az Etele út 44–
54. közötti területen lévő parkot újították fel. A
MOL önkéntes napjához Újbuda Önkormányzata is hozzájárult azzal, hogy előkészítette a
terepet, megtervezte és megszervezte a parkfelújítást. Korábban egy használaton kívüli és
balesetveszélyes állapotban lévő sportpálya
volt a területen, amelyet még az esemény előtt
– a kerület és az ÖKA megbízásából – bontott
le az Újbuda Prizma Kft.
Az önkéntesek ástak, növényeket ültettek,
locsoltak, közlekedő utat és padokat építettek,

de a munkák során megújultak a park melletti
bicikliút jelzései és helyükre kerültek az új kerékpáros információs táblák is, melyek a biztonságos kerékpározás szabályaira hívják fel a
figyelmet.
A MOL dolgozóinak munkája a társaság CSR
tevékenysége részeként zajlott. Ferencz Szabolcs ügyvezető igazgató fontosnak tartja, hogy
a MOL átfogó, az egész országra kiterjedő társadalmi szerepvállalása ne csak a nagy ügyekre
fókuszáljon, hanem helyi kezdeményezésekre is
kiterjedjen. – Az önkéntes munka egyrészt szolgálja a cégen belüli közösségépítést, másrészt
építi a környezetet is – mondta.
(T. D.)
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„Szerencsésen összetalálkozott a mi
gondolatunk a célközönség igényeivel”
Az Allee az elmúlt öt évben Újbuda közkedvelt bevásárló- és szórakozóhelyévé nőtte ki magát. A központ
közösségépítő erejéről és az üzletszervezésről beszélgettünk Galyas André centermenedzserrel.
A budapesti és a pécsi Árkád után az Aréna plázát
vezette Galyas André, az
Allee 2009-es nyitása és
sikere szintén az ő nevéhez
fűződik.
• Következő kampányuk, a
Latin Láz programsorozat
a focivébé kapcsán indul.
Salsa- és argentintangó-bemutatókkal, capoeira- és dobelőadásokkal,
koktélbemutatókkal és különleges dekorációval idézik meg a latin életérzést.
Mennyire mozgatják meg
az ilyen rendezvények a
kerületben élőket?
A ház nyitását követően
azt láttuk, hogy az a közönség, aki az Allee-ba jár,
fogékony a kulturális, ismeretterjesztő eseményekre, és ilyen jellegű rendezvényeket kevésbé karolnak
fel más áruházak. Szerencsésen találkozott egymással a mi gondolatunk és a célcsoport.
Egy ekkora bevásárlóközpont, mint az Allee mindenkihez szólni
akar. Mi a programokkal főként a 25 évnél idősebb korosztályt
szólítjuk meg. Ha bárki szétnéz az Allee-ban, azt látja, hogy nálunk – más bevásárlóközpontokhoz képest – magasabb az idősebb korosztály képviselőinek száma. Ennek nagyon örülünk,
mivel ez azt jelenti, ők is tudnak azonosulni a házzal. Emellett
folyamatosan igyekszünk a családokra is koncentrálni.
• Mennyire érzik magukénak az Allee-t az újbudaiak?
Úgy vélem, nagyon. Minden évben készíttetünk egy Gfk-kutatást, amelyből az derül ki, hogy megnyitása óta az Allee az újbudaiak kedvenc bevásárlóközpontja. Nyilván a közelsége miatt

is, és mert egyszerű elérni. Vásárlóink túlnyomó többsége a XI.
kerületből érkezik, 2013-as látogatószámunk meghaladta a 16
milliót. Ez nagyon komoly szám. Azt jelenti, hogy napi szinten
átlagosan 45 ezer ember jön be az Allee-ba, és nem ritkák az
olyan napok – ünnepek és hosszú hétvégék –, amikor a látogatószám a 60–70 ezret is átlépi.
• Hozott-e változást az metró elkészülte?
Érdekes, hogy ennek hatása közvetlenül nem érződik. Elsősorban arra számítunk, hogy a Móricz Zsigmond körtér felől érkezők száma növekedhet. Az embereknek meg kell szokniuk a 4-es
metrót, az új megállókat – úgy gondoljuk, ennek hatása egy szépen lassan növekvő szám lesz a következő fél évben.

Új térfigyelő kamerák
A Városüzemeltetési Igazgatóság nyolc
térfigyelő kamerát helyezett ki a kerület
közbiztonság szempontjából veszélyeztetett területeire. Röviddel az üzembe
helyezést követően meg is kellett tenni
az első feljelentést illegális szemétlerakók ellen.
A kamerarendszer hivatalos átadása május
15-én volt a közterület-felügyelet Fraknó utcai
épületében. Az eseményen részt vett többek
között Hoffmann Tamás polgármester, Berki
Antal, a XI. kerület rendőrkapitánya és Fűri
István, az Újbudai Közterület-felügyelet igazgatója. Elsősorban az illegális szemétlerakás

• Az épületet kívül-belül kihasználják, ebben talán segít a vásárcsarnok közelsége is.
Egy tradicionális kiskereskedelmi központ volt itt az elmúlt
évtizedekben, szerintem kiváló a vásárcsarnok összhatása az
Allee-val, ezért is alakulhatott ki egy kellemes-kényelmes sétálóterület a bevásárlóközpont körül, amit igyekszünk éttermekkel-kávézókkal megtölteni.
• Miben látja egy áruház sikerét? Mennyiben múlik az a környezeti adottságokon?
Egy bevásárlóközpont sikere számos tényezőtől függ. Az első,
talán az egyik legfontosabb a helyszín, hogy hova épül. Ez nem
azt jelenti, hogy egy kevésbé frekventált helyen biztos sikertelenségre van ítélve a beruházás, de az biztos, gyorsabb sikereket
tud elérni, ha jó helyszínen van. Ez a legfontosabb. Ezután persze
rengeteg olyan faktor következik még, amely hatása összeadódik
– milyen a háznak a bérlői összetétele, milyen márkák jelennek
meg, az atmoszférája, vannak-e zöld növények, tiszta-e, biztonságos-e, milyen a marketingmunkája, megfelelően kommunikálják-e azt, ami a vásárlót várja. Millió egyéb apróság.
• Az Etele térre tervezett bevásárlóközpont mennyiben számít
majd konkurenciának?
Véleményem szerint egy jó helyszínről beszélünk ennek kapcsán, hiszen az Etele tér, a Kelenföldi pályaudvar és környéke a
XI. kerület, illetve Dél-Buda egyfajta kapuja. Ha ott egy megfelelő színvonalú bevásárlóközpont épül, az igenis konkurenciája
lesz az Allee-nak. Talán a mi előnyünk a lokáció, ami egy tanult
lokáció, és az a pár év, amivel előrébb járunk.
(K. V.)

Mediterrán virág kavalkád
A Földközi-tengerpart képéhez hozzátartoznak a szebbnél szebb színekben
pompázó mediterrán növények, melyek
egész nyáron elkápráztatják a nyaralni
vágyókat. Az utazásból hazatérve sokan
szeretnének eme csodálatos növényekben saját kertjükben is gyönyörködni.
Mivel a mediterrán növények alkalmazkodtak
a délvidékre jellemző erős napsütéshez és szárazsághoz, kevés gondozással tarthatjuk őket
kertünkben egész nyáron. Napos helyen tartva, hetente tápozva és rendszeresen öntözve,

folyamatosan ontják virágaikat. Sajnos zord
teleinket nem élik túl, ezért teleltetnünk kell
őket. Teleltetéshez válasszunk egy hűvös, világos helyet, öntözzük őket havonta egyszer! Tavasszal ültessük át, és fokozatosan szoktatva a
fényhez, tegyük ki a kertbe. Szakértőnk, Gáfor
Gergely, a Fitoland Dísznövénykertészet kertészmérnöke hasznos tanácsokkal és kreatív
ötletekkel látja el olvasóinkat.
– A mediterrán növényekről először mindenkinek a Leander (Nerium Oleander) jut eszébe
– hangsúlyozza a szakértő. Szerinte fontos,
hogy a növénynek napos helyet biztosítsunk,
csak így fog bőségesen virágozni. Gyakran
öntözzük, és hetente tápoldatozzuk. Márciusban metszhetjük, de ha nyáron az elszáradt
virágokat a hajtás harmadával együtt vágjuk

Újbuda 7

le, a hajtás elágazik, a növényünk
sűrűbb lesz és több virág lesz rajta. Teleltessük világos, fagymentes
helyen, 5–15 fokos hőmérsékleten.
Előnyös számára, ha fagypont körüli hőmérsékleten teleltetjük, mert
így nem tudnak elszaporodni rajta
a pajzstetvek, gyapjas tetvek.
Tengerparti házak oldalát rózsaszínbe
borító futónövény a Murvafürt (Bouganvillea). Megfelelő éghajlat alatt 3–4 méterre
is felkapaszkodik. Amiket mi virágnak látunk, azok a növény elszíneződött fellevelei.
Napos helyet igényel. Gyökere rothadásra
hajlamos, ezért óvatosan locsoljuk. Ha a
fellevelek elszáradtak, 20–30 cm-rel mets�szük meg. Világos, hűvös helyen teleltessük.
A leveleit télen általában lehullajtja, ezért
nagyon keveset szabad locsolni, nehogy kirothadjon.
Sárga vagy narancssárga színű virágaival
díszít a Sétányrózsa (Lantana camara). Napos
helyre és sok vízre van szüksége. Hetente egyszer tápoldatozzuk. 5–10 fokon, világos helyen
teleltessük. Enyhén mérgező.

Piros üvegmosó keféhez hasonló virágai miatt kapta a nevét a Kefevirág (Callistemon
citrinus). Ausztrália száraz, meleg területéről
származik, emiatt napos, meleg helyen érzi
jól magát. Könnyen gondozható, dekoratív
növény. Télen különösen keveset locsoljuk,
csak akkor kapjon több vizet, amikor tavas�szal megjelennek az első hajtásai. A telet legjobban egy 10 fok körüli hőmérsékletű, világos helyen vészeli át.
Nemcsak illatos virágaikkal, hanem ízletes
gyümölcseikkel is megajándékoznak minket
a Citrusfélék. A citrusfélék, pl. a kamkvat,
Buddha-kéz citrom, mandarin, narancs nyáron
kevés vizet igényelnek, de annál több napfényt.
A teleltető helyiség hűvös, de világos legyen.
A téli időszakon keresztül nagyon keveset kell
locsolni őket, így a gyökérrothadást is elkerülhetjük, és a növényt erőteljesebb nyári virágzásra lehet serkenteni. A mediterrán növények
tartása kicsivel több odafigyelést és gondoskodást igényel kertünk többi növényéhez képest, de a délvidék hangulatát idéző, gyönyörű
színpompás virágok és a kertészkedés öröme
kárpótol minden kertészkedni vágyót!

megakadályozására, illetve azokra a helyekre
telepítettek kamerákat, ahol megszaporodott
az utóbbi időben az autórongálás, a gépkocsifeltörések és a lopások száma. Kamaraerdőn
négy, Őrmezőn és Albertfalván két-két térfigyelőt helyeztek ki. A beruházás nyolc millió
forintba került.
A tervek szerint a jövőben további kamerákat telepítenek majd. Az üzemeltetést a Polgármesteri Hivatal, a térfigyelők kezelését a
közterület-felügyelet végzi. A műszaki bemutatót Kocsi István, a Kocsi és társa Kft. ügyvezető igazgatója tartotta. Elmondása szerint
a rendszer vandálbiztos, igen nagy erőre lenne
szükség ahhoz, hogy meg tudják rongálni. A
közterület és rendőrség diszpécserei is folyamatosan figyelik a rendszert, de bármilyen
próbálkozás esetén automatikus riasztást is
kapnak. A jelenlegi térfigyelő kamerák hatékonyságát szoftverfejlesztéssel lehetne növelni, de ezzel kapcsolatban csak előzetes megállapodások születtek.
(H. L.)
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60+ RÖVIDEN
Közkívánatra
Újra lehet kedvezményes jegyeket vásárolni a budaörsi Latinovits Színház elő
adásaira Újbuda 60+ kedvezménykártyával! A színház munkatársai minden hónap
4. hetének csütörtökén árusítják a jegyeket
és tájékoztatják az érdeklődőket az Újbudai Szenior Programközpontban.

Éljünk-egészségesen
időskorban is!
A 2013. december 11-i nagysikerű egészségnap folytatásaként 2014 júniusában
két további egészségnappal készülnek a
60+ Program munkatársai. A szervezők
elmondták, a rendezvény sikere, valamint
a folytatással kapcsolatos sok-sok kérés
mellett az újabb egészségnapok megrendezését az is támogatta, hogy az Újbuda
60+ Program idei célkitűzései között kiemelt szerepet kap az egészségmegőrzés.
A kerület két különböző pontján szervezett program szeretné bemutatni az
egészségmegőrzés lehetőségeit, területeit,
módszereit. A rendezvény programjairól,
helyszíneiről, idejéről, valamint a 60+ új
szolgáltatásairól lapunk következő számában olvashatnak részletesen.

Jól ismeri Ön a 60+
Programot?
Elsősorban a kerület kevésbé frekventált
részeit készülnek meglátogatni az Újbuda 60+ Program szakemberei, hogy a
nehezebben mozgó időskorúakat is tájékoztassák a program lehetőségeiről, újdonságairól. A tájékoztatók célja, hogy
minél többen rendelkezzenek naprakész
információval az Újbuda 60+ ingyenesen
igénybe vehető havi 275 programjáról és
szolgáltatásairól, amelyek biztosítják az
időskorúak életminőségének javítását.
Ismerje meg Ön is az ország legnagyobb
idősbarát programját!
Az előadásokról, azok helyszínéről, időpontjairól lapunk következő számában
olvashatnak részletesen.

Főzzük meg együtt Újbuda
kedvenc ízeit, találjuk meg
a kerület legfinomabb ételeit!
Várjuk minden 60.
életévét betöltött újbudai hölgy és úr jelentkezését, aki saját véleménye szerint kiváló
tudással rendelkezik
a gasztronómia valamely területén, és ezt
szeretné megosztani
az érdeklődőkkel.
Jelentkezni
név,
lakcím, telefonszám
megadásával,
valamint annak a gasztronómiai területnek,
esetleg konkrét ételnek a megjelölésével
lehet, amelyben a
jelentkező a legjártasabb.

Május 20., kedd 15.00–17.00 Gyereknapi ajándékkészítés az USZOSZ Keveháza Idősek klubjában, Keveháza u.6. A foglalkozást tartja: Szloboda Gusztávné.
Új technikák elsajátítása, ingyenes.
Május 21., szerda 13.00–15.00 Albertfalvi Cukorbetegek Klubja – Ingyenes, kötelező szűrés 2014-ben.
18.30–21.00 Női Sarok – vendégünk Jesztl József
ifjúsági tehetséggondozó, aki a gyerekjátékok világába vezeti a felnőtteket. Ingyenes, Albertfalvi Közösségi Ház.
Május 22., csütörtök 13.00–18.00 Bőrművesség
alapjai – népi bőrművesfoglalkozás Tamáska Andreával. USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja, Gazdagréti
tér 1. Ingyenes, de hozott anyag szükséges.
19.00 SZÍNHÁZI VILÁGNAP – CSEHOV 110. Színpadi adaptációs pályázat eredményhirdetése. Őrmezei
Közösségi Ház, belépődíj: 300 Ft.
Május 23., péntek 18.00 Teadélután: vendégünk
Czettner Vera művésztanár. Kelenvölgyi Közösségi
Ház. Muzsikáló élet címmel beszélgetés zenéről,
művészetről, tanításról és másról. Ingyenes.
18.00 A NAGY HÁBORÚ KICSIT MÁSKÉP című
kiállítás megnyitója az Őrmezei Közösségi Ház KőTár-Lat Galériájában. Az I. világháború 100. évfordulója alkalmából korabeli sajtótermékek, térképek és

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

Ismét egyre népszerűbbek a
minőségi magyar ételeket,
alapanyagokat, gasztronómiai
termékeket előállító vállalkozók, őstermelők. Ez nem
véletlen, hiszen a magyar embernek mindig is fontos volt az
étkezés, a finom ízek szeretete,
és Magyarország méltán híres
konyhájáról a világban.
Újbuda Önkormányzata is
szeretné támogatni – a 60+
Program részeként – gasztronómiai értékeink és tudásunk
megőrzését az alábbi kezdeményezéssel: első körben azokat
a szépkorú hölgyeket és urakat
keressük, akik a generációk közötti tapasztalatátadás céljából
szívesen megosztanák főzéssel
kapcsolatos tudásukat, praktikáikat kortársaikkal és a fiatalabb korosztályokkal.
A jelentkezők a 60+ Programban ősztől induló Generációk főzőiskolájának tanárai
lesznek, akiktől megtanulhatók mindazok a főzéssel, befőzéssel, sütéssel, savanyítással
kapcsolatos praktikák, amelyeket ma már egyre kevesebben
ismernek. A program célja,
hogy a résztvevők egészséges,
olcsó és finom ételeket főzhessenek, ezáltal is hozzájárulva a
generációk közötti tudás átadásához, Újbuda közösségének
fejlődéséhez, a méltán híres
hazai konyha gyakorlati tudásának megőrzéséhez.

Kérjük, a bo
rítékra írják
rá: Újbuda 60+
Program) vagy a
60plusz@ujbuda.
hu e-mail címen
jelezheti.
A jelentkezés
határideje 2014.
június 16.
További
információ:
Újbudai Szenior
Programközpont

Ajánló az Újbuda 60+ közel
200 havi programjából

Újbudai Szenior
Programközpont

Felhívás:
Tanuljunk
a legjobbaktól!

Részvételi
szándékát levélben
a Polgármesteri
Hivatal címén
(1113 Budapest,
Zsombolyai utca 4.

programajánló

További programok és információ:

2014. május 21.

képeslapok „mesélnek” a száz évvel ezelőtti drámai
eseményekről. Ingyenes.
Május 24., szombat 8.00–13.00 Porcelános garázsvásár. Kelenvölgyi Közösségi Ház.
Május 26., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés: Isztria-félsziget látnivalói. VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1.
Valentin Ferencné 60+ Program önkéntes.
Május 27., kedd 9.00–13.00 60+ városismereti séta,
gyalogtúra Domoszlai Erzsébet 60+ Program önkéntessel. Utazás a Gyermekvasúton Hűvösvölgytől
a Széchényi-hegyi végállomásig, onnan 5 km túra.
Találkozó: 9.00, a 61-es villamos Móricz Zsigmond
körtéri végállomásánál. Részvételi díj: 700 Ft. Javasolt felszerelés: túracipő.
Május 28., szerda 13.00–18.00 Irodalmi teadélután:
kedvenc verseim. USZOSZ Albertfalva Idősek Klubja, Kisújszállás u. 10. Ingyenes, csak egy kedvenc
vers szükséges.
16.00–18.00 Ingyenes jogi tanácsadás. Kelenvölgyi
Közösségi Ház. Csak előzetes bejelentkezés alapján:
06/30/931-6487.
Május 29., csütörtök 15.00–17.00 Tere-fere klub:
Ingyenes, kötetlen beszélgetés nyári programokról,
lehetőségekről. USZOSZ Keveháza Idősek Klubja. Az
előadást tartja: Szabó Imréné.
Május 30., péntek 13.30–17.00 A Seuso kincsek
(Országház) és a Budapesti Galéria (Bálna) kiállításának megtekintése Marton Gézáné Licivel. Belépődíjak: Országház ingyenes, Bálna: 70 éves korig 500 Ft,
70 év felett ingyenes. Találkozás 13.30-kor a Móricz
Zsigmond körtéren, a Szt. Imre-szobornál.
19.00 Újbudai Fészek Klub, vendég: KARINTHY
MÁRTON Kossuth-díjas színházrendező, író. Őrmezei Közösségi Ház. Belépő: 600 Ft, 60+ kártyával
300 Ft.
Május 31., szombat 10.00–22.00 ALBERTFALVI
MESTERSÉGEK MUSTRÁJA, Albertfalvi Közösségi Ház. A részletes programról a 204-6788 telefonszámon lehet érdeklődni.

Álláskereső klub
50 felettieknek

Június elején indul az 50 év felettiek álláskeresését támogató
klub, ahol az érdeklődők havi rendszerességgel álláskeresést
segítő témákban hallgathatnak előadásokat, valamint különböző szolgáltatásokat vehetnek igénybe (pl. ingyenes internetezés, álláskeresőket segítő mentálhigiénés segítő program stb.).
A klub programjairól az Újbuda újságban, az ujbuda.hu weboldalon, valamint az Újbudai Szenior Programközpontban
(Bölcső utca 3.) kaphatnak felvilágosítást.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:
Megnevezés
Hrsz. Terület (m2) Övezet
1. Csonttollú u. 2.
1680/3
1604
L6- XI/M
(Madárhegy)				
2. Rozsdafarkú u. 7. 1682/1
1232
L6-XI/M
(Madárhegy)				
3. Rozsdafarkú u. 5. 1682/2
1249
L6-XI/M
(Madárhegy)				
4. Rozsdafarkú u. 3. 1682/3
1181
L6-XI/M
(Madárhegy)				
5. Rozsdafarkú u. 1. 1682/4
1122
L6-XI/M
(Madárhegy)				
6. Hosszúréti u. 22.
1820
1490
L6-XI/M
				
7. Söjtör u.
1829/3
1000 L6-M-XI/8
				
8. Lépés u. 20.
1835/9
1326 L6-M-XI/8
				
9. Lépés u. 11.
1874/1
1997
L6-XI/M
(Guruló köz 2.)				
10. Nádudvar köz 11/A 44467
532
L5-XI
					

Kikiáltási ár Ajánlati biztosíték
42 100 000 Ft
4 210 000 Ft
+ áfa
33 500 000 Ft
3 350 000 Ft
+ áfa
34 000 000 Ft
3.400.000,-Ft
+ áfa
32 100 000 Ft
3 210 000 Ft
+ áfa
30 500 000 Ft
3 050.000,-Ft
+ áfa
40 500 000 Ft
4 050 000 Ft
+ áfa
24.000.000,-Ft
2 400 000 Ft
+ áfa
40 500 000 Ft
4 050 000 Ft
+ áfa
51 800 000 Ft
5 180 000 Ft
+ áfa
9 850 000 Ft
985 000 Ft
+ áfa

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 28. (szerda) déli 12.00 óra
A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban, az eredeti példány megjelölésével
„Pályázat a ……… hrsz.-ú ingatlanra.” megjelöléssel a Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai
út 39–41.) címére személyesen a Budapest XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet
benyújtani.
A pályázatok bontásának időpontja: 2014. május 28. (szerda) 12 óra 30 perc
Helye: Budapest XI. ker., Zsombolyai u. 5. III. em. 304. tárgyaló
· Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309-es telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT), és a KVSZ az önkormányzat honlapjáról (www.
ujbuda.hu/rendeletek.php) letölthető.
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Domokos-hetet tartott
a Sopron úti iskola
Névadója tiszteletére májusban emlékhetet rendezett a Domokos
Pál Péter Általános Iskola. A Sopron úti intézmény nyolc éve vette fel
a moldvai csángó magyarok történetét és kultúráját kutató néprajztudós nevét. Az ünnepségen tartotta lemezbemutató koncertjét a
Tabulatúra régizene együttes is, a néprajztudós gyűjtéséből.
A kerületben élő tudóst magyartanárként is elismerték, a József Attila és a
Szent Margit Gimnáziumban is tanított. Az ebből az alkalomból rendezett
ünnepségen az iskola tehetséges diákjai
mutatkoztak be népdalokkal, néptáncokkal és a gitárszakkör előadásával.
Az emlékhét legfontosabb történéseként a Tabulatúra régizene együttes
is fellépett, amely az iskolai eseményen tartotta meg egyedülálló lemezbemutató koncertjét. A Múltbanéző
címet viselő új lemez anyagát a Domokos Pál Péter által felkutatott zenék
adják. Burkali Mónika felkészítő tanár
Kodály Zoltán szavaira emlékeztetett bevezetőjében, aki 1952-ben még
azt írta, a magyar hangszeres zenéről
semmilyen forrás nincs a 17. század

Harmincéves
a Törökugrató suli

végétől a 18. század végéig. A közel
100 év kiesés a nagy zeneszerző és
népdalgyűjtő szerint elképzelhetetlen
egy olyan népnél, amely minden korban rendkívül gazdag zenei emléket,
hagyományt halmozott fel. Domokos
Pál Péter ezért határozta el, felkutatja
a feledésbe merült emlékeket. Az általa összegyűjtött műveket dolgozta
fel autentikus formában a Tabulatúra
együttes. Az intézmény tanulói egész
héten a néprajztudósra emlékeztek.
Megkoszorúzták az iskola folyosóján
elhelyezett domborművet, Moldva
néprajzáról tanultak az órákon, kilátogattak Domokos Pál Péter sírjához,
a nyolcadik évfolyam pedig dokumentumfilmet nézett meg a névadóról.
(T. D.)

KRESZ-pálya
a Hétszínvirág Óvodában
KRESZ-pályát kapott az újbudai Hétszínvirág Óvoda. A fejlesztés mintegy 2,5 millió
forintba került, ezt az önkormányzat és az óvoda alapítványa közösen finanszírozta. A május 9-i átadón Hoffmann Tamás polgármester is részt vett.
A gyerekek egyrészt a környezeti foglalkozásokon, másrészt szabad játék formájában
ismerkedtek a gyalogos- és a
tömegközlekedés szabályaival, a viselkedési normákkal.
Ugyan az autós közlekedés is
része a programnak, egyelőre
elsősorban a rollerre és a kerékpárra helyeznek nagyobb
hangsúlyt a pedagógusok.
A szülői felajánlásokra
2008-ban létrehozott óvodai
alapítványnak köszönhetően
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minden évben megújul valamelyik udvari játék, játszóhely. Két udvarrészen 200200 négyzeméter füves terület
kialakítása a következő cél,
ami várhatóan nyáron valósul meg. Laczi Mátyásné, az
óvoda vezetője reméli, az öntözőberendezéssel is ellátott
területen sokáig megmarad a
fű. Ezzel egyidőben egy 50
négyzetméteres gumiborítású
pálya kialakítását is tervezik.
(H. L.)

A gazdagréti Törökugrató Általános
Iskola idén ünnepli fennállásának 30.
évfordulóját. A jeles nap alkalmából
rendezett eseményen köszöntötték
az idős pedagógusokat és díjazták az
iskolai versenyeken eredményesen
szereplő diákokat. Az ünnepi programon volt kultúrműsor, énekes és
hangszeres bemutató, valamint öregdiák-tanár találkozó is.
A gyerekek már kora délután elkezdték az ünneplést, hiszen tanulniuk nem kellett, helyette
tréfás feladatokat oldottak meg a rendhagyó
tanórákon. A német nemzetiségi oktatást is
gyakorló Törökugrató utcai iskola igazgatója
beszédébe felidézte, három évtizeddel ezelőtt
gazdagréten az elsők között kezdte meg működését az intézmény. – Az első tanévnyitó 1984.
szeptember 3-án volt, és még most is vannak
olyan kollégák, akik akkor jelen voltak, és
azóta is itt tanítanak – mondta az évfordulós
eseményen Fretyánné Kozma Éva igazgató, aki

25 éve dolgozik az intézményben. Az idősebb
tanítók szerint 1984-ben nagy várakozás vette
körül az iskola indulását, amit az is bizonyít,
hogy az első tanévet 380 gyerekkel zárták. Azóta közel 2000 tanuló ballagott el az iskolából,
amelynek 290 dolgozója volt. Az igazgató reméli, hogy további 30 évig töretlenül működnek majd.
Hoffmann Tamás polgármester elmondta, a
kialakulóban lévő gazdagréti lakótelep életében fontos közösségépítő szerepet töltött be a
Törökugrató Suli, melynek falai között azóta
több generáció felnőtt. Az igazgató és a kerület
vezetője elsőként az intézmény megalakulása
óta ott tanító, illetve az indulástól nyugdíjazásukig ott dolgozó pedagógusokat köszöntötte.
Később átadták a jubileumi évvel kapcsolatos rajz- és irodalmi pályázatok legjobbjainak
járó díjakat is. A diákok kulturális műsorral
készültek és bemutatták hangszeres, illetve
énektudásuk legjavát is. A jubileumi nap este
öregdiák-tanár találkozóval zárult.
(T. D.)

Gyereknap
különleges tálalásban
Május 24-én, szombaton a városba
költözik az erdő
Napközben izgalmas, minden érzékszervet
próbára tevő erdei kaland várja a kis
felfedezőket a Pilisi Parkerdő Zrt. jóvoltából.
16:00 órától Palya Bea dedikálással
egybekötött koncertje kicsiknek és nagyoknak.
A gyereknapi programra látogató apróságok
ajándékot kapnak.
További információ: www.hegyvidekkozpont.hu

Játék , mozgás, szórakozás, már több, mint 7000 nm-en
Budapesten!
Minden szülő tudja, hogy a gyerek egyenlő a mozgással és folyamatos aktív programot igényel. Az
Elevenpark Új Buda Center erre nyújt megfelelő megoldást. Itt biztos nem unatkoznak sem a
gyerekek sem a felnőttek. Több mint 30 féle mozgást és koordinációt segítő játék, babasarok,
babaszoba, étterem és terasz várja a vendégeket. Minden játéknak megvan a maga funkciója, így
például a biztonságos, hatalmas mászófal és a kalandpálya használata segít a gyerekeknek
magabiztossá válni amellett, hogy erősíti őket. Kint eshet az eső vagy tűzhet a nap, a tágas
játszótéren mindig kellemes klíma van. Fedett, de mégis világos tere az összes korosztálynak kiváló. A
rendszeres vendégek állandó kedvezményeket vehetnek igénybe. A hely tömegközlekedéssel is
könnyedén megközelíthető. Azok, akik autóval érkeznek, ingyenesen parkolhatnak a center
parkolójában.
Az Elevenpark játszóház elérhető áron, állandó kedvezményekkel várja vendégeit a 11. és a 13. kerületben.
Cím: Elevenpark Új Buda Center: 1117.Budapest, Hengermalom út 19-21.
Elevenpark Reno Udvar: 1138.Budapest, Váci út 168. A régi Obi helyén.

www.elevenpark.hu
info@elevenpark.hu

http://www.facebook.com/ElevenPark?ref=hl

Magas szakmai színvonalon, családias környezetben, személyre szabott ellátással,
professzionális kiszolgálással várjuk ügyfeleinket az alábbi szakrendeléseken:
1. ALLERGOLÓGIA
2. ANYAJEGY KIMETSZÉSEK
3. BELGYÓGYÁSZAT
4. BŐRGYÓGYÁSZAT
5. CSECSEMŐ ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
6. DIABETOLÓGIA

7. FELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜLL-ORR-GÉGÉSZET
8. FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGY
9. KARDIOLÓGIA
10. KLINIKAI ONKOLÓGIA
11. LABORVIZSGÁLATOK,
VÉRVÉTEL

12.
13.
14.
15.

NŐGYÓGYÁSZAT
REUMATOLÓGIA
SPORTORVOSLÁS
ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKA
16. UROLÓGIA
17. SZEMÉSZET

XI. kerületi lakosoknak

11% kedvezmény
a szakorvosi vizsgálatok
díjából a hirdetés
felmutatójának.

1112 Budapest, Sasadi út 184.
telefon: +36 1 200 7931 +36 30 835 8620
www.fonixmedicalcenter.hu

10 Újbuda
Helytörténeti
versenyt rendezett
a kerület
Újbuda Önkormányzata második
alkalommal rendezte meg az Etele
Helytörténeti és Helyismereti Versenyt
a kerületi iskolások között, az Újbudai
Pedagógiai Intézet szakmai támogatásával.
A háromfordulós versenyre hét iskolából érkeztek jelentkezők, akik háromfős csapatokat alkotva vágtak neki a feladatoknak. A
gyerekek lexikális tudást igénylő és kreatív,
játékos feladatokon keresztül bizonyíthatták
felkészültségüket. A megmérettetésre közel
50 iskolai csapat nevezett, melyek közül 11 jutott be a Polgármesteri Hivatal nagytermében
megrendezett döntőbe.

Az első körben egy helytörténeti újságot készítettek a résztvevők, a másodikban pedig
bemutatták az Újbudai Kulturális Intézetet. A
versenyzőknek Újbudához kötődő személyiségek, díszpolgárok vagy emléktábla-tulajdonosok nevét kellett felismerniük és elhelyezniük
a kerület történetében, de plakátot is készítettek. A közel 50 csapatból 11 lett döntős, a
csúcsdöntőbe 5 csapat jutott. A zsűri tagja volt
többek között Párdányi Miklós, a Szent Imre
Gimnázium egykori igazgatója, illetve Csillag Péter, a Molnár-C. Pál Műterem Múzeum
igazgatója.
Farkas Krisztina önkormányzati képviselő, a
vetélkedő ötletgazdája szerint fontos, hogy minden fiatal megismerkedjen lakóhelyének kötődéseivel, történetével. A képviselő korábban az
albertfalvai tisztviselőtelepről írt helytörténeti
kiadványt, akkor döntötte el, hogy helytörténeti
(T. D.)
versenyt szervez Újbudán.

kulti

Design hétvégét
tartottak Bartókon
Már most a hazai kulturális élet egyedülálló újításaként emlegetik a május 9–11. között elsőként megrendezett ELEVEN Kreatív
– Design hétvégét. A kizárólag civilek és önkéntesek által életre hívott fesztivál nem titkolt célja, hogy lendületet adjon a
Bartók Béla úti Kulturális Városközpontnak.
A Moha Kávézóból startolt az ELEVEN Kreatív – Design hétvége. A nyitóünnepségen a kezdeményező Kulturális Tizenegy
Egyesület (KULT11) számolt be koncepciójáról. – Ideje életet
lehelni Buda elhanyagolt sugárútjába, és megmutatni az egykor
pezsgő szellemi központot – fedte fel a rendezvény célját Jáky
Mónika, a KULT11 menedzsere.
Hoffmann Tamás polgármester elmondta, végéhez közeledik
a Kulturális Városközpont infrastrukturális fejlesztési programja. Az elért eredmények között említette
az üzlethelyiségek kulturális célú hasznosítását, a Bartók32 Galéria és a körtéri Gomba
átadását.
A Bartók Béla Boulevardnak nevezett úton
(BBB) három napon át minden korosztály
számára szerveztek programot. Este kiállítás-megnyitók, vetítések és koncertek, napközben dizájnvásárok és különböző interaktív
közösségi programok várták az érdeklődőket.
A gyerekek művészi alkotásokat hozhattak
létre, családi játékokon vehettek részt, a felnőtteket pedig workshopok várták.
A fesztiválon az újrahasznosítás került a középpontba. Ennek jegyében a Tranzit Kávézóban
például biciklibelsőből ékszereket, színes magazinok lapjaiból női retikült készítettek, de raklapból gyártott bútorokat is láthatott a közönség.
– Minden pillanatban tárgyak vesznek minket körül, amelyek nem a földből nőnek ki, hanem emberek tervezik meg őket. Innen indul a
dizájn – határozta meg a szó jelentését Lublóy
Zoltán dizájner. Fónagy Dóra építész, a Defo
Labor vezetője a megnyitón arról beszélt, sokan félreértik a dizájt, és azt hiszik, csak bizonyos emberek kiváltságáról van szó.
Holott ez az egyik legnagyobb lehetőség az emberek kreativitásának fejlesztésére. – Ezért invitáljuk a közönséget egy kis felfedezésre és közös munkára, hiszen a dizájn energiát szabadít
fel, közösséget formál – tette hozzá a szakember.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
– csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz – meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek”
című programot/versenyt

Tavaly ősszel intenzív együttműködés és párbeszéd indult a
Bartók Béla út üzletei, galériái és vendéglátó-helyei között,
amelynek eredményeként létrejött a Kulturális Tizenegy Egyesület. – A helyi vállalkozók felismerték, hogy egymásnak nem
konkurenciát, hanem társat jelentenek, és hogy az erejük az ös�szefogásban rejlik – mondta Jáky Mónika városfejlesztő.
A dizájn hétvégére a tudatos környezetépítéssel kapcsolatos alkotásokkal lehetett pályázni, melyek között egyedi,

szokatlan és izgalmas megnyilvánulásokkal találkozhattunk
– mondta a Kult11 elnöke, galériatulajdonos Faur Zsófi. Az
alkotók pályázhattak installációval, előadásokkal, vagy akár
gasztronómiai remekművekkel is. A pályamunkákat szakmai
zsűri bírálta el.
(T. D.)

2014. május 24-én, szombaton 9 órától 14 óráig
a Budapest
Fehérvári
út 12. alatti
szakrendelőben
2014.
májusXI.
24-én,
szombaton
9 órától
14 óráig
a Budapest XI. Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
CSALÁDI
EGÉSZSÉGNAP
„Egészséges
ételek=Egészséges
mindennapok !”

A programban történő részvétel feltételei:
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon:
Mini:
Normál:
Zártkert 1.:
Zártkert 2.:
Zártkert 3.:
Közösségi:

2014. május 21.

„Egészséges ételek=Egészséges mindennapok !”

Erkélyen kialakított
10–50 m2
50 m2 felett
Zöldség
Gyümölcsös
Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2014. május 30.
Jelentkezési lap kérhető és letölthető:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala, Bocskai út 39–41. porta,
Zsombolyai u. 4. porta vagy a www.ujbuda.hu honlapról
További információ kérhető a nyitrai.zsofia@ujbuda.hu e-mail címen,
vagy a 372-4645-ös telefonszámon.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése.
Országos díjazás: A programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra
történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön
ajánlás alapján.
Országos díj:
Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsyés Magyar Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása
Oklevél – Miniszteri aláírással,
melyet ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ad át
Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztériumban.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM
10 és 10.30 óra között
KERÜLETI
EGÉSZSÉGÜGYI
aki kérdez:
a kerület lakói FÓRUM
- akik válaszolnak:
dr.óra
Hoffmann
Tamás polgármester
10 és 10.30
között

Gyorgyevics
Miklós
Szociális
és Eü.
Bizottság
elnök
aki kérdez:
a kerület
lakói
- akik
válaszolnak:
Győrffyné Molnár
humánszolgálati
igazgató
dr.Ilona
Hoffmann
Tamás polgármester
dr. Gercsák
Márta
tisztifőorvos
Gyorgyevics Miklós Szociális
és Eü.
Bizottság
elnök
ErhardtnéMolnár
dr. Gachályi
Anikó betegjogi képviselő
Győrffyné
Ilona humánszolgálati
igazgató
dr. Kótidr.Tamás
igazgató
Gercsák
Márta Szakrendelő
tisztifőorvos
Kérdezhet:
uzenet@szentkristofrendelo.hu
Erhardtné
dr. Gachályi
Anikó betegjogi képviselő
dr. Kóti Tamás igazgató Szakrendelő
Kérdezhet: uzenet@szentkristofrendelo.hu
EGÉSZSÉGI
ÁLLAPOT SZŰRÉSEK

vérnyomásmérés, EKG
EGÉSZSÉGI
ÁLLAPOT SZŰRÉSEK
koleszterinszűrés,vércukormérés
férfiaknak PSA
szűrés és tanácsadás
vérnyomásmérés,
EKG
bőrgyógyászati anyajegyszűrés
koleszterinszűrés,vércukormérés
alsó
végtagi artériás
Doppler
vizsgálat
férfiaknak
PSA szűrés
és tanácsadás
arteriográfiás
vizsgálat
bőrgyógyászati
anyajegyszűrés
carotis UH
szűrés
alsó végtagi artériás Doppler
vizsgálat
csontsűrűség
mérés, kiértékelés
arteriográfiás
vizsgálat
dr. Schüszler félecarotis
arcdiagnosztika
UH szűrés
légzésfunkciós
vizsgálat
csontsűrűség
mérés, kiértékelés
felnőtt és gyermek
allergiaszűrés,tanácsadás
dr. Schüszler
féle arcdiagnosztika
hallás vizsgálat
légzésfunkciós
szájüregi
daganatok szűrése
felnőtt és gyermek
allergiaszűrés,tanácsadás
neuropátiás
szűrés
hallás vizsgálat
makuladegeneráció
szájüregi
daganatok szűrése
zöldhályog és szárazneuropátiás
szeműség szűrése
szűrés
gyermek szemészetiszűrése
szűrés
makuladegeneráció
fogászatiszűrése
szűrés
zöldhályog ésgyermek
száraz szeműség
gyermek ortopédiai
(gerinc,
lúdtalp) szűrés
gyermek
szemészeti
számítógépes
talpvizsgálat
gyermek fogászati
szűrés
gyermek ortopédiai (gerinc, lúdtalp) szűrés
számítógépes talpvizsgálat

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
10.30 és 11.30 óra között
ELŐADÁSOK
Dr. DonauerISMERETTERJESZTŐ
Éva – Egészséges táplálkozással a szép
mosolyért
Dr. Verebi Sándor – Egészséges, helyes és ízletes táplálkozás
10.30
és
11.30
óra
között
Dr. Szekeres Orsolya – Egészséges életmód szerepe a cukorbetegség

Dr.
Donauer Éva – Egészséges táplálkozással a szép mosolyért
megelőzésében
Dr.
Verebi Sándor
helyes és ízletes táplálkozás
Dr. Szmola
Richárd– –Egészséges,
A modern gasztroenterológiai
vizsgálatok szerepe a
Dr.
Szekeres Orsolya
– Egészséges életmód szerepe a cukorbetegség
cukorbetegség
megelőzésében
megelőzésében
Dr. Barna Lajosné – Egészséges életmód a táplálkozás tükrében
Dr. Szmola Richárd – A modern gasztroenterológiai vizsgálatok szerepe a
cukorbetegség megelőzésében
Dr. Barna Lajosné – Egészséges életmód a táplálkozás tükrében

BEMUTATÓK
Budapest gyógyfürdői bemutatása
BEMUTATÓK
dohányzásról leszokást segítő program
elsősegélygyógyfürdői
bemutató bemutatása
Budapest
gyógytorna
bemutató,lúdtalptorna
bemutató
dohányzásról
leszokást segítő program
masszázsbemutató
elsősegély bemutató
Gasztroenterológia
– séta a kulisszákbemutató
mögött
gyógytorna bemutató,lúdtalptorna
Dr.
Schüszler termékek bemutatója
masszázsbemutató
Bioptron
bemutató – séta a kulisszák mögött
Gasztroenterológia
környezetbarát
tisztálkodó
és tisztítószerek
Dr. Schüszler termékek
bemutatója
Bioptron bemutató
környezetbarát tisztálkodó és tisztítószerek

EGYÉB PROGRAMOK
sportágválasztó vizsgálat

EGYÉB
PROGRAMOK
www.mitsportoljak.hu/szentkristof
regisztráció:
betegjogi
tanácsadás
sportágválasztó
vizsgálat
életmód
és lelki
tanácsadás
www.mitsportoljak.hu/szentkristof
regisztráció:
diétás
tanácsadás
betegjogi
tanácsadás
életmód és lelki tanácsadás
diétás tanácsadás

A belépés díjtalan,
a szolgáltatások
ingyen
vehetők igénybe!
A belépés
díjtalan,
a szolgáltatások
ingyen vehetők igénybe!
KIEMELT TÁMOGATÓK:

Corden Laborszolgáltató, 77 Elektronika, Bricktrade Kft, Medamo Kft, Extractum Pharma,
KIEMELT
további támogatók: Astra Zeneca, Bausch&Lomb,
BerlinTÁMOGATÓK:
Chemie, Boehringer Ingelheim, dr. Schüszler Natur CosMEDics,
Celerus Medical, SpringMED kiadó,dr. Peithner Budapest, Diramerján Optika, GlaxoSmithKline, Érdi Béta, Főnix-Med Zrt, Kristálymix,
Corden
Laborszolgáltató,
77
Elektronika,
Bricktrade Kft, Medamo Kft, Extractum Pharma,
Sandoz Novartis Hungária , Pfizer, Pro Ve Szám Kft, Richter Gedeon Nyrt, SalixMed Kft, Salus, Sanofi, Sherwood Kft, SCA
további
Astra Zeneca,
Bausch&Lomb,
BerlinKft,
Chemie,
Boehringer
SchüszlerRt.,
Natur
CosMEDics,
Hygienetámogatók:
Products, Takeda,TRB
Chemica
Magyarország
Wörwag
Pharma,Ingelheim,
Budapestdr.
Gyógyfürdői
Újbuda
Média
Celerus Medical, SpringMED kiadó,dr. Peithner Budapest, Diramerján Optika, GlaxoSmithKline, Érdi Béta, Főnix-Med Zrt, Kristálymix,
Sandoz Novartis Hungária , Pfizer, Pro Ve Szám Kft, Richter Gedeon Nyrt, SalixMed Kft, Salus, Sanofi, Sherwood Kft, SCA
Hygiene Products, Takeda,TRB Chemica Magyarország Kft, Wörwag Pharma, Budapest Gyógyfürdői Rt., Újbuda Média

2014. május 21.
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Népdal: határok nélküli
fesztivál a Domokosban

Újabb
tárlatvezetés
a Széchényi
Könyvtárban

Határokon átívelő népdaltalálkozót rendeztek a Domokos Pál Péter Általános Iskolában. A Virágok vetélkedésére 13. alkalommal gyűltek össze a Moldvából, Erdélyből, Kárpátaljáról és Csángóföldről érkező általános iskolások, hogy megmutassák
népdalkincsük és egyedi énekstílusuk legjavát.

ELTIPORVA – A vészkorszak és az Országos
Széchényi Könyvtár címmel, a Holokauszt
Emlékév keretében kiállítás nyílik 2014. május 28-án 17 órakor az Országos Széchényi
Könyvtárban, amely az 1944-es könyvbetiltásokat, könyvmegsemmisítést, valamint
a könyvtár kézirattára akkori vezetőjének, Halász Gábornak az életművét és tragikus sorsát
mutatja be. A megnyitó előtt, 15 órától konferenciát rendeznek a kiállításon bemutatott
események történelmi hátteréről, amelynek
előadói: Romsics Ignác akadémikus, Szécsényi András, a Holokauszt Emlékközpont megbízott gyűjteményvezetője, Haraszti György,
a Holocaust Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke. A tárlat 2014. július 12-éig tart nyitva,
látogatása díjmentes.
A XI. kerületi lakosoknak Újbuda Önkormányzatából Nagyné Antal Anikó képviselő
külön turnusokat szervez a könyvtárral egyeztetve.
Időpontok:
Május 29., csütörtök 15.00
Június 5., csütörtök 15.00

A 150 itthoni és határon túli fiatal népdalénekest felvonultató
fesztivált a Domokos Pál Péter Általános Iskolában tartották,
ahol az ifjabb és az idősebb korosztályt két külön teremben
hallgatta meg a neves népművészekből álló zsűri. Mivel ez a
vetélkedő nem verseny, az ítészek csak véleményt formáltak,
tanácsokat adtak, de nem állítottak fel rangsort. Az ötnapos
fesztiválon az első osztályos általános iskolástól a főiskolai
hallgatóig minden korosztály képviseltette magát.
A legtöbb induló Erdélyből
és Székelyföldről érkezett,
de Moldvából, Kárpátaljáról,
Felvidékről, a Vajdaságból is
jöttek, sőt, bukovinai székelyek is felléptek a rendezvényen.
A kárpát-medencei népdalénekes találkozón azok a
fiatal énekesek és tanáraik
vehettek részt, akik a szülőfalujukban rendezett énekversenyen dobogós helyezést
értek el. A szervező Gyepük
Népe Alapítvány kuratóriumának elnöke, Tündik Tamás
elmondta, egész évben ápolják a kapcsolatot a határon
túli magyarokkal, a népdaltalálkozó alkalmával pedig megszervezik a diákok
Magyarországra utazását és
programjaikat. A Virágok
vetélkedése című népdalverseny előtt a Polgármesteri
Hivatal nagytermében látták vendégül az énekeseket. – Szeretnénk ezzel is kifejezni,
hogy fontos nekünk a találkozó. A fogadás kötetlen beszélgetései arra is lehetőséget adnak, hogy a gyerekek jobban
megismerhessék egymást – mondta el a fesztivált megnyitó
Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő. Molnár László
alpolgármester a megnyitón elmondta, az esemény kiváló le-

hetőség arra, hogy az ifjú tehetségek megmutassák hagyományaikat és tudásukat. A többek között Székelyudvarhelyről,
Gyimesből, Varjasról és Nyárádmentéről érkező csoportok
mind arról számoltak be, rendkívül fontosnak tartják, hogy
a Kárpát-medence gazdag kulturális kincseit megoszthassák
egymással. Az ifjú növendékek ugyanis csak akkor sajátíthatják el tökéletesen a gyimesi vagy moldvai csángó ének-

lési technikát, ha testközelből láthatják, hallhatják az onnan
származó hagyományőrzőket énekelni. A gyerekek az itt eltöltött hat nap alatt zenei fesztiválokon léptek fel, a számukra
szállást adó családok pedig városnézésre és kulturális programokra vitték el őket.
(T. D.)

Plak‡t 350x500mm.indd 1

Jelentkezési határidő:
a meghirdetett időpont előtt
két nappal.
Jelentkezni lehet:
telefonon vagy
e-mailben Nagyné Antal Anikó
önkormányzati képviselőnél
(+36 20 404 7023, n.antalaniko@
gmail.com).
Találkozó: 10 perccel
a tárlatvezetés időpontja előtt
az Országos Széchényi Könyvtár
főbejáratánál
(1014 Budapest,
Szent György tér 4–6., Budavári
Palota „F” épület)

5/2/14 8:32 AM
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Hagyománnyá vált a gyereknap a Bikás parkban
merősöknek, vagy egyszerűen csak ki lehet próbálni, milyen
érzés kamerák elé állni. Tavaly volt, aki az édesanyjának
szavalt verset, sokan énekeltek vagy tánctudásukat mutatták
meg, a legtöbben azonban a friss gyermeknapi élményeikről
számoltak be.

(Folytatás az 1. oldalról)
A tempót a terepasztal köré felállított, kézzel tekerhető eszközök diktálják. A versenyben nem csupán a sebesség számít, mivel ha túl gyorsan tekeri valaki a kézi dinamót, a kisautó ki is
tud sodródni egy éles kanyarban. A professzionális időmérővel
felszerelt slot pályán lehet körszámra és időre menő futamokat
szervezni. A körszámlálásnál természetesen az nyer, akinek
előbb fogynak el a körei, az időmérésnél pedig az, akinek több
köre lesz a futam végén.
Az ovisok a Mókajárgány parkban tekergőzhetnek a közlekedési lámpák és KRESZ-táblák között. Meghatározott idő alatt
kell végighaladni a pályán valamilyen különleges közlekedési
eszközzel, fémrollerrel, kézi hajtánnyal vagy valamilyen mókás
triciklin, illetve biciklin.
Megéri minél több játékban részt venni. A nevezésnél kapott
papíron, mindenki gyűjtheti a pecséteket. A legszorgalmasabbak és a legügyesebbek értékes nyereményekre
számíthatnak, amelyeket fél hatkor a színpadon adnak át.

Vöröskeresztes
mentőkutyák
A Bikás park művelődési
központ felé eső részére települ ki a Vöröskereszt egészségügyi szűrésekkel,
vérnyomás-,
vércukor- és koleszterinszint-ellenőrzéssel. A
gyerekek megismerkedhetnek az újraélesztéssel,
az elsősegélynyújtással,
a baleseti szimulációs és
a sebimitációs tevékenységekkel, a sérülések
fajtáival és minőségével.
Egy igazi mentőautóba is
be lehet majd kukkantani.
A bemutatók mellett egy
jótékonysági könyvvásár is
helyet kap, melynek bevételét
a kerületi rászorulóknak adják.
A Vöröskereszt minden évben
versenyautókat is hoz magával. Idén
egy Suzuki Swiftbe és egy Nissan Terranoba lehet beülni.
Az igazi világsztár azonban Aqua, a belga
juhászkutya lesz. Mentőkutyaként dolgozik a
Vöröskereszt Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatánál. Tavaly decemberben volt 10 éves, így már
igazi veteránnak számít a szakmában. Több száz keresésben, sőt, néhány külföldi bevetésen is részt vett
gazdájával, Lacival. Egy lábtörés majdnem végett vetett karrierjének, de a kiváló orvosok és gazdija kitartó szeretetének
köszönhetően visszatérhetett a kutató-mentéshez és a versenyzéshez is. A baleset után egy évvel csapatban világbajnok lett, majd Indonéziába utazott, hogy a földrengés túlélői
után kutasson társaival. Később a világ egyik legnehezebb
épített rompályáján megszerezte az IRO (International Rescue Dog Organization) vizsgarendszerében a legmagasabb
szintű MRT (Mission Readiness Test) minősítést is. Most Az
én sztorim, azaz a Mindenkinek van egy vöröskeresztes története című kampány egyik főszereplője, élete pedig erőt adhat
mindazoknak, akik feladni készülnének valamit.
(H. L.)

Színpadi programok
Bábjátékkal és interaktív zenés mesejátékkal indul a nap. A freestyle
focibemutató és a Bartók Táncegyüttes táncháza nem marad a
színpadon, az emberek közé vegyülve teremt fergeteges hangulatot és adja meg az együttmozgás
élményét. Koncertek tekintetében
minden korosztály megtalálhatja a
kedvére valót. A kisebbek a Napvirág
Együttes, a nagyobbak Danics Dóra és
Pál Dénes dalait hallgathatják, fellép a
Nemadomfel Együttes, zárásként pedig a
Neoton Família teheti az egész családnak emlékezetessé a napot. Az se szegje senki kedvét,
ha kicsit borongós az idő, mert nemcsak a színpad,
hanem az előtte lévő tér egy része is fedett lesz.

Kézművessarok
A nagyobbakat és a felnőtteket kerámiafestés várja, amelynek
eredményeként csodálatos mécsestartók születhetnek. A kisebbek gipszfigurákat kelthetnek életre színekkel, amelyekből
aztán az anyukák otthon akár hűtőmágnest is fabrikálhatnak.
A krepp-papír virágok készítése és a gyöngyfűzés mellett a barátságkarkötő-fonás számít a legközkedveltebbnek. Még a fiúk
körében is igen népszerű. Előszeretettel készítik el kedvenc
foci- vagy Forma–1-es csapatuk színeiben. A Színezd újra! falfestő program keretében pedig Újbuda egy-egy jellegzetessége
elevenedik meg.

Nyílt nap az Újbudai Sportcentrumban
Rimóczi Ferenc: Gyermeki „miértek”

A Bikás parkban található Újbudai Sportcentrum nyílt
napot tart 10–14 óráig. A testedzés mellett részt lehet
venni életmód-tanácsadáson testzsírszázalék-méréssel és diétás étrend összeállítással. A konditerembe
vágyók ingyen edzhetnek, az aerobik szerelmeseit
pedig 20–30 perces bemutatóórákkal várják. Bárki
bekapcsolódhat egy kis testmozgásra. A hagyományos órákon kívül ki lehet próbálni a Mamin-baba
tornát, a gerinctornát, a dinamikus jógát, a zumbát,
vagy akár a Port de bras-t, azaz a fitneszbalettet. A
szabad levegőn az egyik műfüves focipályán várják
az érdeklődőket. Rossz idő esetén az aerobikteremben
lesznek megtartva a foglalkozások. A legaktívabb anyukák és csemetéik ajándékot is kapnak. A mamák között törölközőket sorsolnak ki, míg a piciknek kislabdákkal kedveskednek.

Gyermeknapra
Ötévesen még kisfiús a stílusom,
Mi-miért van körülöttem, nem tudom.
Csodálkozom a Világnak folyásán,
A tavasznak rügyfakasztó zsongásán.
Nem értem még a felnőttek érveit,
Apró lábam nem követi Apám hosszú lépteit.
Nem tudom még, mi a rossz, és mi a jó,
Sokszor hangzik számból el a miért szó:
Miért van béke és miért vannak háborúk,
S ha alszunk, akkor miért álmodunk?
Emberekben hogy fér együtt szeretet és gyűlölet,
S szép szemektől miért jön létre bűvölet?
Felnőttekben hogy jön létre szerelem,
Kérdésemre miért mondják, hogy türelem?!
Miért van tavasz, nyár és zordon tél,
Miért hajlik a sudár fa, ha fúj a szél?
Miért kék az ég, és a fű miért zöld,
Hogy jött létre ez a Világ és a Föld?
Örömünkben sokszor miért nevetünk,
S ha bánat ér, miért múlik jókedvünk?
Gépmadárra szállva, hogyan repülünk,
S ha elfáradunk, akkor miért pihenünk?
Miért nem süllyed el a vízen a hajó,
Van az űrben más bolygókon marslakó?
Tudom, számból még özönlik a sok miért,
Türelmesen kell még nőnöm a sok válaszért!
S ha nagy leszek, a válaszokat megkapom,
Mi-miért van? Nemsokára megtudom!

Benne lehetsz a TV-ben
Az Újbuda Televízió is kint lesz a gyereknapon. A médiasátorban egy különleges lehetőségre nyílik alkalom. A TV képernyőjén keresztül lehet üzenni szeretteinknek, barátoknak, is-

A rendezvény támogatói
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Elismerték a kerületi tűzoltók munkáját
A tűzoltókat védő Szent
Flórián napja alkalmából
Újbuda polgármestere jutalmakat, kitüntetéseket és egy
új terepjárót adott át a XI.
kerületi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság állományának.
– Újbuda azért is szerethető kerület, mert a rendvédelmi szervek
kiváló munkájának köszönhetően
a lakosság biztonságban érezheti
magát – mondta Hoffmann Tamás
polgármester a tűzoltóparancsnokság Tas vezér utcai bázisán
rendezett ünnepségen. A kerületi
tűzoltók eredményei között említette a Fadrusz utcai tűznél végzett sikeres mentést és a Köbölkút
utcai általános iskolában talált
100 kilogrammos bomba hatástalanításában való részvételt.
Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője szerint is
rendkívül aktív, szorgalmas és jól felkészült
állomány az újbudai. Pócsik Attila alezredes,
a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője kiemelte, a XI. kerületi parancsnokság 2013-ban több mint 700 vonulást teljesí-

tett, ami országos szinten is soknak számít.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felmérése szerint a dél-budai kirendeltség
áll az első helyen a kirendeltségek között, a
fővárosban pedig a legjobban teljesítő tűzoltóság az újbudai. Idén az év tűzoltója – Magyar László törzszászlós – is a kerületi állományból került ki.
A polgármester elmondta, Újbuda kötelességének érzi a szervezet segítését, ezért 2011ben csaknem 15,5 millió forinttal támogatták
a tűzoltóság infrastrukturális fejlesztéseit, a
dolgozók munkakörülményeinek javítását és
az épület felújítását. Emellett az önkormányzat
több alkalommal is 2 millió forintos jutalommal járult hozzá a testület tagjainak elismeréséhez, és másfél millió forinttal támogatta a
kismotorfecskendő versenyen való részvételt,
amelyen a kerületi tűzoltók mindig dobogósok.
A rendezvényen a XI. kerületi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság készenléti szolgálatot
teljesítő állományának 10 tagja kapott jutalmat. Ők mind a Dél-budai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség állományában teljesítenek szolgálatot. Az elismerést kiemelkedő szakmai tevékenységükkel, segítőkész magatartásukkal,
szorgalmukkal érdemelték ki. Idén az önkor-

mányzat összesen 4 millió forintnyi jutalmat
oszt szét a kerületi tűzoltók között. Ezen kívül
5 millió forintos adományt nyújt a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Kirendeltségének. Ebből 4,1 milliós az a Dacia
Duster terepjáró, amit árvízi vagy hóhelyzetben használnak majd felderítésre, a fennmaradó mintegy 900 ezer forintot pedig technikai
felszerelésre, klímaberendezésre fordítják. Az
újbudai parancsnokságon állomásozó jármű
kulcsait Hoffmann Tamás nyújtotta át.
A rendezvényen átadták a képviselő-testület
által odaítélt Újbuda közbiztonságáért kitüntetést is. A cím olyan elkötelezett személyeknek,
rendőröknek, tűzoltóknak, polgárőröknek, az
Újbuda Közterület-felügyelet dolgozóinak,
illetve civileknek adható, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a kerület biztonságának
megteremtéséhez, annak fenntartásához. Az
ez évi két díjazott, Trombitás Zsolt, a BRFK
XI. kerületi rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese (ő a múlt héten vette át kitüntetését) és Busch Ferenc tűzoltó főhadnagy, aki
a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
XI. Kerületi Tűzoltó parancsnokságán 2001
óta teljesít szolgálatot.
(T. D.)

NYÁRI TÁBOROK
Iciri-piciri tábor
Drámajátékkal
és bábokkal
Móricz Zsigmond
művei alapján
Időpont: augusztus
4–8. (8.00–16.00)
Életkor: általános
iskolások,
elsősorban alsósok
Helyszín: KULTI
– Kelenvölgyi
Közösségi Ház
További
információ:
209-3706,
06/30/251-7652
Ár: 15 000 Ft/fő
Művészeti
alkotótábor
Képzőművészeti
és zenei tábor
Időpont: július
14–18. (8.00–16.30)
Helyszín: KULTI
– Gazdagréti
Közösségi Ház
Életkor: 6–12 év
Jelentkezési határidő:
július 4.
Ár: 23 000 Ft/fő,
mely
magában foglal:
napi 3x étkezést
(meleg ebéddel)
és az alapanyagok
költségét
Nyári
képzőművészeti
alkotótábor
Időpont:
június 30.–július 4.
Helyszín: KULTI
– Albertfalvi
Közösségi Ház
További
információ:
Gubikné Rikassy
Barbara
06/20/823-2843

Nyári művészeti
napközis tábor
Időpont: július 7–11.
(8.00–16.30)
Életkor:
óvodás korúak tábora
Helyszín: KULTI
– Albertfalvi
Közösségi Ház
További információ:
Endrődi Ágnes
06/20/490-6036
ÖKO tábor
általános
és középiskolás
diákoknak
Időpont: július 7–11.
(8.00–16.30)
Helyszín: KULTI
– Gazdagréti
Közösségi Ház
Életkor: 7–18 év
Jelentkezési határidő:
június 27.
Ár: 20 000 Ft/fő,
mely
magában foglal:
napi 3x étkezést
(meleg ebéddel)
és az alapanyagok
költségét
SZÍN-TÁBOR
Mozgás, zenélés,
improvizáció,
történetírás, díszletés jelmezkészítés,
színjátszás
Időpont: június 30.–
július 4. (8.00–16.00)
Helyszín: KULTI
– Kelenvölgyi
Közösségi Ház
Életkor: 9–12 év
Jelentkezési határidő:
május 31.
Ár: 15 000 Ft/fő
További információ:
Domján Ibolya
+36/20/959-8411

Tisztelt Lakástulajdonos!
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 május 21-i kezdettel társasházi kamerarendszerek
kialakítására pályázatot hirdet Budapest Főváros XI. kerület – Újbuda Önkormányzatának
támogatásával, amely az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. által életre hívott, három
alappillérre épülő Lakásvédelmi Akcióterv elnevezésű program része:


Egészségben és Biztonságban Otthonunkban Program



Biztonsági Rács-program



Társasházi Kamerarendszer-program

Az akcióterv egyes elemeit külön-külön, illetve együttesen is tudjuk biztosítani a kerületi lakosok,
illetve a - Társasházi Kamerarendszer-program esetében - társasházak részére.
Miért érdemes kamerarendszert telepíteni?
A Lakásvédelmi Akcióterv ezen eleme elsősorban preventív célokat szolgál, amely a tapasztalatok és
a statisztikák szerint jelentősen csökkenti a betörések, lopások és rablások elkövetésének számát. A
rendőrség munkáját is hatékonyan támogatja a tekintetben, hogy az esetleges
elkövető a felvétel alapján könnyebben beazonosíthatóvá válik. Mindezek mellett
a bejárati kapuknál kihelyezett „Kamerával megfigyelt terület!” tábla is jelentős
visszatartó erővel bír.
Bővebb információkért, kérem, tekintse meg honlapunkat és a részletekről érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken:
http://www.ujbudaprizma.hu/
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Telefon: +36 1 372 76 41
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pártok eseményei

fogadóórák
A KDNP PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig.
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden páros
kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. Minden első szerdán 15–17 óráig
munkaügyi tanácsadás.
Politikai plakátkiállítás.

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

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznapokon 14–18 óra között.
Nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás május 28-án 17–18
óráig.

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354. 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 nyitvatartási időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig. Keresse fel kerületünk több pontján lévő utcai standjainkat,
mondja el problémáit, véleményét!

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

Háztartási gépek

KERESEK jó állapotú házban, kulturált környezetben eladó lakást. 06/30/729-7546.
VÁLASSZON a XI. kerületi Allee bevásárlóközpont
szomszédságában épülő társasházunk lakásai közül!
Változatos méretek, idei költözés! 06/70/681-4500.
XII., VÉRCSE u.-ban 50 nm-es, erkélyes, panorámás, tehermentes lakás + garázs eladó. 25,4 M.
06/70/378-9134.
IMMOTÉKA 1998 óta a budai ingatlanok specialistája. Igényes külföldi, belföldi ügyfélkör. 201-1821,
06/30/202-1892, www.immoteka.hu
MŰEGYETEM környékén 2 külön szobás, utcai, téglaépítésű lakást keresünk, komoly vételi szándékkal.
266-2698, 06/30/826-6690.
ELTE BME közeli 68 nm-es, alakítható, tégla, saroklakás, tároló, zárt kocsibeálló.19,9 M. 06/20/5644624.

MOSÓGÉPJAVÍTÁS azonnal.

Bérlemény
3 SZOBÁS lakást bérelnék Sasadon vagy környéken, megfelelő referenciával, júniusi költözéssel.
+36/20/417-7537.
KIADÓ lakást keresünk Budapesten, hosszú távra!
266-2698, 06/30/826-6690.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 06/30/674-0421.

Víz, gáz, villany, fűtés
XI. kerületi gyorsszolgálat,
azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszüntetése, 06/20/491-5089.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS

06/30/251-3800.

teljes

körűen.

Városjáró
– kincskereső tábor
Hely: HázakHáza, XI.
Hadak útja 57. (Rozsnyó tér)
Időpont: 2014. 06. 23.–06. 27.
Korosztály: 5–14
Tematika: Budapesti látnivalók
gyerekszemmel,
kincskereséssel megbolondítva!
Buszra, villamosra szállunk,
megnézzük a budai várat,
a Parlamentet, sétahajózunk
a Dunán stb., és különböző rejtvényeket oldunk meg, hogy megtaláljuk a Vad Városi Kalózok kincses
ládájának a kulcsait, melyet
a HázakHázában rejtettek el.
Érdeklődni (tel., e-mail vagy
webcím): www.hazakhaza.hu
info@hazakhaza.com
30 526 5084

202-2505,

Gyógyászat
06/20/288-5148.

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingye-

nes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.:
216-3727, 06/70/547-7299, www.brahmakumaris.
org/hungary
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. Tel.: 06/30/206-4801.
PEDIKŰRÖS házhoz megy. T.: 06/20/806-7783.

Szolgáltatás

Régiség

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 4039357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással
való kivágása, igény szerint ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547, Kovács Sándor.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, víz-, villany-, kőművesmunkát stb. vállal,
06/20/998-2369.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 20 éve vállalom
becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését,
zárak cseréjét és szigetelését garanciával, felmérés
díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere olcsón.
06/20/321-0601.
TÁRSASHÁZKEZELÉS és számviteli szolgáltatás
(ev., bt., kft., zrt., társasház, alapítvány) Újbuda központjában. +36/30/904-0803.
FESTÉS 300 Ft/nm-től, kerítés, kapu, fa, vas, széldeszka, ereszdeszka restaurálása, parkettacsiszolás.
06/20/9455-473.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést,
kőművesmunkát,
azonnali kezdéssel, garanciával vállalok. Tel.: 3192585, mobil: 06/30/458-6231.
FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával. 06/30/9548-559. Török.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés.
06/30/9488-909.
OLCSÓ fakivágás, kerti munkák, takarítás lélekkel.
06/30/418-6663.
REDŐNY, rovarháló és egyéb árnyékolók javítása,
készítése! 06/70/236-0504.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
LAKÁSFELÚJÍTÁS,
hőszigetelés,
drájvitozás.
06/70/510-7868.

AUKCIÓS ház részére! Virág Erika helyszíni
készpénzfizetéssel vásárol gyűjteményeket, kis- és
nagyméretű festményeket, órákat, porcelánokat, ezüstöket, ékszereket, antik, stílbútorokat, katonai kellékeket, kitüntetéseket, régi pénzeket, fegyvereket,
szőnyegeket, mindenféle lakberendezési dísztárgyat,
zongorát, könyveket, teljes hagyatékot kiürítéssel is
stb. Díjtalan kiszállással 1 órán belül hétvégén is. T.:
06/30/324-4986.
LEGTÖBBET fizetem! Arany-ezüst legjobb áron! Hagyatékot készpénzért vásárolok! Margit krt. 51–53.
Tel.: 316-3651, louisgaleria.hu

Capoeira
tábor
Hely: HázakHáza,
XI. Hadak útja 57. (Rozsnyó tér)
Időpont:
2014. 06. 16.–06. 20.
Korosztály: 5–14
Tematika: Brazil harcművészet
zenével, tánccal és akrobatikus
elemekkel fűszerezve.
A foglalkozásokat vezeti:
Professor Tocha
és Graduada Bea.
Érdeklődni
(tel., e-mail vagy webcím):
www.hazakhaza.hu
info@hazakhaza.com
30 526 5084

Tánc- és pompontábor
Hely:
HázakHáza, XI. Hadak útja 57.
(Rozsnyó tér)
Időpont: 2014. 07. 28.–08. 01.
Korosztály: 5–12
Tematika: Zenés, játékos mozgásforma, amely javítja a gyerekek
testtartását, mozgáskoordinációját, fejleszti a ritmusérzékét.
A cheerleading (pompon),
magyarul szurkolás vagy hajrázás
egy fiatal sportág, mely a torna,
az akrobatika és a tánc elemeit
ötvözi. A koreográfiákat a pomponok teszik igazán látványossá és
különlegessé.
Érdeklődni (tel., e-mail vagy
webcím): www.hazakhaza.hu
info@hazakhaza.com
30 526 5084

BÉCSI

Gondozás
CSALÁDOKHOZ ajánlunk, keresünk megbízható idősgondozókat, takarítónőket, bébiszittereket. Empátia
06/20/465-8458.

Állás
NYUGDÍJAS részmunkaidős gépjármű-ügyintézőt
keresünk. Feladat: gépjármű-ügyintézés, rezsi anyag
beszerzése. Feltétel: jogosítvány, középfokú műszaki végz. Pályázni: „Gk” palyazat@aqualing.hu, 1117
Bp., Hunyadi J. u. 4. T.: 206-5600.

Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes
kiszállással. 06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali kézpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
BIBLIAÓRA: május 30. 18.30–19.30-ig, FMH Fehérvári út 47.

SPORT11 Nyári sport
és életmód-tábor
Hely: Sport11 sport,
szabadidő és rendezvényközpont
1112 Budapest, Kánai út 2.
ldőpont:
2014. június 16.–augusztus 15.
heti turnusokban,
napközi otthonos rendszerben
Korosztály: 4–14 éves korig.
Tematika: úszás, labdarúgás,
fitness (mindhárom sportágban
önálló tábor indul)
Érdeklődni: www.sport11.hu
rendezveny@sport11.hu
tel.: (1) 877-5989

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.
Időpont egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (PM) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
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.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk.
képv. Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
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.
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv.
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/655-3005
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Minden hó első péntekén 17–18 óráig.
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130
ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri:
minden hónap második szerdáján 15–16.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119.
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
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
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap
harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig. Farkasréti Ált. Isk.
(Érdi út 2.) sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy.
képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától.
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv.
Június 5-én 16–18 óráig. XXII. ker., Városház tér 11. I. em.
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. (Bartók B. út
141.) 06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

DZSúDÓ tábor
Hely: HázakHáza, XI. Hadak útja
57. (Rozsnyó tér)
Időpont: 2014. július. 07.–07. 11.
Korosztály: 5–10
Tematika:
dzsúdó sportág alapjai, eséstechnika, erősítő gyakorlatok,
küzdelmi játékok, labdás, fogó- és
szerepjátékok, mozgáskoordináció
fejlesztő gyakorlatok és általános
gimnasztikai elemek.
Edző: Török Bence
Érdeklődni (tel., e-mail vagy
webcím): www.hazakhaza.hu
info@hazakhaza.com
30 526 5084

Festő- és tárgyalkotó tábor
Hely:
Ebben az évben az Albertfalvi
Közösségi Házban tartja
gyerekeknek szóló alkotó
táborát Rikassy Barbara és
Gelléné Mező Éva rajztanárok.
Időpont:
2014. június 30.–július 4.
Korosztály: gyermekek
Tematika:
A különböző festészeti
technikák mellett a gyerekek
megismerkedhetnek a papír
sokrétű tulajdonságaival és
felhasználhatóságával. Különböző
típusú, állagú papírokból
készítenek szobrokat, tárgyakat
a résztvevő gyerekek.
A tábor ára:
22 000 Ft
testvérnek: 20 000 Ft
Érdeklődni: Rikassy Barbaránál
a 06-20-823-2843-as számon
vagy a 07bari@gmail.com
e-mail címen.

impresszum
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„Minta” villám
ség, arról a 85 kW, azaz 116 lóerő teljesítménynél leszabályozott elektromos hajtás gondoskodik – hajtott kerekenként egy-egy motorral, melyeket elektromos központi
agy vezérel.

A Formula Student Electric versenyautó árammal
megy és diákok rakják össze. Ám ez nem azt
jelenti, hogy valami rozzant gokart lenne, sőt:
csúcstechnika készül Újbudán.
Maga a versenysorozat nemzetközi megmérettetésekből
áll, melyek során a köridőkön kívül olyan szempontokat
is értékelnek, mint a fogyasztás, a tervezés alapossága és
ötletessége, az üzleti terv vagy a csapat ellátásának, életének szervezettsége. Ezt mind a diákokból szerveződött
gárda rakja össze, így itt tényleg igaz, hogy a részvétel a
fontos, az eredmény szinte másodlagos – de csak szinte.
Mivel semmit sem kapnak készen a srácok, így az egyes
versenyek csak a jéghegy csúcsát adják, a legnagyobb
munka az előkészítés, a tervezés, illetve a gép legyártása.
A BME csapata például annak ellenére ölt bele a télen közel 11 000 munkaórát a tervezésbe és modellezésbe, hogy sok elemhez hozzá sem nyúltak. A szénszálas

technológiát használó, ultramodern monocoque ugyanis nagyon friss, 2013-ban gurult ki, így idénre a megismert hibák kiküszöbölése, illetve az első körben elmaradt
areocsomag felépítése maradt. Ez sem kis feladat, hiszen
a szárnyak és diffúzorok munkáját úgy kell egyensúlyba
hozni, hogy a lehető legnagyobb leszorító erőt a lehető legkisebb légellenállással hozzák össze – ez utóbbi ugyanis
növeli a fogyasztást.
A tesztek ugyan még hátra vannak, de a modellezés biztató eredménnyel zárult: a most
legyártás alatt lévő szárnyak 120
km/h sebességnél már nagyobb
leszorító erőt termelnek,
mint amennyit a kocsi
nyom, így akár a plafonon is mehetne a gép.
Hogy a gyakorlatban is
elérhető legyen ez a sebes-

A BME Formula Racing Team persze nem a semmiből
hozott össze ilyen autót. Bár nem az egyetem hívta életre
a csapatot, a központ azért a BME, a műhely is Újbudán
van. Évek óta működnek és komoly támogatókat tudtak
megnyerni maguknak – amin nincs mit csodálkozni, jól
képzett és versenyhelyzetben gyakorlott mérnökre mindig van kereslet. A tavaly Michaela néven debütált gép
ennek ellenére nagy kihívás volt, mert korábban csővázas, benzinmotoros autó volt a fő szám az FRT-nél. Hogy
milyen lett? Még az ősszel röviden vezethettem, de az
élmény nehezen leírható. Minden azonnal történik, a legkisebb mozdulatra is reagál a gép, hiszen a pillekönnyű
együléses versenyautó hasonló elvek mentén épül, mint
egy Forma–1-es, az elektromotor pedig éppen arról híres,
hogy késlekedés nélkül leadja teljesítményét. Bár erre az
alkalomra úgy programozták, ne tudjon 100 km/h fölött
menni, a gyorsulás, az agilitás hihetetlen – utcai autóhoz szokott sofőr nem is nagyon tud vele mit kezdeni,
sokan megpördültek. Pedig ez még csak a játék, mondhatnánk döbbenten, de nem: hiába hívják diákok versenyének, ez itt egy nagyon komoly gép, minden porcikájáról süt a mérnöki lelemény.
Bízom benne, hogy idén
is lesz bőven támogatójuk, hogy minél több versenyen
mérettethessék meg
magukat.
(B. Gy.)

