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Munkahelyteremtés

Beruházási-fejlesztési
körkép

Közös munkaügyi fórumot szervezett a BKIK,
Újbuda Önkormányzata, valamint a Fővárosi
Munkaügyi Központ.
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A Quimby énekesét
ünnepelték a Montághban

12

Kiss Tibor a Montágh Imre Általános Iskolában
vette át Újbuda elismerését, a Pro Cultura díjat

Március 15. – családi
ünnep és kitüntetések
Idén először rendezett közös családi programot
Újbuda Önkormányzata március 15-én. A szeles idő
ellenére komoly érdeklődésre tartott számot
a családi programokkal tarkított ünnepi megemlékezés. Újbuda Önkormányzata a hivatalos ceremóniát
és díjátadást a Gárdonyi Géza Általános Iskolában
tartotta, a Feneketlen-tó szomszédságában pedig egy
fesztelenebb, lazább, ünnepi családi napot rendezett.

Sikersztori

Egyéves a kerület első
közösségi kertje
Paradicsom, zöldborsó, cukkini vagy eper ritkán
terem panellakótelepen, ma már azonban ez sem
lehetetlen. Újbuda Önkormányzata éppen egy évvel
ezelőtt, Őrmezőn hozta létre a városrész első közösségi kertjét, a faládás ágyások gondozási jogát pályázaton nyerhették el a lakótelepi családok. Az Őrmezei
Közösségi Kert első születésnapját a tavaszi ültetésre
való felkészüléssel töltötték az ágyások bérlői.
A Menyecske utca és Neszmélyi út találkozásánál létrehozott
kertet tavaly tavasszal adta át Újbuda Önkormányzata, így
a kertészek már egy teljes vegetációs időszakot megéltek.
A téli pihenőt követően időszerűvé váltak a tavaszi előkészületek, ezért Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő és
a kivitelező Újbuda Prizma Nonprofit Kft. tavaszindító összejövetelt szervezett az érintettek számára az Őrmezei Általános
Iskolában.
A 38 ágyásbérlő közül szinte mindenki eljött a találkozóra,
ahol Kovács Blanka növényorvos előadását is meghallgathatták. A Corvinus Egyetem Zöldség- és Gombatermesztési Tanszékének PhD-s hallgatója a korai zöldségfélékről, az ültetés
szabályairól, a közösségi kertekben jól alkalmazható növénytársításokról tájékoztatta a jelenlévőket, és a biológiai növény-

Fotók: Láng Péter

A Feneketlen-tó szomszédságában tartott rendezvényen
egyebek mellett huszárok vonulását, csatabemutatót, a Bartók
Táncegyüttes és a Hungarian Folk Embassy előadását is láthatták az érdeklődők. Ezen kívül volt kézműves foglalkozás,
huszár próba, valamint fotófal is.
(Folytatás a 4. oldalon)

Az anyanyelv világnapját ünnepelték
a Don Bosco Katolikus Általános Iskolában
Rendhagyó magyarórát tartottak az anyanyelv világnapján a Don Bosco Katolikus Általános Iskolában. Az
előadáson szó volt arról, hogy a Föld mintegy ötezer
nyelve között hol a helye a magyar nyelvnek, egy
irodalmi válogatás pedig az anyanyelv gazdagságát
mutatta be.
Az UNESCO még 1999-ben nyilvánította február 21-ét az
anyanyelv világnapjává. Ezen a napon a magyar nyelv állt
a középpontban azon a rendhagyó magyarórán, melyet Farkas

Tavasszal birtokba vehetik
a lakók a megújított közterületeket.

Krisztina önkormányzati képviselő kezdeményezésére tartottak az albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskolában.
– A magyar néplélek talán legszebb kifejezési formája,
a magyarság legfontosabb szellemi kincse az anyanyelv,
melynek megőrzése minden felnövekvő nemzedék kötelessége. Ezért tartottam fontosnak, hogy a gyerekek egy kicsit más
formában is találkozhassanak a magyar nyelvvel – mondta
a képviselő.
(Folytatás a 3. oldalon)

védelem lehetőségeire hívta fel figyelmüket. A kertészkedő
családok az előadás után lenolajat és ecsetet kaptak az önkormányzattól, hogy ezzel ápolhassák le a faágyásokat.
Junghausz Rajmund a találkozón – értékelve a közösségi kert
első évét – azt mondta, igazi sikertörténettel gazdagodott a városrész. – A kertbérlők egy része annak idején vidékről költözött fel Őrmezőre, elveszítve ezzel a kertészkedés lehetőségét,
másik részük viszont, városlakók lévén, még soha nem ültettek
el semmit. Mégis egytől egyig hatalmas lelkesedéssel vetették
bele magukat a földművelésbe – mondta a képviselő, aki szerint
egy összetartó, egymást mindenben segítő, de színes egyéniségekből álló csapat jött össze a jelentkezőkből. Van, aki csak a
zöldségekért, van, aki a közösségi élet öröméért kezdett bele.
Volt, aki kertészmérnöki precizitással rendezte be parcelláját,
és akadt, aki csak szétszórt néhány magot, aztán a természet
végezte el a munka legjavát. A termés azonban egyetlen esetben sem maradt el. Az ágyásokban valóban minden megterem,
az ismert balkonzöldségeken túl brokkolit, kelbimbót, káposztát vagy spenótot is termesztenek a kisgazdák. Idén hárman úgy
döntöttek, átadják a lehetőséget másoknak, akik már régóta várólistán vannak. A kiskertek használatára olyan nagy az érdeklődés, hogy a kerület a tavasz végén Kelenföldön újabb közösségi kertet létesít, mely parcelláira már most lehet jelentkezni.
(T. D.)
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kék hírek
Ismét kifosztók ellen
indult eljárás
Az újbudai rendőrkapitányság munkatársai elfogták B. Jánost, aki megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy március 2-án éjszaka egy villamosmegállóban alvó férfi
zsebéből annak mobiltelefonját eltulajdonította. B. János ellen kifosztás bűntettének elkövetése miatt folyik eljárás.
•
A hatóság kifosztás bűntettének elkövetése miatt folytat eljárást M. István, budapesti lakossal szemben, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy március
9-én a hajnali órákban egy, a villamoson
szundikáló utas nadrágzsebéből eltulajdonította annak mobiltelefonját.

2014. március 26.

Munkahelyteremtés
Közös munkaügyi fórumot szervezett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), Újbuda Önkormányzata,
valamint a fővárosi Munkaügyi Központ. A harmadik alkalommal megtartott találkozó célja az volt, hogy naprakész információkkal és gyakorlati tanácsokkal lássa el a munkaerőpiacon szereplő mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Ezúttal a „Nők 40” és a startup mentorprogram előnyei, valamint a hátrányos helyzetűek és a fiatalok
foglalkoztatásának támogatása került napirendre.
– A munkahelyteremtés nehezen képzelhető el a munkáltatók
támogatása nélkül, ezért arra van szükség, hogy rendszeresen
tájékoztassuk a vállalkozásokat a foglalkoztatás bővítését segítő lehetőségekről – mondta a munkaügyi fórumot megnyitó
Kerékgyártó Gábor, Újbuda kabinetvezető helyettese. Hozzátet-

Meglopták
a segítő szándékú hölgyet
A XI. kerületi rendőrkapitányág lopás elkövetése miatt indított eljárást G. Noémivel,
K. Szandrával és Sz. Richárddal szemben.
A társaság tagjai megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy március 2-án a Tatabánya felé közlekedő vonaton egy számukra
ismeretlen utastól – egyikőjük rosszullétére hivatkozva – segítséget kértek. Mialatt a
hölgy megpróbált K. Szandrának segíteni,
addig a táskájából ellopták a pénztárcáját.

Elfogott, megfutamított
trükkös tolvajok
Elfogták március 8-án a késő esti órákban
L. Krisztiánt, L. Ivánt és N. Rolandot. A
férfiak megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy egy idős hölgyet telefonon felhívtak, és a szorult helyzetben lévő unoka
szerepét eljátszva, megtévesztéssel kísérelték meg tőle kicsalni az összes otthon
tartott készpénzét, a bankkártyáját, valamint az ahhoz tartózó PIN-kódot. Az idős
hölgy azonban gyanút fogott, és miután
a rokonait felhívta – meggyőződve arról,
hogy az unokájának semmi baja –, azonnal értesítette a rendőrséget.
•
Bejelentés érkezett a kapitányágra, miszerint március 13-án a délelőtti órákban a
Sopron út egyik társasházában két ismeretlen nő arra hivatkozva kísérelt meg bejutni idős emberek lakásába, hogy az önkormányzattól érkeztek vízmintát venni,
illetve a szociális és egészségi állapotukat
szeretnék felmérni. Valódi szándékuk feltehetően az volt, hogy miután bejutottak
a lakásba, az idős tulajdonos figyelmét elterelve megszerezzék értékeit. A bejelentő
lakásába nem sikerült bejutniuk, mivel ő
a szomszédjától segítséget kért, a két nő
azonnal távozott.

10.

Lurdy-Házi

Ásvány-

és Ékszerbörze

Lurdy-Ház, 1.emelet
2014. április 5-6. (Szo.–V.)est,• Könyv
es Kálmán krt. 12-14.
Nyitva: 10.00–19.00 • 1097 Budap

Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, illetve ezekből
készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
Aranymosás • játszóházak • kígyósimogató
• kisállat-simogató • „Egészség-sziget”
• Ezoterikus szolgáltatások
• 3D vetítés barlangokról!

Belépő: felnőtt 500,- Ft

gyerek 200,-Ft

Tel.: 06-70/340-7471 • www.asvanyborze.com
1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

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

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

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

www.trofeagrill.com

A vállalkozások szerepe
döntő a kérdésben
te: a kerületben 40 ezer vállalkozás székhelye található, ezek
pedig a lakosság jelentős részének biztosítanak megélhetést. A
feléjük való elköteleződés magától értetődő. Példaként említette, hogy az országban egyedüliként működtet a kerület saját
állásközvetítő irodát, a frissen induló Senior Capital Program
pedig az 50 év felettiek munkaerő-piaci „eladhatóságát” és álláshoz jutását támogatja. Újbuda vezetése vállalkozói klubbal is
segíti az érdekelteket a tapasztalatcserében.
Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Kft. vezetője a BKIK XI.
kerületi tagcsoportjának alelnökeként arról számolt be, az idei
első fórum gyakorlatias tanácsokkal látja el a vállalkozókat a

pályázatfigyelés, a munkaügyi ellenőrzések és az adózási változások terén. – Ezen kívül a startup vállalkozások indításához
és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért indított kormányzati programról is tájékoztat – mondta. A rendezvényen kiemelt
figyelmet kapott a „Nők 40” program, amelyhez április 30-áig
csatlakozhatnak a cégek. A nők
40 év szolgálati idejének megszerzését segítő projekt idén januártól
szélesítette azok körét, akik után
a munkaadók igénybe vehetik a
nyugdíjba vonulás előtti időszakra
vonatkozó bér- és járulékkedvezményeket. Ezzel tehát azok a nők
juthatnak munkához, akiknek csak
néhány év hiányzik a 40 esztendős
munkaviszonyhoz.
A találkozón szó volt a munkaügyi kirendeltség új szolgáltatásáról, a Virtuális Munkaerőpiac
Portál (VMP) működéséről. Ennek
lényege, hogy az álláskereső feltöltheti önéletrajzát, a munkáltató
pedig – szűrők segítségével – megtalálhatja a legmegfelelőbb munkaerőt az adatbázisból. A rendszer
előnye, hogy a munkáltatók 35 ezer
regisztrált álláskereső ellenőrzött,
hiteles önéletrajza közül válogathatnak ingyenesen. A fórum első
szakmai előadásán a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége mutatkozott be. Kovács Patrik elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy
az európai GDP 1 százalékos kiesését okozzák a nem dolgozó
fiatalok, ezért az EU és a G20-ak az ifjúsági munkanélküliség
felszámolását tűzték ki célul. Úgy véli, a fiatalokat érintő súlyos
munkanélküliség legfőbb oka, hogy Magyarországon megszűntek a kiszámítható életpályák, az ifjak tele vannak bizonytalansággal, hiszen a KKV-k sem tudnak számukra munkahelyeket
teremteni. – Ebből is következik, hogy körükben alacsony a
vállalkozói kedv, amelyen egy frissen indult kormányzati program hivatott segíteni – mondta Kovács Patrik.
(T. D.)

Ön is elmondhatja, milyen legyen
a Feneketlen-tó környezete
Közös gondolkodásra invitálta az újbudaiakat a Kulturális 11 Egyesület. A Tranzit Art Caféban tartott workshop célja az volt, hogy aktivizálja a Feneketlen-tó körül
élőket, és frissességet, változást vigyen a kerület életébe.
A munkába nemrég a BME Építész Klubja is bekapcsolódott, de további csatlakozókra is számítanak.
A nemrég alakult – vállalkozókat, magánszemélyeket, valamint a kulturális közélet színterein tevékenykedőket összefogó – Kulturális 11 Egyesület ötletbörzére invitálta a Feneketlen-tó környékén élőket. A fórum célja, hogy együtt tervezzék
meg, miként és hogyan változzon a Feneketlen-tó környezete és
infrastruktúrája.
A KULT11 már önmagában is izgalmas szerveződés. Olyan
egyesület, amely elkötelezett a Bartók Béla út és környékének
fejlesztésében. Emellett ékes példája annak, hogy a helyi vállalkozók, versenytársak együtt többet tudnak tenni környezetükért, ahelyett, hogy energiáikat a konkurenciaharcra pazarol-

Megújulhat
az évtizedes
focipálya
Immár 10 éve, hogy megépült a gazdagréti
Csíki-hegyek Általános Iskola műfüves labdarúgópályája, amely a mindennapos igénybevétel során annyira elhasználódott, hogy további
balesetmentes üzemeltetéséhez teljes felújításra van szükség. A meglévő pálya újjáépítése a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
labdarúgópálya-építési programot támogató
pályázatán való részvétel formájában valósítható meg. Ezért Újbuda Önkormányzatának
képviselő-testülete a március 13-án tartott
rendkívüli ülésén úgy határozott, részt vesz
az MLSZ által kiírt programhoz kapcsolódó
pályázaton, és felhatalmazta a polgármestert
az együttműködési megállapodás aláírására.
A műfüves pálya kialakításának teljes költsége 17 563 422 Ft, ebből a kerület által kifizetendő ellenérték 5 269 027 Ft.
(V. L.)

nák. Az elmúlt évben már több sikeres kulturális, művészeti
programot szerveztek Újbudán, idén ősszel pedig Cseh Tamásra
emlékeznének egy nagyobb fesztivállal. Közben sem tétlenkednek, ha Újbuda kulturális pezsgését kell fellendíteni.
Azért, hogy környezetük még szebb és élhetőbb
„A fúrum célja
legyen, több lehetőséget kínáljon, aktív résztvevőket
a közös gonkeresnek a közös gondolkodáshoz. A Tranzit Art Cadolkodás volt,
féba szervezett workshop témája éppen az volt, hogy
hogyan tervezmiként lehetne hatékonyabban elérni a Feneketlen-tó
zék meg
partján felüdülést kereső lakosokat, és véleményüket
a Feneketlen-tó
összegezve olyan folyamatot elindítani, amelynek
környezetét”
végeredménye az a változás lesz, amely valóban a
park használóinak elégedettségét szolgálja.
A projekthez aktív partnerekre van szükség, ezért is
keresték meg a BME hallgatóiból álló Építész Klubot is. Ezek
a fiatalok lelkesen vesznek részt a közös gondolkodásban és a
folyamatok tervezésében.
(Újbuda)

hírkép
Biztonságban
Otthonaink!
Az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. által meghirdetett, „Biztonsági Rács – Program” pályázaton megszülettek az első győztesek. 2014.
március 21-én felszerelték az
első rácsot, ennek átadásán
Simicskó István országgyűlési képviselő és Hoffmann
Tamás, Újbuda polgármestere
is részt vett. A pályázat további
nyertesei számíthatnak arra,
hogy otthonuk adottságainak
felmérését követően, előre
egyeztetett időpontban felkeresik a programot kivitelező
szakemberek, és felszerelik
– az otthonuk biztonságát,
nyugalmuk megőrzését védő
– biztonsági rácsokat.
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A Quimby énekesét
ünnepelték a Montághban

Lakossági fórum volt
a Szent Benedekben

Kiss Tibor, a Quimby zenekar frontembere a Montágh Imre Általános Iskolában vette át Újbuda egyik legrangosabb társadalmi elismerését, a Pro Cultura díjat. A zenészről köztudott, hogy a fogyatékkal élők elkötelezett támogatója. A fejlesztő iskola műsorának
minden pillanata a rockzenészről szólt, a diákok Quimby dalokat dolgoztak fel, a szövegekből színpadi jelenteket mutattak be.
A Quimby zenekar énekesét, dalszövegíróját a legtöbben szimbolikus jelentésű szerzeményeiről ismerik. A zenész-képzőművész
emelett rendszeresen kiáll a fogyatékkal élők esélyegyenlőségéért,
fellép a róluk, értük szóló rendezvényeken, illetve több, Újbudáról
induló fogyatékosokat segítő kezdeményezés mellett is kiállt már.
Ezúttal a Montágh iskola értelmi sérült, halmozottan sérült és autis-

ta diákjai készültek változatos műsorral a zenész tiszteletére. Előadásukban értelmezték és átértelmezték a a Quimby dalokat, azokra
táncoltak és báboztak. A gyerekek Kiss Tibor édesapja, Kiss Kálmán verseit is előadták, majd a szerző is szavalt megilletődött gyermekének. Kiss Kálmán elmondta édesapja szintén művész ember
volt. Idősebb Kiss Kálmánt ezüstkoszorús nótaszerzőként ismerték
1945 előtt, költészettel, festészettel foglalkozott. Az ifjú zenész rá

hasonlít. „Azt mondhatnám, az én fiam a bohém és italozó nagyapja
javított kiadása”. Hozzátette: büszke vagyok arra, amit a fiam elért,
de úgy gondolom, a mennyország csak akkor hiteles, ha valahol a
háttérben ott van a pokol is.
A rendezvény végén az ünnepeltet kérdeztük élményeiről:
• Mit gondolsz arról, hogy az egész ünnepség neked, hozzád
szólt?
– Először egy igazi őslénynek éreztem magam, hogy ilyen nagy rendezvényt szerveznek nekem, ez még szokatlan, és túlzásnak tartom.
Úgy gondolom, szerénységem csak apropója annak, hogy itt valami jó dolog történt, hiszen ha ebből kiveszem magam, ez akkor is
nagyszerű dolog.
• Milyen volt a Quimby dalokat ilyen egyedi interpretációkban átélned?
– Izgalmas és örömteli volt visszahallgatni a dalaimat, különösen
ennyiféle feldolgozásban. Már csak azért is, mert ők elég „bolondok” ahhoz, hogy merjenek absztrakt módon gondolkodni. Szeretem, amikor egy történetet elvonatkoztatnak, mert önálló jelentésük
lesz. Ezek a gyerekek természet adta költőként nyúlnak az elemekhez.
• Már több, fogyatékosokat támogató ügy mellett kiálltál, adtad hozzá a neved. Miért?
– Tapadnak rám ezek a dolgok olyan értelemben, hogy én a nevemmel tudom segíteni a nehezebb helyzetben élőket. Azt viszont nem
szeretem, ha a maihoz hasonló eseményeknek nagy a publicitása,
vagy csak velem foglalkoznak, mert nem ezért csinálom. Valójában
ez is egy önző cselekedet, csak olyanféle, ami nem árt a másiknak.
Egy ilyen helyzet ugyanis nem csak annak jó akin segítenek, hanem annak is, aki segít. Az eddigi együttműködés számomra egy
oda-vissza működő energiaáramlás volt, nem pedig munka. A szabadság jut eszembe ezekről a gyerekekről. Nagyon sok olyan dolgot
tudnak, ami mi már nem. Lehet, hogy az Úristen elvett tőlük valamit, de a másik kezével adott nekik valami mást.
(T. D.)

Civilek is beleszólhatnak a közlekedési változásokba
A kerületi civil szervezeteket tömörítő Civil Fórumot fogadta
Újbuda főépítésze, valamint a városüzemeltetési és a közlekedési osztály, hogy megvitassák a 4-es metró indulásával
összefüggő közlekedési kérdéseket. A megbeszélésen leginkább Őrmező parkolási rendjéről, P+R parkolók építéséről és a
metró felszíni rendezéséről esett szó.
A budapesti közlekedésben új fejezetet nyitó 4-es metró miatti forgalomátszervezés számos vitát indított arról, mely intézkedések szolgálják
valóban az utasok és a lakosság érdekeit. Az M4-es vonal elsősorban a
XI. kerületre lesz hatással, ezért egyre több fórum foglalkozik a témával.
Újbuda főépítésze, Takács Viktor arról tájékoztatta a Civil Fórum soros elnökét, Buzna Margitot, hogy áprilistól átfogó városfejlesztési terv készül,
amelyről széles körű lakossági egyeztetés várható. A főépítész elmondta:
a 4-es metró jelenlegi végállomása ideiglenesnek tekintendő, a vonalat
tehát a budaörsi virágpiacig meg kell hosszabbítani. A többek között Őrmező érdekeit szolgáló elképzelés igényét pedig már a BKK felé is beterjesztette a kerület.
Az önkormányzat egyetért a Civil Fórum célkitűzésével, hogy Újbuda
és a főváros forgalmának tehermentesítése jelenleg kevésbé képzelhető
el az agglomeráció közlekedésének ésszerű rendezése nélkül. – A BKK
és a DBR metró viszont a jelek szerint ezzel a kérdéssel nem foglalkozik
– tette hozzá a főépítész. A civilek szerint a Budapest vonzáskörzetéből
érkezőket még a városhatár előtt át lehetne terelni a tömegközlekedésre.
– Ennek legjobb eszköze a vasút, így érdemes lenne Budaörsöt is bekapcsolni a vasúti forgalomba – fűzte hozzá az elnök. Egyetértés volt abban
is, hogy az elővárosi települések bevonásával egy agglomerációs közlekedéssel foglalkozó konferenciára lenne szükség, ennek előkészítése már
meg is kezdődött.
A civilek az Őrmezőre tervezett P+R parkolókat is kifogásolták, a főépítész szerint azonban megépítésükre szükség van. Állítása szerint a Kelenföldi pályaudvar használaton kívüli sínpárjainak helyén senkit nem
zavarna az építmény, sőt, az őrmezőieknek hasznos lenne. A többszintes,
mintegy 800 férőhelyes parkolóház ugyanis hangszigetelő falként is üzemelne a lakótelep felé. A szakember szintén nélkülözhetetlennek tartja
a távolsági és BKV-buszpályaudvar megépítését Őrmezőn. A forgalom

A tömegközlekedéssel kapcsolatos
kérdéseiket a 258-4636-os telefonszámon
vagy a bkk@bkk.hu e-mail címen tehetik
fel, a hivatalhoz beérkező vélemények,
kérések is ide kerülnek továbbításra.

okozta légszennyezés csökkentésére a Civil Fórum képviselője fásítást javasolt a Péterhegyi út mentén, mire a főépítész elmondta, a metróberuházás részeként többszintes zöldsávot alakítanak ki az említett szakaszon,
és az önkormányzat is végez majd parkosítást.
Takács Viktor azt is megjegyezte, hogy a Balatoni út őrmezői szakaszára és a Péterhegyi út mellé zajvédő falak felállítását kezdeményezték a fővárosnál. Lakossági igényként merült fel az is, hogy jelzőlámpa irányítsa
az Őrmezőről nyugat felé tartó buszok kikanyarodását a Budaörsi úton;
a többszintes Budaörsi úti csomópont tervét viszont ellenzik a civilek.
Ezt az álláspontot képviseli majd a kerület a fővárosi tárgyalásokon is. A
főépítész kijelentette, Újbuda hamarosan lakossági fórumot tart a DBR
Metró és a BKK bevonásával, ennek témája Sasad és Őrmező közlekedési
változása lesz.
(T. D.)

Őrmezői parkolás
A 4-es metró beindulása számos kérdést vet fel. Ahogy előző számunkban arról beszámoltunk, az önkormányzat szeretné az őrmezői lakótelep környékét fizető parkolási övezetbe vonni, hogy az
agglomerációból autóval érkezők és metróra átszállók ne foglalják
el a lakótelep parkolóhelyeit, azokat továbbra is zavartalanul használhassák a helyi lakosok. Az övezetbe vonásról szóló igény jóváhagyását az önkormányzat kezdeményezte az illetékes Fővárosi
Önkormányzat közgyűlésénél, bízva abban, hogy megadják hozzájárulásukat, ezzel biztosítva az őrmezőiek érdekvédelmét.
A jelenlegi fizető parkolási övezetekre vonatkozó rendelet előírásai az újonnan bevonásra kerülő övezetekben is érvényesek lesznek. Ez alapján a várakozási övezet területén állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező lakos egy gépjárműre szóló engedélyre jogosult, amennyiben a lakos a gépjármű forgalmi engedélyébe be
van jegyezve. A várakozási hozzájárulások kiadásának részleteiről
az ujbuda.hu oldalon elérhető 26/2010./IX.21./ XI.ÖK számú rendeletből tájékozódhatunk, többek között céges autó, vagy óvoda,
iskola előtti várakozás kérdéseiről is. A kérelemre induló eljárás
során ugyan 2000 Ft eljárási díjat kell fizetnünk, de ez többszörösen megtérül, hiszen a várakozási hozzájárulás birtokában a XI.
kerület bármelyik várakozási övezetében egyéb díjfizetés nélkül
parkolhatunk.
Az önkormányzat időközben megkezdte a parkolás rendbetételét,
burkolatjelekkel teszik egyértelművé és szabályossá a parkolási módot, és az amúgy is túlterhelt őrmezői lakótelepen további parkolásra
alkalmas felületeket alakít ki, mintegy ötven darabbal bővítve a várakozási férőhelyek számát.

Pest-budai Látkép
A HetiVálasz havi melléklete

Keresse a

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL MEGVÉTELRE KERESÜNK:
festményt, bútort, műtárgyat, ékszert,
ezüst és aranytárgyakat, órát, karórát, szobrot,
porcelán és üvegtárgyat, katonai tárgyat, szőnyeget,
zeneszerkezetet, régi pénzt, kitüntetést, képeslapot,
bélyeget, népművészeti tárgyat, hagyatékot.
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Tarlós István főpolgármester volt
a vendége annak a Szent Benedek
iskolában tartott lakossági fórumnak,
amelyet Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere, a Fidesz–KDNP
18. számú választókerületének
jelöltje hívott össze. A főpolgármester Budapest elmúlt négy évéről
beszélt.
– Az országban olyan fejlesztések indultak az
elmúlt négy év során, amelyek megteremtették a lehetőségét annak, hogy Magyarország
a fejlődés útjára lépjen – jelentette ki Szabolcs
Attila budafoki polgármester.

Tarlós István érintette a 4-es metró ügyét,
mely kapcsán elmondta, a korábbi városvezetés rossz gazdája volt a projektnek, de a
hamarosan induló metró a budapestiek javát
szolgálja majd. A főváros vezetője hangsúlyozta, négy évvel ezelőtt meglehetősen
nehéz körülmények között vette át a város
vezetését.
(Újbuda)

Az anyanyelv világnapját
ünnepelték
a Don Bosco Katolikus
Általános Iskolában
(Folytatás az 1. oldalról)
Kiss Gábor Albertfalván élő nyelvész, a Tinta
Kiadó igazgatója előadásában a magyar nyelv
a világ több mint ötezer nyelve között elfoglalt
helyéről beszélt, majd Jacob Grimm szavait
idézve kifejtette: a magyar nyelv logikus, tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.
Az előadást követően Andresz Kati és Czipott Géza színművészek irodalmi művekből
összeállított műsorukban a balladák archaikus
világától kiindulva Kisfaludy Károly és Romhányi József gondolataiig vezették a gyerekeket, és mutatták be anyanyelvünk gazdagságát.
A rendhagyó tanóra végén Kiss Gábor a
Tinta Kiadó kiadványaiból összeállított nagy
értékű szótárcsomagot ajándékozott az iskola
könyvtárának.
(Újbuda)

Felhívás
Junghausz Rajmund
önkormányzati képviselő
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Büki László Városgazdálkodási igazgató
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Egy Kossuth-díj mellett több állami kitüntetést kaptak kerületi vezetők
Kárpátaljaiakkal
Március 15. – családi ünnep és elismerések
ünnepeltek a Szent
megszerettetni a gyerekekkel a zenét. Szeretném, ha minden
diák életébe beépülne a művészet iránti igény, hogy létük, munkájuk, szórakozásuk minden szakaszában legyen jelen a zene,
hiszen az mindig, mindenkit felemel, megnyugtat, felszabadít,
nemesít” – fogalmaz Mészáros Lászlóné. Az igazgatónő 1976

Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere nemzeti ünnepünk
alkalmából öt kerületi iskola
igazgatójának adott át
Magyar Arany Érdemkereszt állami
kitüntetést a budapesti Művészetek
Palotájában.
Fotók: Bartos Gyula

(Folytatás az 1. oldalról)
Vadász Viktorné (Belik Ágnes), a „Játékforrás
Az eseményen Simicskó István sportért és ifjú- játék- és élménybolt” tulajdonosai, valamint az
ságért felelős államtitkár, Újbuda országgyűlési ifjúság oktatásáért, neveléséért és hitbeli fejlőképviselője beszédében elmondta „A magyar déséért végzett tevékenység elismeréseként Pánép sorsa mindig is összefonódott a küzdelem- kozdi István, a Budapesti Katolikus Egyetemi és
mel. Sokan próbálták elhitetni velünk, hogy Főiskolai Lelkészség vezetője vehette át.
meghajtott háttal, méltóságunkat feladva is leA városrész fejlődéséért, az ott élők életkörülhet boldogan élni. Mi viszont mindig felemel- ményeinek javításáért és maradandó értékek tetük a fejünket, szembenéztünk a sorsunkkal, remtéséért adható Pro Urbe díjat a polgármester
a kihívásokkal. Gondoljunk csak arra, milyen Kállay Emil piarista szerzetes, tanárnak adta át,
helyzetben voltunk, mi magyarok 166 éve, és akit a szentimrevárosi közösségért végzett több
milyenben vagyunk most. Szabadok vagyunk, évtizedes munkájáért ismertek el. Pro Urbe díjat
de most is szabadságharcot vívunk: független- kapott Kunkovács László néprajzkutató, fotóműségünk megőrzése a tét.”
vész is, aki Újbuda szellemi javainak gyarapíHoffmann Tamás, Újbuda polgármestere be- tásáért és nemzetközi sikereiért részesülhetett a
szédében az 1984-49-es eszmére és összefogás- kitüntetésben. Az Újbuda kiváló sportolója címet
ra mutatott rá. „Napról napra újra meg kell vívni Dani Áron atléta, utánpótlás-sportoló és Osváth
a harcot mindazért, amit elértünk. Nem szabad Richárd Sándor vívó érdemelte ki. Mindketten
hátradőlnünk. A magyar nép ereje
mindig abban mutatkozott meg,
hogy képes volt összefogni.”
Egy nappal korábban Újbuda
Önkormányzata március 14-én, a
Gárdonyi Géza Általános Iskolában rendezett ünnepségen emlékezett meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról.
Az intézmény március 15-i ünnepségét a Gárdonyi iskola kórusa
nyitotta meg a Himnusz eléneklésével, majd Simicskó István mondta el ünnepi beszédét. A képviselő
A díjazottak sora a Gárdonyi Géza Általános
a jelenlévőkhöz szólva kijelentette,
Iskolában rendezett kerületi ünnepségen
a fiatalságnak döntő szerepe van a
nemzet felemelkedésében. Hoffmann Tamás elmondta, a nemzeti identitásunkat fiatal koruk ellenére nemzetközi versenyeken is
meghatározó esemény üzenete napjainkban is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek.
Az Újbuda kiváló edzője címet pedig Schulek Dáegyértelmű:
a nemzeti együttműködés, a társadalmi egy- vid nevelőedző vette át a röplabdasportág utánpótlás-nevelésében és a nemzetközi versenyekre
ség megteremtése népünk boldogulásáért.
Az ünnepségen átadták a kerület legfontosabb való felkészítésben végzett teljesítményéért. Maelismeréseit is. Az Újbuda polgáraiért, a kerület gas színvonalon végzett munkájáért kiváló edző
szellemi és anyagi javainak gyarapításáért vég- címet adományoztak Buttás Pál kosárlabdaedző,
zett kimagasló társadalmi tevékenységért járó szakvezetőnek.
Pro Communitate kitüntetést Vadász Viktor és
(T. D.)

Bánáti István – Bethlen Gábor Általános
Iskola és Újreál Gimnázium
„1983-ban, testnevelő tanárként léptem be abba az iskolába, amelynek most az igazgatója vagyok. Már akkor megéreztem azt a különleges légkört, amit a mai
napig sikerült megőriznünk. A Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnáziumban olyan világot teremtünk, ahol a nevelés, a tudás átadása közben a diákok és
a tanárok jól érzik magukat, és ahol a szülők biztonságban
tudhatják gyermekeiket” – fogalmaz Bánáti István. Az általa
vezetett intézmény három feladatellátási helyével a kerület
egyik „legsokszínűbb” iskolájává vált. A gimnáziumi nevelést az teszi kivételessé, hogy az osztályfőnöki munkát évfolyamfelelősök látják el.

• Sokan nem tudják, hogy az ön nevéhez fűződik a Feneketlen-tó és környékének parkosítása. Mikor és hogyan valósult ez meg ez
a sokak által ismert és kedvelt újbudai helyszín? Illetve mi volt itt azelőtt?
A tervezéssel 1960-ban bíztak meg. Biztosan
többen vannak még, akik emlékeznek rá, hogy
az egykori Lenke (mai Kosztolányi Dezső) tér
környéke akkor nagyon sivár volt. A bányatavat ellepte a gaz, szögesdrót kerítés vette körül
az egész parkot, míg a Villányi úti részen egy
hatalmas teniszpark működött, amelynek a lelátója olyan magas volt, hogy senki emberfia be
nem látott a területre. Akkor az volt a célom,
hogy ebből a gazos térből egy igazi közösségi
parkot hozzak létre, amely a kerület központjaként és szimbólumaként funkcionál majd.
• Újbuda címerét elnézve ez sikerült is.
Igen, bár nem volt ez olyan egyszerű, mint
ahogy sokan elképzelik. A legnagyobb problémát a tó jelentette. Ugyanis az volt az elképzelésem, hogy a park középpontjában ez
a tavacska álljon, amelyet minden oldalról látni lehet majd. Ehhez fákat is ki kellett vágni,

Fotó: wikipedia

Mőcsényi Mihály a tájépítészet mestere
20 éves kora óta, 1939-től él gellérthegyi otthonában. Életművét számos
díjjal jutalmazták itthon és külföldön
egyaránt. A pályatársai és tanítványai
által is rajongásig szeretett professzort
kollégái terjesztették 2012-ben a legnagyobb elismerésre,
a tájépítészeti Nobel-díjként ismert Sir
Geoffrey Jellicoe-díjra, amelyet Dél-Afrikában vehetett át. A professzor mégis
a Kossuth-díjára a legbüszkébb, amel�lyel idén március 14-én tüntették ki.

a teniszpályát pedig fel kellett számolni. Emlékszem
a napra, amikor a munkálatokat megkezdtük. Akkor
a teniszezők játékkal búcsúztatták a pályát, méghozzá úgy,
hogy a munka előrehaladtával
egyre kevesebb terület maradt, míg végérvényesen el
nem tűnt. De a legnagyobb
kihívás a tó rendbetétele volt.
• Miért, milyen volt a tó?
Ehhez vissza kell utaznunk
az időben. A Feneketlen-tó
helyén egykor egy bánya állt,
ahonnan agyagot nyertek ki.
Amikor az agyagréteg elvékonyodott, a talajvíz utat tört magának és
ellepte a gödröt. Így alakult ki a tó, amelyet
eleinte arra használtak, hogy elnyelje a munkálatok során felhalmozódott törmelékeket.
Mivel rengeteg föld került az aljára, közel
öt méter mély iszapréteg alakult ki a mederben. A nevét is innen kapta; hiába próbálták
ugyanis megmérni a tó mélységét, az iszapréteg olyan vastag volt, hogy senkinek sem volt
türelme végigvárni, hogy a méréshez használt függőón mikor ér a tó aljára, így ráfogták, hogy ennek a tónak nincs is feneke. De
visszakanyarodva a problémára: ahhoz, hogy
minden oldalról látható és bejárható legyen
a tó, a Fadrusz utcai oldalon fel kellett töltenünk
a területet, mivel ott nem volt egy jártányi
hely sem a parkban. A földről tudtuk, hogy
nem lesz elég, hiszen az mind a tó fenekén
landolt volna, így kitaláltam, hogy a ciszterciek által előre legyártott – ám meg nem
valósult – rendházhoz tartozó vasbeton szerkezettel „béleljük ki” a vizet, amelyre aztán
nyugodtan lehetett földet hordani. Ezen sétálnak ma is a járókelők.
• Mi volt a terv a parkkal?

Mivel hosszú távra terveztem, nem szertettem
volna olyan fákat ültetni, amelyek zavarják a
szabad kilátást. Így közvetlenül a tó környékére bokrokat terveztem, fákat csak olyan helyre, ahol az átláthatóságot nem gátolják. Én egy
romantikus, érzelmes hangulatú parkot álmodtam meg, ahol minden generáció jól érzi magát,
így külön padokat terveztem a szerelmeseknek.
Ezek a padok elzártan, egy zsákutcában végződtek, de a tavat onnan is lehetett látni. Ös�szesen három ilyen pad volt, amelyből ma már
csak egy van meg. Ennek oka az illemhely hiányára vezethető vissza, régebben ugyanis nem
volt a közelben ilyen alkalmatosság, így az arra
járók – pont az elszigeteltségük miatt – egyéb
célokra használták a padok környékét.
• Nekünk, újbudaiaknak ez a legfontosabb
munkája, hiszen nap mint nap elhaladunk
a Kosztolányi Dezső tér mellett, de ezen kívül
is számos kimagasló eredményt ért el. Mire
a legbüszkébb az eddigi pályáfutása során?
Ahhoz, hogy igazán jól értsek a szakmámhoz,
a művészet és tudomány számos más területén
is szert kellett tennem különböző ismeretekre.

júniusában kapta meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
a zongoratanári diplomáját, és még abban az évben elhelyezkedett a XI. kerületi Állami Zeneiskolában, a mai Weiner
Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában. Az
ő igazgatása alatt nőtte ki magát országos hírűvé az intézmény.

„Szeretem az embereket, a gyerekeket, a hivatásomat. A vezetés számomra szolgálat, a jó ügyek, az emberek – ide értve
a tanulókat is – önzetlen szolgálata. Fontosnak tartom, hogy

„Zongoratanári pályámon az a legfontosabb célkitűzésem,
hogy megszerettessem a növendékekkel a hangszert, ezen keresztül a zongorázást, meg tudjam őket annyira tanítani, hogy
– ha nem is választják a zenei pályát – képesek legyenek olyan
módon játszani, hogy örömüket, bánatukat is kifejezhessék
a zongorázásban. Igazgatóként is hasonló célok vezérelnek:

Így a tájépítészet mellett művészettörténész,
régész és építészmérnök szakot is végeztem.
Ez utóbbiból doktoráltam. Így a tájépítészet
mellett a feltárások és az építészeti remekművek is foglalkoztattak. Hatvan éve kezdtem el
kutatni Eszterháza történetét, amely annyira
magával ragadott, hogy azóta sem tudtam szabadulni tőle. És nem is akartam. A kutatásaim
során derült fény arra, hogy Eszterháza tervezője, építője, Jacoby Miklós Eszterházy Miklós szerződéses udvari építésze volt. Miklós
herceg megbízásából három kastélyt is tervezett, épített. Mint kiderült a herceg az udvari
építészt többre tartotta az udvari karmesternél,
Haydnnél. Erre a felfedezésemre vagyok talán
a legbüszkébb.
• Eddigi élete során számtalan díjjal jutalmazták már. 2012-ben a tájépítészet világszinten is legrangosabbnak tartott kitüntetésében, a Sir Geoffrey Jellicoe-díjban
részesült, ez idáig egyetlen magyarként.
Akkor úgy nyilatkozott stábunknak, hogy
a díjnál is jobban örült a felterjesztésnek.
Így volt ez a Kossuth-díjjal is?
Nem. A Sir Geoffrey Jellicoe-díjra az általam
is nagyra becsült hazai kollégák terjesztettek fel, ami még a nemzetközi elismerésnél
is többet jelentett számomra. A Kossuth-díj
felterjesztőjének kilétét azonban homály fedi.
Ugyanakkor a kitüntetés elnyerése nagyon
sokat jelent számomra. Hiszen így egyike
lettem annak a három főnek, aki egyszerre
birtokolhatja a Széchenyi-, valamint a Kossuth-díjat is. Ez azért különösen fontos, mert
a Széchenyi-díjat tudományos munkára, míg
a Kossuth-díjat művészeti tevékenységre adják. Ezzel a kitüntetéssel elismerték azt, amiért küzdöttünk, hogy a szakmám nemcsak tudományos, hanem művészeti szempontból is
fontos és értékes.
(K. A.)

„Azt szeretném, ha volt tanulóink az utcán előre köszönnének.
Ez így kicsit komolytalanul hangzik, de ha belegondolunk, ebben minden lényeges benne van. Jelzi azt, hogy megtanítottuk
őket az udvariasság elemi szabályaira, a tanárok tiszteletére. Ha tisztelnek bennünket évek múlva is, akkor valószínűleg megkapták tőlünk a gyökereket és a szárnyakat” – vallja
Prőléné Hehl Éva, akit 2000-ben választották meg a Teleki

Palánczné Németh Zsuzsanna
– Újbudai Speciális Szakiskola

Mészáros Lászlóné (Dobos Ilona)
– Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola

Kossuth-díjat kapott Mőcsényi Mihály
„Ma a kerület jelképe, régen sivár,
elhanyagolt terület volt
a Feneketlen-tó környéke”

Prőléné Hehl Éva
– Teleki Blanka Általános Iskola

Fretyánné Kozma Éva
– Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
„Pedagógusként felelősnek érzem magam tanítványaim
személyiségének fejlődéséért, tudásáért. Igazgatóként felelősséget viselek a kollégáim, a pedagógustársaim iránt is.
Az oktatásban célom, hogy megtaláljam a gyermekek számára a legmegfelelőbb fejlesztési lehetőségeket, módszereket. Fontos számomra a személyes mintaadás. Hiszem,
hogy értéket teremteni, közvetíteni csak az a pedagógus
tud, akinek van önismerete, morális tartása, aki jól képzett,
megfelelő motivációval bír, elismert nevelő a tanulók, a
szülők és a tanári szakma tagjai körében” – vallja magáról
a gazdagréti iskolaigazgató. Pályáját Gyulán kezdte 1980ban, majd 1990-ben Budapestre költözött családjával. A
fővárosban a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskolában
először napközis nevelő lett, majd matematikát és számítástechnikát tanított. Az ezredfordulón az intézmény igazgatóhelyettese, öt évvel később pedig igazgatója lett.

az iskolában eltöltött évek alatt minden gyermeket képességei
maximumára juttassunk el. Vezetőként mindig figyeltem és
figyelek a mai napig is arra, hogy a létező összes eszközzel
segítsem, bátorítsam és támogassam őket az önmegvalósításukban, emberi és szakmai fejlődésükben” – meséli Palánczné Németh Zsuzsanna, aki maga is kerületi lakos. 1983-ban
került az Újbudai Speciális Szakiskolába, ahol először tagozatvezető, majd igazgatóhelyettes, végül igazgató lett. Az intézmény a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű
fiatalok oktatását látja el.

Blanka Általános Iskola igazgatójának. Az általa vezetett intézményben 1968 óta nagyon magas színvonalon folyt először
a német, majd az angol nyelv oktatása. Ezért kérte fel őket
a kerületi német kisebbségi önkormányzat, hogy 1997-től indítsák el a nemzetiségi németoktatást. A magas szintű nyelvoktatásnak köszönhetően a nyolcadikosok általános iskolai mércével mérve jelentős részének B2 szintű középfokú nyelvvizsga
lapul ballagási tarisznyájában.

Benedek diákjai

Közös műsorban szerepeltek a Szent Benedek
Iskolaközpont tanulói egy munkácsi iskola diákjaival március 15-én. A két iskola a Határtalanul
pályázat keretében kapott lehetőséget arra,
hogy betekintsen egymás életébe, szokásaiba
és kultúrájába. Az ünnepségen, amelyre Balog
Zoltán emberi erőforrás miniszter is ellátogatott, a márciusi ifjak azon dilemmáját vázolták,
hogy mi a fontosabb: a karrier vagy
a haza.
Az ukrajnai Munkács egyik iskolájából érkeztek cserediákok a Szent Benedek Iskolaközpontba. A két intézmény a kormány Határtalanul pályázatán indult azt a
cél kitűzve, hogy megismerjék egymás életét, kultúráját
és szokásait. A vendégek tanórákra jártak, városnézésen vettek részt, valamint az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján a benedekes tanulókkal együtt
léptek fel az iskola ünnepi műsorában.
Deák István, a Szent Benedek Iskolaközpont igazgatója
elmondta, fontos, hogy a program tudatosítsa a diákokban,
mit jelent a kisebbségi lét, miközben megismerik azoknak
a magyaroknak az életét, akik a határon túl laknak. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere elmondta,
a kormány célja, hogy senki ne végezhesse el úgy a
nyolc osztályt, hogy legalább egyszer el ne jusson a határon túl élő magyar közösséghez. – Az utazás óriási
élményekkel és kalandokkal ajándékozza meg a gyerekeket, mikor hazaérnek alig győzik elmesélni – mondta
az igazgatóhelyettes, aki szerint a kirándulás a nemzeti
összetartozás érzését is erősíti bennük. Balog Zoltán arról beszélt, a magyar–magyar kapcsolat, a nemzet határok feletti újraegyesítése olyan ügy, amiről nem elég
csak beszélni, hanem minden nap meg kell küzdeni érte.
– A szétszakítottság történelmi traumáját azonban nem
lehet görcsösen, keserűséggel gyógyítani, csak örömmel és jókedvvel – tette hozzá. A miniszter arról tájékoztatott, a Határtalanul programra fordított összeget
idén megháromszorozták, így 1,5 milliárd forint jut erre
a célra a költségvetésből, amely lehetővé teszi, hogy egy
év alatt érjék el a 40 ezres részvételt.
(T. D.)

Nevelés a hit és a tudomány szellemében
Kállay Emil piarista szerzetes
vehette át az újbudai Pro Urbe
díjat
Emil atya neve nem ismeretlen azok
számára, akik a ‘70-es évek végén és
a ‘80-as években hittanra jártak a Szent
Imre-plébániára, de a történelemben
jártas olvasóknak is ismerősen csenghet
a név. A Kállay család ugyanis egyike
a legrégibb ősnemes familíáknak.
A piarista szerzetes felmenői között
olyan nevek sorakoznak, mint kiskállói
Vitéz János, aki a mohácsi csatában
vállalt nagy szerepet, vagy például
Kállay Zsuzsanna, aki Kemény János
erdélyi fejedelem feleségeként vonult be
a történelembe. Az ősi család sarjaként
látta meg a napvilágot Kállay Miklós
egykori miniszterelnök, Kállay Ida, Illyés
Gyula édesanyja, valamint Kállay Bori
színművésznő is.
• A Kállay család a magyar történelem és művészet majd’ minden területén képviselte magát az évszázadok során. Mit jelentett ez az
ön számára?
Az, hogy ide születtem, meghatározta az életemet. Büszke vagyok arra, hogy részesei lehettünk népünk sorsának alakulásának, és hogy
magyar ésszel, szívvel gondolkozhatok. Nagy
ajándék az Istentől, hogy ilyen kis nép közé teremtett bennünket. Hiszem, a legnagyobb dolog, amit tehetünk, hogy olvasunk. Sokan nem
gondolnak bele, hogy nyelvünk igazi gyöngyszem, amely a többi nemzet nyelvéhez képest
sokkal árnyaltabban képes kifejezni az érzéseket és gondolatokat.
• Miért döntött a papi hivatás mellett?
Ez tényleg egy mesébe illő történet. Tudni kell
rólam, hogy egy nagyon szerető családban nőttem fel. Szüleim felém irányuló szeretete és

gondoskodása meghatározta
az életemet. Ugyanúgy, mint
az összes többi nagy találkozás. Édesanyám még a történelmi
Nagy-Magyarország
területén, Csíkszeredán nőtt
fel, így gyakran jártunk vissza
Erdélybe, hogy meglátogassuk
a nagyszüleimet. Ötéves lehettem, amikor egy ilyen látogatás során elküldtek borvízért a
kúthoz. A bátyám hat esztendővel idősebb, mint én, így ő
már akkor cserkész volt, tőle
tanultam meg a cserkészindulót, amelyet visszafelé az
úton vidáman énekeltem. Ekkor hirtelen odafutott hozzám
egy pap bácsi, aki össze-vissza
puszilgatott a bátorságomért.
Ugyanis magyar nyelven ilyen
dalt énekelni ezekben az időkben tilos volt. Ez volt az első
találkozásom Bíró Ferenccel,
aki aztán egyre közelebb vitt
Istenhez.
• Bíró Ferenc a későbbiekben is nagy hatással volt az
életére. Miért?
Mert őt soha nem lehetett
megtörni. A kommunizmus is csak még jobban elmélyítette hitét. Egyszer
úgy jött végig az utcán, hogy ezt skandálta:
douazeci cinci. Annyiszor mondta, hogy
a végén én is megjegyeztem, bár nem tudtam,
mit jelent. A nagynénémet kértem meg, hogy
fordítsa le magyarra. Mint kiderült ez a huszonötös szám volt románul. Ennyi botütés
járt ugyanis annak, aki túlságosan „magyarkodott”. Ferenc atya pedig minden botütéssel
egyre jobban megerősödött. De nem csupán

rendfőnökünk, Sík Sándor búcsúzásul azt mondta: „Éljetek
fogadalmatok szerint, s egyszer
majd csak tudtok örökfogadalmat tenni a piarista rendben is.
Törekedjetek – egyházmegyés
papként is – az ifjúságot Kalazancius atyánk tanítása szerint
a „pietas et litterae” – „a hit és
tudomány” szellemében nevelni!” Ez a fogadalom, melyet
a piarista rendben mint negyedik fogadalmat tettünk: „az
ifjúság vallásos nevelésére” –
végigkísért az utamon, mondhatni a szállóigémmé vált.
• Többek között ennek is köszönheti a Pro Urbe díjat?
Tágabb értelembe véve igen.
1977-ben kerültem a Szent Imre-plébániára, ahol tizennégy
éven keresztül hittant tanítottam a gyerekeknek. Szentimrevárost mindig is értelmiségiek
lakták, így a kommunizmus
alatt is sokan jártak hozzánk.
Az ifjúság is nyitottabb volt itt.
A célom az volt, hogy az egyKállay Emil atya Simicskó István,
házellenes időkben is meg tudÚjbuda országgyűlési képviselőjam erősíteni az ifjúság hitét.
jétől veszi át a kitüntetést
Kis közösségeket szerveztem,
a Gárdonyi iskolában
ahol baráti légkör vette körül
a tanítványaimat, és ők őszintén beszélhettek az érzéseikről. És bár a legő volt rám nagy hatással. Olyan szerencsés első fecskéim ma már az ötvenes éveiket taember voltam, hogy mindig nagyszerű papok possák, olyan mély barátságok alakultak ki,
vettek körül, így nem volt nehéz a választás, hogy sokan közülük a mai napig összejárnak.
hogy milyen irányba menjek tovább.
Az igazi meglepetés számomra, hogy engem
• A történelem viharai nem igazán kedveztek sem felejtettek el. Ékes bizonytéka ennek
hivatásának.
a mostani díj, ami épp ezért nagyon megérinEz így igaz. Amikor 1950-ben átkerültünk tette a szívemet.
(K. A.)
az egyházmegyés szemináriumba, az akkori

Aktuális

6 Újbuda
A XI. kerület sikeralbuma
Csík Ferenc-díj a 100 éves
sportlövőnknek
Bár Kisgyörgy Lajosné
sportlövő nem indulhatott olimpián – mert a
nők versenye még nem
volt ötkarikás szám –, és
a világ-, valamint Európa-bajnokságokon is meg
kellett elégednie dobogós
helyezésekkel, a hazai
aranyérmeket tekintve
verhetetlen csúcstartó, 123 magyar bajnoki címet számlál. A kerületben élő legendás sportoló így mesélt arról,
hogyan került a pályára: „a férjem repülőtiszt volt, aki
emellett öttusázott is. Egyszer kivitt engem is a lőtérre,
ahol viccből a kezembe nyomott egy pisztolyt. Leadtam
tíz lövést, mire azt mondták, tehetséges vagyok. Én meg
elhittem nekik, a többit már tudják”.
A sportlövészeti versenyszámok 123-szoros országos bajnoka Csík Ferenc-díjat kapott kimagasló
sportteljesítményei, elért eredményei elismeréseként,
melyet március 17-én a budapesti Larus Rendezvényközpontban vehetett át.

„Aki énekel, annak a szíve csordultig
megtelik szeretettel”
Budai Ilona, a Magyar Örökség díjas népdalénekes közel negyven éve
tanítja, népszerűsíti a magyar népdalokat a világ minden táján. Húsz éve
tanára az Óbudai Népzenei Iskolának, 1987 óta rendszeres népdaltanító
műsora van a Magyar Rádióban – az
Énekeljünk együtt, illetve a Fúvom az
énekem. Harminc éve minden nyáron öt népzenei táborban szeretteti
meg az ifjabb és idősebb korosztállyal a népdalokat.
De nemcsak népdalok után kutat immár több évtizede a Kárpát-medencében, hanem népmeséket is gyűjt.
Népzenei lemezei mellett népmesegyűjteményéből is
megjelent egy válogatás Székely mesebeszéd címmel.
Nemzeti ünnepünk alkalmából, március 15-én Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar
Érdemrend középkereszt polgári tagozat kitüntetést
adományozta az Albertfalván élő népdalénekesnek, az
Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanárának a magyar
népdalok tanításáért és népszerűsítéséért végzett csaknem négy évtizedes tevékenysége elismeréseként.
(K. V.)

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
kiírja a 2014. évi

„Újbuda-Mecénás” Művészeti ösztöndíjak
elnyerésére vonatkozó pályázatát
a 19/2005./IV. 27./XI. ÖK. sz. rendelet alapján

Pályázni lehet:
• „Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj,
• „Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj,
• „Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj,
• Cseh Tamás zenei ösztöndíj
kategóriákban.
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a
www.ujbuda.hu honlapról, valamint beszerezhető Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati recepcióján (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
földszint).
A pályázatok beadásának határideje:
2014. április 18. (péntek)

ÉRTESÍTÉS
A Bp. XI. Ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal
megbízásából elkészült a Budapest, XI. kerület,
Balatoni út–Tanító u. és Balatoni út–Háros u.
csomópont és környez ete kerületi szabályozási terve.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése és
a 118/2013. (IV. 18.) XI. ÖK határozat értelmében értesítem az
érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.
A terv 2014. március 14-től 2014. április 14-ig megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I.
emeleti hirdetőtábláján
(XI. ker., Bocskai út 39–41.)
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.)
kaphatnak.
Takács Viktor Tibor
főépítész

2014. március 26.

Nyilvánosan edzett
az Allee-ban a bokszbajnok
Erdei Zsolt pályafutása utolsó profi mérkőzésén egyhangú pontozással legyőzte a grúz Salva Dzsomardasvilit, és megszerezte pályafutása 34. győzelmét, egyben a WBO Európa-bajnoki
övét. A magyar öklöző a találkozó után jelentette be visszavonulását. Erdei a mérkőzés után elmondta, szép búcsút szeretett
volna a magyar közönségnek szerezni, és reméli, elégedettek
voltak a nézők. Hozzátette, továbbra is marad az ökölvívás világában.
A profi bokszoló, korábbi félnehéz- és cirkálósúlyú profi
ökölvívó-világbajnok nyilvános edzésen vett részt Budapesten, az Allee Bevásárlóközpontban március 6-án, ahol
az Európa-bajnoki mérkőzésére készült fel. Edzője, Fritz
Sdunek a kecskeméti profi ökölvívógálára készítette fel a
bokszolót.
(Újbuda/MTI)

Erdei Zsolt és Simicskó
István a mérkőzés után

Sepsiszentgyörgyi csapat a KEK bajnoka
Kiélezett végjáték, remek hangulat, jótékonyság és
nemzetköziség jellemezte a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját és az Egyetemi és Főiskolai Országos Cheerleader Bajnokságot a hétvégén. A kupát
a sepsiszentgyörgyiek vihették haza, a cheerleader
országos bajnoki címet az ELTE nyerte. A rendezvény egyik fővédnöke Hoffmann Tamás polgármester volt. Telt ház előtt 2-1-re verte a házigazda
ELTE csapatát a Sepsi ’08 elnevezésű sepsiszent-

györgyi csapat, amely immár harmadszor emelhette
a magasba a KEK serlegét. A március 6–8. között
megrendezett futsaltornára 16 csapat érkezett 5 országból. Jöttek többek között Beregszászról, Csíkszeredáról, Kolozsvárról, Révkomáromból, Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Szabadkáról, az
itthoniak pedig Budapestről, Pécsről, Debrecenből
és Gödöllőről.
(Bővebben: www.ujbuda.hu)

hírkép

Simicskó István sportért felelős államtitkár a kerület iskoláiban népszerűsítette a Budai Sportfesztivál 2014 programjait,
amelynek április 4-én lesz a döntöje, jelenleg az iskolák
közötti selejtezők zajlanak.

Kuponnal ingyenes a nagytétényi hulladékudvar
Hírlevélben küldött kuponnal teszi lehetővé a XI. és a XXII. kerület lakosainak a nagytétényi hulladékudvar használatát a FKF Zrt. Az érintettek június 30-ig díjfizetés nélkül egyszer vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
Az elektronikai vagy elektromos hulladékot leadókat is ösztönzi a társaság. Az ország egyik legkorszerűbb hulladékudvara
Nagytétényben arra kínál lehetőséget, hogy a lakosság környezettudatos módon váljon meg a háztartásokban keletkező csomagolási, illetve veszélyes hulladékoktól. Az FKF Zrt. márciusi kuponakciójának keretében a XI. és XXII. kerületiek június
30-ig, egyszer vehetik igénybe a szolgáltatásokat ingyenesen.
Ehhez, hírlevélben küldött kupont a társaság. Az akció 4 darab autógumi vagy 4 köbméter lom, hulladék vagy 10 kg festék

Budapest Főváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata
2014. évre pályázatot hirdet
•
•

•

10 millió forint keretösszegben civil szervezetek részére MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez,
10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötődő (lakcím, székhely, telephely, megvalósítás helyszíne) magánszemélyek, civil és egyházi szervezetek,
nonprofit gazdasági társaságok részére KULTURÁLIS
témakörben,
5 millió forint keretösszegben kerületi köznevelési
intézmények és közművelődési intézmények, XI. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak és intézményeik, nonprofit
gazdasági társaságok, nem újbudai székhelyű, de bizonyítottan a kerület diákságáért dolgozó szervezetek
részére NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK megvalósítására.

A részletes pályázati felhívások és a pályázati adatlapok letölthetőek a www.ujbuda.hu honlapról, valamint beszerezhetőek Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati recepcióján
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. földszint).
A pályázatok beadásának határideje:
2014. április 15. (kedd)

díjmentes elhelyezésére vonatkozik február és június között.
Emellett egy másik akció keretében, az elektronikai vagy elektromos hulladékot leadók többféle ajándék közül választhatnak
– áll a társaság közleményében. Az akció bejelentésekor Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere a környezettudatos életmód
fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta: erre ösztönözik a
kerületieket is az ingyenes akcióval, ami remélhetőleg hosszú
távon környezetkímélő megoldást eredményez.
(Újbuda)

SPORT

2014. március 26.
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Az első magyar győzelem
a női vízilabda-világligában
Két vereség után megnyerte harmadik meccsét a világligában
a magyar női vízilabda-válogatott, amely kedd esti európai
csoportselejtezős fellépésén a már biztos első olaszok felett
aratott háromgólos győzelmet a budapesti Nyéki Imre Uszodában. Magyarország–Olaszország 15-12.
Az olaszokkal szemben elveszített decemberi nyitómeccs, majd a görögökkel szintén vereséggel zárult mérkőzés nyomán Merész András
együttese számára gyakorlatilag elúszott az esély a továbbjutásra a világliga szuperdöntőjébe, de presztízsokokból fontos volt megnyerni a
mostani összecsapást. A Kondorosi úti Nyéki Imre Uszodában rendezett

találkozón a 2012-ben olimpiai negyedik és Európa-bajnoki bronzérmes, tavaly világbajnoki harmadik helyezett magyar együttes gyengén
kezdett a tavalyelőtti kontinensbajnokkal szemben, amely két perc alatt
2-0-ás előnyre tett szert. Az egyenlítés sikerült ugyan, ám az első negyed 4-2-es vendégvezetéssel zárult.
A második 8 perc annál szebben indult: Kisteleki Dóra előbb ember
előnyből szépített, majd triplázott. Az olaszok ki tudtak egyenlíteni, ám

még a nagyszünet előtt Bujka Barbara is pontot szerzett. A harmadik
játékrészben sok volt az elszalasztott helyzet, de születtek gólok is, így
végül 10-10-es egállal fejeződött be a negyed. Az utolsó rész volt a legintenzívebb, ahol Keszthelyi, Kisteleki és Takács bravúros lövései határozták meg a mérkőzést, amire többnyire olasz válasz is érkezett, de a
vezetés a magyar lányoknál maradt. Végül Csabai Dóra gólja 1 másodperccel a dudaszó előtt kegyelemdöfésként érte az olasz válogatottat.
Remek hajrával, megérdemelten győzött 15-12-re Merész András csapata. A csoport állása: 1. Olaszország 9 pont, 2. Görögország 3 (32-33),
3. Magyarország 3 (33-35) A csoportzáró mérkőzést a magyar csapat
április 22-én vívja a görögökkel Székesfehérváron.
A meccset Hoffmann Tamás polgármester köszöntője
nyitotta meg, melyben örömét fejezte ki, hogy Újbuda
tovább népszerűsítheti az
ország kiemelt látvány- és
csapatsportját azzal, hogy
másfél éve meghonosította a vízilabdát a kerületben.
Büszkén említette meg, hogy
az uszoda már vendégül láthatta a vb-győztes férfi felnőtt- és a juniorválogatottat,
most pedig a női vízilabda
legjobbjait. – Azt szeretnénk,
hogy Újbudán is minél többen
megismerjék a sportágat, és
kedvet kapjanak hozzá akár
rajongóként, akár művelőként
– mondta a polgármester. A
kerület vezetője hozzátette,
jelentős eredmény, hogy az
uszoda nemzetközi meccsek
megtartására is alkalmas, de
ezek mellett ugyanilyen fontos, hogy az uszodában az utánpótlás-nevelés és kezdők oktatása is nagy hangsúlyt kapjon. Ezt a célt támogatja,
hogy az önkormányzat a társasági adó adta lehetőségeket igénybevéve
még az idén új, nyitott medencét épít az uszoda udvarán. A buboréktetővel zárható nyitott medence előnye, hogy bárki megnézheti majd az
edzéseket.
(T. D.)

Lakásvédelmi Akcióterv

BIZTONSÁGI RÁCS-PROGRAM

Pályázati lehetőség
A pályázati dokumentáció átvehető és a pályázat benyújtható
2014. február 12. napjától
Elektronikus úton: palyazat@ujbudaprizma.hu
Személyesen:
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 1. emelet
BIZTONSÁGTECHNIKAI RÉSZLEG
vagy
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
RECEPCIÓ
További információkért hívja a
+36-1/372-76-41-es telefonszámot.

Kitűnő védekezési mód
A biztosítók is elismerik hatékonyságát

Gazdagréti
egészségnap
Egészségnapot tartottak
a gazdagrétiek.
A program keretében
egészségügyi méréseken vehettek részt
az érdeklődők, majd
megkóstolhatták a finom
és egészséges paprikás
krumplit is.
Március 1-jén egészségnapon
vehettek részt a gazdagréti
piacra látogatók, ahol szakemberek vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést
végeztek, a gyerekek pedig
érdekes figurákat készíthettek
nyers zöldségekből. A programok mellett finom paprikás
krumplit főztek a szervezők,
melyet Simicskó István államtitkár és Király Nóra önkormányzati képviselő segítségével osztottak ki az eseményen
résztvevőknek.
(Újbuda)

Országos
Nyugdíjas
Polgári
Egyesület
Az

XI. kerületi szervezete

2014. április 8-án 15
órakor tartja
következő összejövetelét.
Meghívott előadó:
Görbe László iskola
igazgató
Helyszín:
Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium
Villányi út 27. fszt.
Tükörterem

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
...a magyar lakosság több mint fele túlsúlyos,
17%-a pedig kórosan elhízott? A rendszertelen
étkezés, a mozgásszegény életmód és a stresszes
mindennapok következtében eleinte csak pár kilónyi felesleg jelenik meg, viszont a nagymértékű
túlsúlyhoz vezető úton ezek jelentik az első lépést. Az elhízás ráadásul nem pusztán esztétikailag okozhat problémát, de szervezetünk normál
működését is veszélyezteti, hosszútávon pedig
visszafordíthatatlan betegségek is kialakulhatnak hatására.
Az elhízás rizikófaktoráról és a betegség megelőzésről Dr. Koppány Viktóriát, a Budai Magánorvosi Centrum belgyógyász szakorvosát kérdeztük:
A normálisnál magasabb test zsírtartalom még
nem jelent önmagában testsúlytöbbletet, hiszen
(például sportolók esetében) a testsúly lehet nagyobb az izom- és a csonttömeg következtében.
A BMI (body mass index) a kilogrammban
megadott testsúly elosztva a méterben kifejezett
testmagasság négyzetével. A BMI lehet normál
(18.5 és 25 között), túlsúlyos (25 és 29.9 között),
elhízott (30 felett), kórosan elhízott (35 felett),
sovány (18.5 alatt), vagy kórosan sovány.
Az elhízásra hajlamosíthatnak örökölt tényezők (szülők alkata, kövérsége, „erős csontozata”),
alkat, mozgásszegény életmód, fokozott szénhidrát- és kalória-bevitel helytelen táplálkozásnál,
lelki psyches tényezők, gyógyszerek mellékhatása, betegségek mellékhatása.
Bizonyos antidepresszánsok és fogamzásgátlók is vezethetnek túlsúlyhoz, persze nem mindegyik egyformán, meg kell találni a páciens számára legmegfelelőbbet, egyénre szabva. Számos
betegség is járhat elhízással - a teljesség igénye
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!

Budai Magánorvosi Centrum

nélkül - pajzsmirigy
betegségek,
leg�gyakrabban
alulműködés, Cushing
szindróma, polycystas ovarium szindróma (PCOS), fokozott
inzulintermelő állapotok, hipofízist,
hipotalamuszt érintő agyi betegségek,
metabolikus szindróma.
Ezek megfelelő kezelésével a testsúly többlet
csökkenthető, visszafordítható. Amennyiben
több kalóriát visz be a szervezet, mint amennyit
eléget, súlytöbblet alakul ki. Így tehát nem minden esetben okoz súlytöbbletet a falánkság. Általánosságban azt az orvosi gondolatot és tanácsot
szeretném közvetíteni, hogy a túlsúly betegség,
ami sok veszélyt hordoz, például magas vérnyomás, cukorbetegség, ízületi gyulladás, bőrgombásodás, csökkent teherbeesés, ha pedig tartósan
fennáll a súlytöbblet, akkor fokozott érelmeszesedés is lehet a következménye. Nagyfokú elhízás alatt megszűnhet a peteérés, így nem jön létre
teherbeesés. Az elhízás esetében leggyakrabban
nem hormonzavar vagy egyéb betegség áll, hanem egész egyszerűen a hibás diéta. FOKOZATOSAN kell fogyni (például havonta 2 kg mínusz egyenletesen tartható), diétával és sporttal.
A diéta dietetikus által legyen meghatározva, a
fogyasztószerek, különböző porok, italok pedig
kerülendők, mivel hatásuk nem tartós, gyakran járnak úgynevezett jojo effektussal, amikor
több jön vissza, mint amennyi lement. Az elhízás tehát betegségnek tekintendő és sajnos minél
súlyosabb, annál nehezebben kezelhető, annál
nehezebb a fogyás. Kezeléshez szükséges orvos
(belgyógyász, endokrinológus), diétás tanácsadás, és edzésterv (akár személyi edzővel is).

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.
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Virágfutás gyerekekkel
Virágfutást tartottak a gazdagrétiek a sportos
helyieknek. A több száz induló gyerek között
összesen 36 érmet és ajándékcsomagot
osztottak ki.
Nőnapi virágfutást szervezett a Gazdagréti Összefogás Egyesület március 8-án a gazdagréti futópályára.
A több száz induló gyerek között összesen 36 érmet és

ajándékcsomagot osztottak ki. A rendezvény védnöke
Simicskó István államtitkár, Hoffmann Tamás polgármester és Király Nóra önkormányzati képviselő volt.
A hölgyek egy cserép (a Gréti piacról származó) virággal térhettek haza. Minden futót és kísérőjét egy tányér
milánói makarónival és teával vendégeltek meg a szervezők.
(Újbuda)
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Megtisztul és kivirul a város
Felkészültek a tavaszra a Budapesti Városüzemeltetési
Központ cégei. Kitakarítják a fővárost, megtisztítják
a hidakat, a lakótelepeket, az aluljárókat, kimossák a
kukákat, és több százezer virágot ültetnek a szabadba.
Kezdődik a strandok felújítása is.
A tél végével a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. megkezdi a
tavaszi közterületi munkákat. Eltávolítják Budapest közútjairól
a téli időjárás szennyeződéseit, lemossák a Duna-hidakat, a Vár
alagút csempeburkolatát, továbbá kitakarítják a lakótelepeket is.
Gondoskodnak a gyalogosaluljárók nagytakarításáról, az oldalfalak vegyszeres lemosásáról. Fertőtlenítő mosással megtisztítják az utcai szemeteseket és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
tartályait. Megszaporodik a parkfenntartók munkája is: a FŐKERT Nonprofit Zrt. a faültetések és fasorgondozások mellett
több mint 170 ezer tő árvácskával és 15 ezer hagymás növénnyel
élénkíti az utcaképet városszerte. A strandok felkészítésére idén
40 millió forintot fordít a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Ilyenkor el kell végezni a strandok teljes műszaki és higiéniai
ellenőrzését, az esetleges hibák javítását.
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. is felújítja és karbantartja
a temetőkön belüli úthálózatokat. Amennyiben az idő megengedi, de legkésőbb a hónap közepén megnyitja a temetőkben a csapokat is. A fűtési időszak végével a FŐTÁV is elkezdi szokásos
karbantartásait, szolgáltatásjavító beruházásait. A nyáron összesen 3,5 km hosszúságú távvezetéket újít majd fel a távhőszolgáltató. Ezen munkálatokkal párhuzamosan kezdődnek a budapesti
útfelújítások is. Megújul a Jászberényi út és a Grassalkovich út
egy-egy szakasza, az Ócsai úton a MÁV-vágányok feletti és a
Gyáli-patakon átívelő közúti és gyalogoshíd, valamint tíz kerületben – köztük a XI. kerületben is – újrafestik a kereszt- és a
hosszirányú kopott útburkolati jeleket.
(Újbuda)

ÓVATOS SZÜLŐK
A gazdagréti
összefogás egyesület rendezvényénén, Simicskó
István államtitkár
a helyezettekkel

A nőket köszöntötték
a kerület vezetői
Nőnapi köszöntő körúton járt Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István, Újbuda országgyűlési
képviselője. A kerület vezetői a nemzetközi nőnap al-

kalmából a Gazdagréti, a Kelenvölgyi, az Albertfalvi
és az Őrmezei Közösségi Házba, valamint az Újbudai
Szenior Programközpontba látogattak el, hogy virággal köszöntsék az ünnepelteket.
– Nők nélkül nem élet
az élet – jelentette ki
Simicskó István államtitkár már az első állomáson, majd hozzáfűzte,
lányaink, édesanyáink
és nagyanyáink elismerése különösen fontos manapság, amikor
a nőkre egyre nagyobb
teher nehezedik. Az önkormányzat jóvoltából
az egyes városrészek közösségi házaiban színes
műsorral kedveskedtek
az idős hölgyeknek, akik
számára az ünnepnap jó
ürügy volt arra is, hogy
találkozzanak és beszélgessenek.
(T. D.)

– Azt hiszem, a téli helyett adhatunk lassan tavaszi kabátot
Zolikára...

KORMÁNYHIVATAL

Tisztelt Újbudai Polgár!

Tájékoztatom Önt, hogy a 2014. évi országgyűlési választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében
Budapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala Okmányirodai Osztályán
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)
2014. április 5. (szombat) 8.00–14.00 között,
2014. április 6. (vasárnap) 8.00–19.00 között
személyazonosságot igazoló okmányokkal kapcsolatban, amen�nyiben más érvényes személyazonosságot igazoló okmánnyal
nem rendelkezik, személyi igazolvány, illetve lakcímkártya
pótlására, továbbá elkészült okmány átvételére van lehetőség.
Kérem, további információért forduljon az Okmányirodai Osztály munkatársaihoz (telefon: 381-1350), akik készséggel állnak az
Ön rendelkezésére.
Budapest, 2014. március 20.
dr. Pintér Beatrix s.k. hivatalvezető

GAZDAGRÉTI GYÓGYSZERTÁR

ÉJJEL-NAPPAL

Megszűnt a kötelező
tüdőszűrés Budapesten

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET DÉL-BUDÁN
2014. április 1-től

A tüdőszűrés eddig minden állampolgár jól ismert kötelezettsége volt, amit évtizedekkel ezelőtt azért rendeltek el,
hogy megelőzzék a súlyos tüdőbetegségek és -járványok kialakulását. Az ÁNTSZ tiszti főorvosa idén először Budapesten oldotta fel a tüdőszűrés kötelezettségét, tehát ebben az évben senki nem kapja meg postán szokásos behívóját.
Hazánkban 1906-ban Szombathelyen nyitották meg az első
tüdőbeteg-gondozót, de a röntgennel történő tüdőszűrés csak a
‘60-as években terjedt el igazán. A rendszer kiépítését eredetileg járványügyi okok indokolták, hiszen meg kellett fékezni
az akkor még nehezen gyógyítható gümőkór, vagy más néven
tuberkulózis (tbc) terjedését. A magyar orvoslás egyik sikertörténete, hogy a tüdőgondozói hálózat kifejlesztésével és a rendszeres tüdőszűréssel szinte teljesen vissza lehetett szorítani a
tbc-megbetegedéseket.
A főváros és egyben Magyarország területén az új tbc-s esetek
száma az elmúlt években rendre a 25 százezrelékes határ alatt
maradt, ezért az egészségügyért felelős miniszter módosította a lakossági kötelező tüdőszűrésére vonatkozó szabályokat. Mostantól
Budapesten csak a hajléktalanoknak, az utcán és menedékhelyen

szociális munkát végzőknek, a börtönökben és rendőrségi fogdákban, valamint az egészségügyben dolgozóknak kötelező a szűrés.
Major Katalin, a Szent Kristóf Szakrendelő tüdőgyógyásza
szerint ettől függetlenül 40 év felett ajánlott a vizsgálatot elvégeztetni, hiszen segítségével számos rejtett problémára derülhet
fény. Az informatív vizsgálat nemcsak a tbc, de a tüdőrák, különböző csontbetegségek, szívrendellenességek és a strumma
kiszűrésére is alkalmas. Az influenza után kialakult tüdőgyulladások pedig nagyon gyakran a tüdőszűrésen derülnek ki. Érdemes azt is tudni, hogy a tüdőszűrést ajánlott vizsgálatként
továbbra is finanszírozza az OEP. A tünetekkel jelentkező betegek pedig továbbra is orvosi beutalóval juthatnak el mellkasröntgen-vizsgálatra.
(T. D.)
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Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8 – 20 óráig,
szombaton 8 – 14 óráig, a nyitva tartási időn kívül,
éjjel-nappali ügyeletet tartunk
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10 Újbuda

Újbuda diákszónokai
mérték össze
tudásukat
Harmadik alkalommal rendezte meg az Újbudai
Pedagógiai Intézet (UPI) a kerület szónokversenyét.
A Kossuth Szövetség által elindított országos vetélkedő célja, hogy a diákok már fiatalon megtanulják
nyelvi és retorikai eszközökkel helyesen kifejezni
magukat, ezáltal – a szónoklat tudományának birtokában – később sem jönnek majd zavarba nyilvános
szereplések alkalmával. A verseny legjobbjai az
országos döntőben képviselhetik Újbudát.
Az eredetileg Kossuth és Széchenyi nevét viselő iskolák versenyéhez három éve csatlakozott Újbuda. A vetélkedő célja, hogy
a tanulókat bevezesse a szónoklat tudományába, akik ezáltal
megtanulják helyesen alkalmazni a nyelvi és retorikai eszközö-

ket. A mára rangossá vált vetélkedő kerületi fordulójára idén 20
diák nevezett, akiknek két szöveget kellett előadniuk.
A kötelező körben Kossuth Lajos 1848. július 11-én az országgyűlés előtt elmondott beszédének, vagy Széchenyi István
az 1833-as pozsonyi országgyűlésen a magyar nyelv ügyében
elmondott beszédének részletét választhatták a versenyzők.
A második szöveg szabadon választható volt, azzal a kötöttséggel, hogy a reformkor egy kiemelkedő alakjának leveléből,
naplórészletéből vagy beszédéből kellett kikerülnie.
A zsűri nemcsak a beszédtechnikai eszközök használatát figyelte, de a szónoklat közönségre gyakorolt hatását, az előadásmódot és az egyéniséget is értékelte. – Fontos volt a biztos
szövegtudás és a hiteles szónokra jellemző kiállás – mondta
Horváth Károly színész, a zsűri egyik tagja.
A rendezvényen az UPI által szervezett kilenc tanulmányi
verseny győzteseit is díjazták. A megmérettetéseken összesen
450 diák vett részt, aki közül 65-en részesülnek elismerésben.
(Újbuda)

2014. március 26.

Závodi Gábor ötven
hanggal ünnepel
Závodi Gábor, hazánk egyik legsikeresebb billentyűse, zeneszerzője, dalszövegírója Újbudán született, és itt
töltötte iskoláséveit is. Idén áprilisban pedig 50. születésnapját ünnepli a XI. kerületben.
Závodi Gábor több éve játszik együtt billentyűsként, zenekarvezetőként Demjén Ferenccel, Koncz Zsuzsával és Rúzsa Magdival. Emellett zeneszerzőként, szövegíróként számtalan magyar sláger kötődik hozzá olyan előadók tolmácsolásában, mint
Demjén Ferenc, Koncz Zsuzsa, Rúzsa Magdi, Zséda, Somló
Tamás vagy Vastag Csaba. Zenei producerként, hangmérnökként a könnyűzenei élet élvonalával dolgozik, dolgozott együtt
– Szűcs Judit, Irigy Hónaljmirigy, LGT, Rúzsa Magdi, Bon Bon
vagy Cserháti Zsuzsa.
Közel harmincéves pályafutása alatt számtalan díjat kapott,
többször nyerte el az év billentyűse szakmai díjat, dupla Aranyzsiráf díjat kapott a Csinibaba című albumért, az „Év legjobban
szóló felvétele” elismerést pedig az LGT 424-es csatahajó című
lemez hangmérnökeként szerezte meg. 2007-ben Rúzsa Magdival részt vett az Euroviziós Dalfesztiválon, ahol a 9. helyezés
mellett szakmai első díjat érdemelték ki.
Különleges és nagyszabású születésnapi koncertjével több
olyan zenekart is újjáéleszt, amelyek már megszűntek. Így a
Viki és Flörtöt, az Azok a fiúkat, az Elon-t vagy az MHV-t,
azaz a Menyhárt–Homonyik–Vikidál triót. Több mint ötven
zenész első hívásra igent mondott, hogy együtt ünnepeljék
születésnapját. – Sosem éltem vissza zenésztársaim bizalmával, mindig számíthattak rám. Most először kértem szívességet, hogy játsszanak velem, legyenek ott a születésnapomon.
Örülök, hogy mindenki elsőre csak annyit kérdezett: ne viccelj,
hányra menjek? Sokan miattam mennek húsz év után újra próbaterembe – mesélte a zenész.
Azt mondja, fesztiváljelleggel érkeznek majd a fellépők a
színpadra. – Szeretnék a fellépőkkel kötetlen módon zenélni,
sztorizgatni. Átlagosan tízpercenként változik a színpadkép a
körülbelül háromórás koncerten. Mindenkit nem hívhattam el,
akikkel az elmúlt harminc évben zenéltem, csak azokat, akikkel egy-két dalnál jóval többet dolgoztunk együtt, vagy azokat,
akiknek olyan dalokat írtam, amik a kedvenceim – tette hozzá.
A fellépő művésztársak egyben az életútját is vázolják, szakmai múltját is bemutatják. 25 éve dolgozik együtt Demjén Ferenccel, akivel a hosszú évek alatt munkatársakból barátokká
váltak. – Nagyon sok olyan ember van, akit szakmailag nagyra tartok, de Demjén az egyetlen olyan előadó, aki aktív mű-

vészként minden évben Budapest Sportaréna-koncertet csinál.
Szerintem ennél többet nem lehet elérni ebben a szakmában.
Mindenkinek, aki zenélni kezd, a példaképe lehet.
De ugyanilyen büszkén mesél Koncz Zsuzsával való 15 éve
tartó közös munkájukról, vagy Rúzsa Magdiról, akikhez több
meghatározó koncertélménye is fűződik. Április 23-án ők is
ott lesznek a Barba Negra színpadán, hogy Závodival közösen
ünnepeljék meg a félszázados évfordulót.
(K. V.)

A X I . K E R Ü L E T Ú J B U D A Ö N K O R M Á N Y Z ATA A Z Ú J B U D A P R I Z M A
K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L TAVA S Z I N A G Y TA K A R Í T Á S I A K C I Ó T S Z E RV E Z
M Á R C I U S 2 4 . É S Á P R I L I S 11 . K Ö Z Ö T T
Tisztelt Újbudaiak!
Tisztelt Újbudaiak!
A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonproﬁt Kft. idén is megszervezi tavaszi
nagytakarítási akcióját, a Tisztaságot Újbudán! keretein belül a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy újra közös
erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak előtti kertek és járdák megtisztításáért.
A nagytakarítás során keletkező zöldhulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik, ebben az évben is
nagy hangsúlyt fektetve a környezettudatosságra. A gallyakat és ágakat a későbbiekben meghirdetett napokon
helyben, tehát házhoz menően aprítékoljuk, és szállítjuk el a házak, épületek elől. Az aprítékolási szolgáltatás
igénybevételét a (+36-1) 372-45-65-ös telefonszámon vagy a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen lehet jelezni.
A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni a
lakosság körében, ezért az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 80x80x80 centiméteres,
fából készült komposztálókereteket, amikből minden társasház és családi ház két-két darabot igényelhet.
Jelentkezni és további információkat kérni a kornyezetvedelem@ujbuda.hu címen vagy a (+36-1) 372-34-71es telefonszámon lehet.
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek műanyag zsákokat. A
zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a
szemetes edények mellett. A zsákok az akció időtartama alatt az Újbuda Prizma Közhasznú Nonproﬁt Kft.
Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át, a készlet erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 203-80-15-ös
telefonszámon lehet.
A nagytakarítási akció keretében az Újbuda Prizma munkatársai az alábbi helyszíneken és megadott időpontokban
lesznek jelen, és vesznek részt a közterületek megtisztításában:

• GELLÉRTHEGY MÁRCIUS 24.
• SASAD,SASHEGY MÁRCIUS 25.
• SZENTIMREVÁROS,KELENVÖLGY,
PÉTERHEGY MÁRCIUS 26.
• ALBERTFALVA MÁRCIUS 27-28.
• KELENFÖLD MÁRCIUS 31.- ÁPRILIS 4.
• LÁGYMÁNYOS ÁPRILIS 7-8.
• GAZDAGRÉT ÁPRILIS 9-10.
• ŐRMEZŐ ÁPRILIS 11.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK
GYŰJTÉSE: ÁPRILIS 12. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG
• GAZDAGRÉT RÉTKÖZ U. – TORBÁGY U.
SAROK
• ŐRMEZŐ CIRMOS UTCAI PARKOLÓ
• KELENFÖLD VAHOT U. – KEVEHÁZA U. SAROK
• ALBERTFALVA FEHÉRVÁRI ÚT –
VEGYÉSZ U. SAROK
• SZENTIMREVÁROS EDÖMÉR UTCAI PARKOLÓ

ÚJBUDA PRIZMA

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Kérjük, éljenek a szervezés által biztosított lehetőségekkel, hogy még tisztább, zöldebb és egészségesebb környezetté váljon lakóhelyünk.

Újbuda Önkormányzata a tavaszi nagytakarítás alkalmával ezúttal is biztosítja a felhalmozódott ágak,
gallyak aprítékolását és elszállítását. A takarítás során keletkező zöldhulladékot házhoz menő rendszerben
szállítjuk el a nagytakarítási napokkal összehangoltan. Fontos információ, hogy a gép füvet, falevelet nem
tud aprítékolni, kivéve a gallyakon, ágakon található leveleket.
Kérjük, hogy a gallykupacokat reggel 8 óráig készítsék össze, és helyezzék el a házuk előtt, jól
megközelíthető módon. A kikészítésről értesítse Önkormányzatunkat a varosuzo@ujbuda.hu
e-mail címen vagy a +36-1-372-4565-ös telefonszámon.

Az aprítékoló gép a következő helyszíneken és megadott időpontokban érhető el:
1. Gellérthegy: március 31., április 1., 14., 17.
2. Sasad: április 2-3., 15.
3. Sashegy: április 4.
4. Szentimreváros: március 24., április 16.
5. Kelenvölgy: március 25.
6. Péterhegy: március 26.
7. Albertfalva (Andor utca - Sáfrány utca - vasút által határolt terület): március 27., április 18.
8. Albertfalva (Sáfrány utca - Szerémi út közti terület): március 27., április 18.
9. Kelenföld (Etele út - Andor utca közötti terület): március 28., április 22.
10. Kelenföld (Sárbogárdi út - Dombóvári út és Etele út közötti terület): március 28., április 22.
11. Lágymányos: április 7-8.
12. Gazdagrét, Hosszúrét: április 9-10.
13. Őrmező: április 11., 23.
Amennyiben nem tudja a közterületre kihelyezni az ágakat, vagy a fenti időpont semmi esetre
sem megfelelő, kérjük, jelezze a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen.

Miért környezetkímélő a gallyak aprítékolása?
Az aprítékoló gép a nyesedékeket térfogatuk ötödére darálja össze. A gallydarálás
során a használhatatlan nyesedékből csak apríték keletkezik, ami
többféleképpen hasznosítható, és nem veszi el a helyet az egyéb
módon nem hasznosítható háztartási és építési hulladékoktól.
Az aprítékolt nyesedék könnyen visszakerül a
körforgásba, hiszen komposztálással kiváló kerti
talaj készíthető belőle, de alkalmas kerti utak
burkolására, valamint fűtőanyagként is
felhasználható.

2014. március 26.
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Elkezdődtek az Újbudai
Pedagógiai Napok
Idén márciusban is megtartja szokásos pedagógiai konferenciáját az Újbudai Pedagógiai Intézet (UPI). A neves szakmai
rendezvény tizenhat napos eseménysorozatban ismerteti a kerület pedagógusaival a korszerű és hatékony oktatási módszereket. Az előadók gyakorlati foglalkozásokat is tartanak, ezzel is segítve a naprakész ismeretek átadását.
Az Újbudai Pedagógiai Napokat megnyitó Hoffmann Tamás
polgármester elmondta, az elmúlt években a rendezvénysorozat
a kerület meghatározó szakmai kongresszusává nőtte ki magát,
olyanná, amelyet az oktatási szféra megkerülhetetlen iránymutatójaként tartanak számon. Simicskó István országgyűlési képviselő szerint a pedagógusokra nemcsak sok munka, de a jövő
generációjának felnevelése révén nagy felelősség is nehezedik,
ezért tiszteletet érdemelnek.
Az idei konferencia a Gondolkodás és Érzelem – „Kaput
nyitunk a világra” címet viseli, a témában pedig a tudomány
legelismertebb képviselői tartanak előadásokat. A szakmai napok első előadását Vass Vilmos, az ELTE PPK docense tartotta,
aki a diákok gondolkodtatásának sürgető feladatára hívta fel
a figyelmet. Az egyetemi tanár szerint a bővülő követelményrendszer miatt az iskolákban gyakran csak arra jut idő, hogy
a tanárok leadják a tananyagot, és már lépnek is tovább. – Így
könnyen elsikkad az elemzés, a vita, a lehetséges kérdések
felvetése – jelentette ki Vass Vilmos. Úgy véli, a kritikus, a
rendszerszintű és a kreatív gondolkodás fejlesztése elsőrangú
feladat a kor pedagógusainak. Az előadáson elhangzott, hogy a
21. században csak annak a társadalomnak van jövője, amelyik
teret ad az egyéni gondolatoknak, meglátásoknak és kreatív
megoldásoknak.
A részt vevő pedagógusok a 16 nap alatt olyan fórumokon
vehetnek részt, melyeken a tanítói, tanári hivatás legújabb kihívásaira keresik a választ, és a megújulás lehetőségeit kutatják.
A szervező UPI szerint ugyanis a konferencia legfőbb célja,
hogy a nevelők olyan, a mindennapi munkájuk során is használható tudást szerezzenek, melynek segítségével a lehető leghatékonyabban fejleszthetik a diákok készségeit, képességeit és
kompetenciáit.
Az ez évi találkozóra olyan neves előadó is érkezett, mint
dr. Bagdy Emőke Prima Primissima díjas professzor, aki az érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia fejlesztéséről tartott
előadást.
A szakmai programsorozaton a legkülönbözőbb témák, köztük a pedagógus-szülő kapcsolat, a tanulási zavarok, az integrált nevelés, a kooperatív tanulási technikák, de még az internetezés veszélyei is tárgyalásra kerültek.
(T. D.)

Újbuda 11
Az Intim Torna Illegál
a Barbában köszönti
a tavaszt
Március 28-án az Intim Torna Illegál
szállja meg a Barba Negra színpadát.
Az előkészületekről, a tavaszról és Újbudáról kérdeztük a tornászok két tagját:
Dorogi Péter énekest és Kiss Sándor
basszusgitárost.
• Úgy tudjuk, nem idegen számotokra a helyszín, nemrég itt ünnepeltétek a csapat születésnapját…
K. S.: Igen, nagyon jól sikerült
az a buli, az egyik
legjobb koncertünk
volt. Tavaly tavas�szal is jártunk már
itt, akkor is nagyszerű élményekkel gazdagodtunk. A szülinapi
koncertünk abból a szempontból volt más, hogy
egy teljesen önálló Intim Torna Illegál-ünnepet
sikerült rendezni, méghozzá telt házzal.
D. P.: A mostani koncertünk pedig egy télbúcsúztató, tavaszköszöntő parti lesz, a fesztiválszezon tökéletes elindítója. Vendégként Felcser Máté és a Punnany Massif tagja, Piszkár
Bálint lép színpadra, a vendégzenekar pedig az
Extensive lesz.
• Milyen a viszonyotok a kerülethez?
K. S.: A ritmusszekciónk, vagyis a dobosunk, Gálos Ádám és a másik ütőhangszeres
tagunk, Nádasdi Jani is itt lakik, elég közel a
Barbához, így a koncert utáni hazajutás nekik
nem fog gondot okozni...
D.P.: Úgy látjuk, nagyon szeretnek itt élni,
már csak azért is, mert vidéki fellépésre menet
őket vesszük fel utoljára, hazafelé jövet pedig
ők szállnak ki elsőként a kocsiból.
(D. V.)

Patika nyílt

a Hegyvidék
Bevásárlóközpontban

Interjú Vincze Edittel, a patikát üzemeltető cég ügyvezetőjével
Mikor nyitották meg gyógyszertárukat
a Hegyvidék Bevásárlóközpontban és mivel
készültek a megnyitó napján?
Egy igazán különleges rendezvénnyel kedveskedtünk minden érdeklődőnek a megnyitónkon,
2014. március 21-én, pénteken. Buborékfújós
flashmob videót rögzítettünk, mely már el is
érhető a bevásárlóközpont honlapján. Nagyon
izgalmas volt, igyekeztünk valami olyasmivel
készülni, amire Magyarországon eddig még nem
nagyon volt példa.

Milyen nyitva tartási idővel dolgoznak?
Patikánk nyitva tartása alkalmazkodik a bevásárlóközpont nyitva tartásához, tehát hétfőtől
szombatig reggel 10-től este 20 óráig vagyunk
nyitva, vasárnaponként pedig 10-16 óra között.
Miben különbözik a többi gyógyszertártól?
Miért ajánlaná patikájukat?
Nem túlzás, ha azt mondom, hogy a Hegyvidék
Bevásárlóközpont világszínvonalú környezetet biztosít minden egyes üzletnek. Gyógyszertárunk is

minőséget képvisel és szeretnénk elérni, hogy vásárlóink velünk együtt tudjanak azonosulni a bevásárlóközpont mottójához: találkozzunk különleges
tálalásban. Patikánkat magas színvonalú termékpalettával üzemeltetjük, amelyből minden páciens
megtalálja majd a számára szükséges terméket a
gyógyszerek, vitaminok és dermokozmetikumok
tekintetében is. Amennyiben különleges kívánság
van, azt is igyekszünk egy nap alatt beszerezni.
Vannak jellegzetes termékeik, egyedi gyógykészítményeik?
Vállaljuk az egyedi receptúrájú vények
elkészítését és tervezzük saját kozmetikai készítményeink bevezetését, értékesítését is. Termékportfoliónkban megtalálhatók olyan különleges kozmetikai
termékek, gyógyhatású készítmények és
táplálék-kiegészítők, melyek értékesítését
és a hozzá kötődő szaktanácsadást egyedi
gyártói szerződések alapján végezhetjük.
Hány embert foglalkoztatnak?
Összesen tíz jól képzett szakember, barátságos kolléga áll vásárlóink rendelkezésére teljes körű szakmai tanácsadással
és magas színvonalú, egyénre szabott kiszolgálással.
Mik a terveik a jövőre nézve?
Legfontosabb elhatározásunk, hogy minden egyes vásárlónk elégedett legyen
patikánk színvonalával. A folyamatos
fejlődés hívei vagyunk, szolgáltatásainkat és termékportfóliónkat a vevői vis�szajelzések alapján és a gyógyszeripari
újdonságok figyelemmel követése révén
szeretnénk folyamatosan finomítani, fejleszteni és optimalizálni.
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beruházás
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Fejlesztési körkép
Érem utcai park, játszótér

Az Érem utcai parkrekonstrukció első ütemének kivitelezése tavaly év végén készült el,
bekerülési költsége közel 16 millió forint volt.
Ennek részeként a terület teljes zöld felületét
rendezték, új sétányokat alakítottak ki, a játszótérre korszerű játszóeszközök érkeztek, és
rövidesen új padok is kerülnek a parkba. A későbbiekben pedig további funkciókkal is lehet
majd bővíteni, így például felnőtt szabadtéri
fitnesz- vagy a fiataloknak görparkot alakíthatnak ki.

Cirmos utcai KRESZ-park
A meglévő Cirmos utcai játszótér egy kihasználatlan, aszfaltos felületén létesítettek
KRESZ-pályát, ami megkönnyíti, hogy a gyerekek elsajátítsák a szabályos közlekedés kultúráját. A parkban elhelyezett forgalomtechnikai elemekkel (jelzőlámpák, KRESZ-táblák,
útburkolati felfestések) az itt bicikliző gyerekek számos közlekedési szituációt tudnak a
gyakorlatban kipróbálni biztonságos körülmények között. A beruházással – amelynek
összege 7 millió forint volt – a környezetet is
rendezték, új növényeket is ültettek.

Tesz-Vesz Óvoda
Az óvodaudvar felújításával a meglévő játékvár alatt kicserélik az eséscsillapító gumiburkolatot, át-, illetve új alapszerkezetre
helyezik az esőbeálló házat, körülötte pedig
térburkolatot építenek ki. Az udvarra gumiburkolatos motorpálya kerül, a teraszok
napvitorlát kapnak, továbbá füvesítéssel és
cserjeültetéssel teszik barátságosabbá a gyerekeknek a környezetet. A fejlesztés összege
18 millió forint.

Bártfai utcai padkarendezés,
parkolókialakítás
A Bártfai utcában összesen 247 négyzetméter
felületen 21 új gépkocsiparkolót alakítottak
ki, amelynek köszönhetően a parkolási helyzet is sokat javult, valamint rendezettebbé
vált az utca. A beruházásra 8 millió forintot
fordítottak.

Bikás parki sportpályák
A Bikás park jelen fejlesztési szakaszában egy
új kosárlabda- és streetballpálya készül el, valamint egy univerzális játéktér lelátóval, pályavilágítással, amely különböző sporttevékenységek
mellett rendezvényhelyszínként is használható.
A pályák körüli zöld területeket rendezik, felújítják, emellett új padokkal és kerékpártárolóval gazdagodik a park. A felújítás összege 120
millió forint, a kivitelezési munkálatok várhatóan március végén, április elején fejeződnek be.

Albertfalva–Fehérvári sarok –
parképítés
Az Albertfalva és Fehérvári út sarkán lévő
park teljesen megújult márciusban. Egy kulturált, igényes kialakítású burkolt tér született a
két út csatlakozásánál, amely ideális találkozási vagy pihenőhelyévé válhat a környékbeli családoknak. A helyszín növényállománya
szintén megújult, a gyepesítés mellett cserjéket
is ültettek. A korszerűsítés összege 19 millió
forint volt.

Kondorosi úti park és kutyafuttató
A Kondorosi út korábban rendezetlen szakaszán, a Tétényi út kereszteződésénél alakítottak ki 2013 év végén egy új kutyafuttatót és pihenőparkot. A területrendezés eredményeként
a kutyások és a társaságra vágyók zavartalanul
beszélgethetnek a parkban. Természetesen fákat, illetve cserjéket is ültettek, és padokat helyeztek ki. Ezzel a fejlesztéssel egy kulturált,
új találkozási pontja alakult ki a kerületnek.
A beruházásra 14 millió forintot fordítottak.

Újabb fejlesztések
a Szent Kristóf Szakrendelőben
Felújították és korszerűsítették a Szent Kristóf Szakrendelőt, az épület rekonstrukciós
munkálatai azonban tovább folytatódnak, és még idén árnyékolók kerülnek a tetőablakok fölé. Az intézményben naponta kétezren fordulnak meg, ezért Újbuda Önkormányzata évről évre jelentős összegeket különít el
a korszerűsítésére.

Bikszádi úti park
A Grosics Gyula iskolával szembeni található,
korábban igen elhanyagolt kis park 2013 végén
szintén teljesen megújult, így újabb, érdekes kialakítású színfoltja lett a kerületnek. Nemcsak a
környékbeli lakosoknak, de az iskola diákjainak,
valamint a gyermeküket az intézménybe kísérő
szülőknek is remek helyszínül szolgál ismerkedésre, beszélgetésre. A kivitelezés költségei 14
millió forintot tettek ki.
(Újbuda)

A Fehérvári úti szakrendelőben nemrég komfortosabbá és színesebbé váltak
a betegvárók, a fogadó rész, a lépcsőház és a közlekedők, valamint új in-

formációs táblák segítenek
az eligazodásban. A közel
16 millió forintos felújítás
két hónapig – januárban és
februárban – zajlott, és teljes egészében Újbuda Önkormányzatának finanszírozásában valósult meg. A
szakrendelő bejárásán részt
vett többek között Simicskó
István sportért és ifjúságért
felelős államtitkár, Hoffmann Tamás polgármester,
valamint Szabolcs Attila,
Budafok-Tétény polgármestere is. Sok budafoki beteg
is átjár a Szent Kristófba,
hiszen olyan szakrendelések is vannak
az intézményben, amelyeket csak itt
tudnak igénybe venni.
(H. L.)

Dinamikus Újbuda
Újbudához számos nagyberuházás köthető, ebből több jelenleg is zajlik. A régóta várt Gomba napokon belül elkészül.
Nem szabad azonban a kisebb fejlesztésekről sem megfeledkezni, ezek mind a
hétköznapjainkat is befolyásolják. Egy
óvodaudvar felújítása, a Cirmos utcai
KRESZ-park kialakítása vagy éppen
egy játszótér megújítása a családok és
gyerekek számára jelent igazán sokat.
A parkolók vagy egyes utak rendbetétele, a járdák és járdaszegélyek kijavítása
a kerület rendezett öszképéhez járulnak
hozzá. A parkok, a kutyafuttató, a sportpályák reményeink szerint találkozási
ponttá, kedvelt szabadidős hellyé válnak, amelyekhez emlékezetes élmények
kötődnek majd.
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Egy valódi igények alapján
született program
Hamarosan elindul a Senior Capital Program
tesztprojektje, amely az 50 év felettiek munkavállalásához kíván segítséget nyújtani. A programról,
annak eddigi eredményeiről, illetve a további
tervekről Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati
igazgatót kérdeztük.
• A 60+ program a kerületben élő több mint 40 ezer nyugdíjas életminőségének javítását tűzte ki céljául. De miről
és kiknek szól a Senior Capital Program?
A programmal az 50 év felettiek felé nyitottunk, az ő
munkavállalásukhoz kívánunk támogatást nyújtani. Az
emberek életpályáját a korábbi három helyett ma már
négy részre lehet osztani. Az első 25 év a tanulásról, diplomaszerzésről szól, a második 25 év az aktív életszakasz,
a munka világában való kiteljesedés, majd következik a
harmadik szakasz, amellyel egyre kevésbé tudunk mit
kezdeni. Ennek egyrészt az az oka, hogy
mind inkább kitolódik a nyugdíjkorhatár,
másrészt pedig, hogy
az emberek egészségi állapota, vitalitása
meghosszabbítja a tevékeny kort. Ebben a korban – 50
felett – az emberek még igen aktívak, de sokszor már
nem találják a helyüket a munka világában. A negyedik
életciklusban, 75 év felett megint másfajta törődésre van
szükségük. A Senior Capital Programban a harmadik 25
évvel kívánunk foglalkozni.
• Milyen igények alapján készült a program?
Az érintett korosztály körében – 650 fős mintán – végeztünk egy szükségletfelmérést, hiszen akkor jó egy

program, ha valós igényekre épül. A vizsgálat során a
résztvevők elmondták, szerintük mi hiányzik ahhoz,
hogy biztosan el tudjanak helyezkedni. Többek között az
derült ki, nagy szükségük van arra, hogy „el tudják magukat adni” egy állásinterjún, hogy kiismerjék magukat
az informatika világában, illetve elmélyítsék nyelvismeretüket. A Senior Capital Program persze nem vállalkozhat arra, hogy nyelvet tanítson, legfeljebb az igényt tudja
felkelteni. Viszont különböző tréningeken keresztül olyan
jártasságok, készségek megszerzéséhez segítjük őket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy állásinterjún jól
szerepeljenek.
• A Senior Capital első szakaszában az IBM és a Pannon-Work önkéntes felajánlásának köszönhetően elindult egy tréning, amelyen közel 50 jelentkező vett részt.
Van valamilyen visszajelzésük arról, ők milyen arányban tudtak elhelyezkedni?
Pozitív visszajelzéseket döntően a képzéssel kapcsolatban
kaptunk. A tréningek célja az álláskeresés hatékonyságának növelése volt, a képességek fejlesztésén keresztül. A
projekt nem munkahelyeket biztosít, csak a lehetőségeket
tártuk szélesebbre, hiszen az álláskeresés sikerében leg
alább 50 százalékban benne van az is, aki keres, mégpedig
oly módon, hogy mennyire sugároz magabiztosságot, tettrekészséget, vagy éppen elkeseredettséget.
Fontosnak tartjuk azt is átadni, hogy ne csak ugyanabban
a munkakörben keressenek állást, amelyben eddig dolgoztak, hanem vállalkozzanak, és támogatást is adunk ahhoz,
hogy melyek azok a jogi, gyakorlati feltételek, amelyek
alapján el tudnak indulni az önálló munka irányában. A
program hozadékaként viszont egy másik, TÁMOP-os pá-

lyázat keretében tudunk nekik segíteni álláshoz jutni. Ezt a
lehetőséget fel is ajánlottuk a résztvevőknek.
A Senior Capital projektben várhatóan a következő hónapban indítunk egy, az eddiginél jóval komplexebb és
hosszabb képzést, a kerületben élő 50–60 év közötti álláskeresőknek, annak érdekében, hogy helyzetbe tudjuk őket
hozni. Ebben, a tavasszal induló tesztprojektben lesznek
idegen nyelvi és informatikai képzések, álláskeresőklub,
személyes tanácsadás, önmenedzsmenttréningek is.
• Hogyan viszonyulnak a munkaadók az 50 év feletti álláskeresőkhöz?
Az ő szemléletükön is változtatni kell, szeretnénk, ha ez a
program erre is rávilágítana. Tapasztalataink szerint európai viszonylatban ugyanazok a sztereotípiák élnek az 50
feletti munkavállalókkal szemben. Azért nem foglalkoztatják őket szívesen, mert többe kerülnek (a tapasztalatot meg
kell fizetni), netán kevesebbet bírnak teljesíteni, esetleg a
kompetenciájuk nem olyan modern, mint a fiataloknak.
Ezek, így általánosságban téves előítéletek, amelyek azon
alapulnak, hogy sem a munkaadók, de még maguk az 50
feletti munkavállalók sem ismerik jól a szeniorok előnyeit, adottságait. Kevesen tudják például, hogy a világ egyik
legismertebb informatikai cégének, az IBM-nek több részlegén is dolgoznak 50 év felettiek, ugyanis a magyarországi
leányvállalt vezetése is kifejezetten fontosnak tartja a generációk együttműködését – építve azok előnyeire. Az 50 feletti munkavállalókkal szembeni előítéletek megváltoztatása érdekében egy figyelemfelkeltő kampányt is szeretnénk
indítani. Továbbá a kormány is támogatja ezen korosztály
képviselőinek alkalmazását oly módon, hogy járulékkedvezményt biztosít az őket foglalkoztató cégek számára.
(V. L.)

Újabb európai uniós idősügyi
programajánló
projektet nyert el a kerület
Ajánló az Újbuda
60+ közel 200 havi
programjából
Március 26., szerda 13.30–18.00 Irodalmi
délután: Költészet Világnapja Markó Mónikával Albertfalva Idősek Klubja, Kisújszállás
u. 10. ingyenes
Március 27., csütörtök 9.00–10.00 Ízületi
torna Horváth Péter tanár vezetésével Csíki-hegyek utcai Általános Iskola 2500 Ft/5
alkalom, 5000 Ft/10 alkalom
15.00–17.00 Tehetség és a színház USZOSZ
Keveháza Idősek Klubja, Keveháza u. 6. Az
előadást tartja: Balázs Józsefné. Ingyenes gondolatébresztő beszélgetés

Idősügyi Konferenciát rendezett Újbuda Önkormányzata, amelynek alkalmával hat
ország partnerönkormányzataival írt alá együttműködési nyilatkozatot. Tavaly az
Európa a Polgárokért uniós pályázaton Újbuda az „Aktív időskor a településen és az
időskorúak kreativitása” projekttel 17 ezer euro támogatást nyert el, így az együttműködés keretében a partnerek bemutathatják egymásnak saját sikeres idősügyi
gyakorlataikat ezúttal művészeti programokon keresztül is.
A projekt keretében a felek bemutatják
egymásnak a helyi idősügyi stratégiákat,
szakpolitikákat, valamint időskorúakból
álló amatőr művészeti csoportok találkozóját szervezik meg a program során.
Az aláíró partnerekkel szoros kapcsolatot
ápol az önkormányzat, hiszen mindegyi-

Március 28., péntek 19.00 Bakelitklub, a
’60-as és ’70-es évek zenéi, tánc. Kelenvölgyi
Közösségi Ház 1000 Ft, 60+ kártyával 500 Ft.
Március 29., szombat 9.30 Gazdagrét
Kupa – Újbudai Sakkbajnokság, amatőr és
élőpontos játékosok megmérettetése. Gazdagréti Közösségi Ház. Nevezési díj: nyugdíjas:
600 Ft, 60+ kártyával 400 Ft.
Március 31., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés:
Belgium nevezetességei; Brüsszel, Waterloo,
Antwerpen, Gent, Bruges, stb. VI. sz. INO,
Gazdagréti tér 1. ingyenes
Április 2., szerda 14.00–15.00 Hahota jóga
Domján Ferenc 60+ Program önkéntessel.
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u.
3.) ingyenes.

További programok és
információ:

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

kük a kerület testvérvárosa. Prága 5. kerülete (Csehország), Ustron (Lengyelország), Marosvásárhely (Románia), Trogír
(Horvátország), Ada (Szerbia), Nádszeg
(Szlovákia) delegációi egyetértettek abban, hogy a helyben kitalált idősprogramok tapasztalatainak megosztása a kreativitást fejlesztő ötletek terén is mindenki
számára hasznot hozhat. Hoffmann Tamás polgármester bevezetőjében elmondta, a 60+ Program igazi sikertörténetté
nőtte ki magát az elmúlt évek során: 13
ezer 600 időskorú ember veszi igénybe
a havonta 200-250 garantáltan idősbarát
programot és szolgáltatást.
A konferencia egyik főelőadója, Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár előadásában rávilágított, az idősek

életminőségének javítását nem időskorban, hanem jóval előbb kell elkezdeni.
- Mindennek az alapja, a családok és a
közösségek megerősítése – jelentette ki
a helyettes államtitkár. Szerinte ugyanis
Magyarországon rengeteg a magányos
idős, akik nem a szociális munkástól
várják a törődést és
a szeretetet, hanem
rokonaiktól,
vagy
közvetlen környezetüktől. – Ehhez a személyes kapcsolatok,
baráti közösségek, új
elfoglaltságok kialakulásának lehetőségét kell megteremtenünk – fogalmazott
Zupcsán Erika. Simicskó István ifjúságért és sportért
felelős államtitkár
beszédében azt hangsúlyozta, segíteni kell
az időseknek olyan új
célokat találni, melyekkel kiteljesedhet
az életük. – Egy társadalmat az minősít,
hogy hogyan bánunk a gyermekekkel és
az idősekkel – tette hozzá.
Újbuda területileg a főváros legnagyobb kerülete, Magyarország városainak rangsorában az ötödik lenne.
Mivel a kerület 130 ezer főt meghaladó
lakosságából 40 ezer fő betöltötte a 60ik életévét, az önkormányzat kiemelten
kezeli a minőségi időskor támogatását.
A Q-Ageing projekt 2012. évi lezárását és sikerét követően Újbuda újabb
uniós pályázatot (Senior Capital) nyert
el vezető partnerként, melynek célja a
az 50 év feletti álláskeresők segítése.
Hoffmann Tamás az Európai szinten
is elismert tapasztalatok megosztása és
az időspolitika előmozdítása céljából
2013-ban 13 magyar településsel írt alá
együttműködést.
(T. D.)

Beiratkozás az Újbuda
60+ Program tavaszi
angol-, német- és
internettanfolyamaira!
Örömmel értesítjük tanulni vágyó 60 év feletti
polgárainkat, hogy kerületi iskolák bevonásával
angol-, német- és internet- kezdő, illetve haladó
tanfolyamok indulnak az Újbuda 60+ Program
keretében. Beiratkozás március 31. és április 6.
között munkanapokon 9–14 óráig az Újbudai
Szenior Programközpontban (Bölcső u. 3.) Kérjük, hogy 60+ kedvezménykártyájukat, valamint az 1500 Ft/fő tanfolyami összeget feltétlen
hozzák magukkal! További információ: minden
hétköznap 9–14 óráig a 372-4636-os telefonszámon. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gerinctorna fiziológiás labdán
kezdő tanfolyamok
1. HELYSZÍN: Lágymányosi Bárdos
Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és
Gimnázium (Baranyai u. 16–18.) Kezdő
csoport időpontja: 2014. április 23-ától
szerdánként 17.30–18.30.
Csoportvezető: Vörösmarty Edit
2. HELYSZÍN: Széchenyi István Gimnázium (Rimaszombat u. 2–8.)
Kezdő csoport időpontja: 2014. április 16ától szerdánként 16.00–17.00.
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva.
Jelentkezni lehet: 2014. április 7–11. között
10.00–13.00 óráig személyesen az Újbudai
Szenior Programközpontban (Bölcső u. 3.)
További információkat: 372-4636 telefonszámon kaphatnak. A tornakurzus díja/fő:
5000 Ft/10 alkalom 60+kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a
tanfolyamon!

Rejtvényfejtő klub
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub következő foglalkozásának időpontja: április
14., hétfő 15.30 óra
A foglalkozásokon különböző típusú
keresztrejtvények és logikai rejtvények
megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik
közös és egyéni gyakorlásra a feladványok
megfejtéséhez, ezenfelül rejtvények elkészítésében is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. Helye: Polgármesteri Hivatal külön
helyiségében (Zsombolyai u. 5. alagsor 1.)

hirdetés

14 Újbuda

„Hisszük, hogy a lényeg magában a borban van”
A franchise rendszerben működő Borháló
borkereskedés lánc tulajdonosai megtalálták
a rést a hazai borkereskedelem pajzsán és
így egy teljesen új, az eddigi piaci szereplők
számára láthatatlannak tűnő tortaszeletet
hasítottak ki maguknak.
– A Borháló az értékesítést és a közösségépítést egy
szerves és elválaszthatatlan egységként kezeli hangsúlyozza Kathona Krisztián tulajdonos.
Azt is mondhatnám, hogy az eddig megnyílt
Borháló üzletek nagyon hamar összetartó, egymásra figyelő közösségi szigetként nőttek ki a rohanó
mindennapokból. Manapság ilyen dolgokért nagyon könnyű rajongani!
A Borháló a borok kínálatának alakításába aktívan szeretné bevonni – és be is vonja – az üzletbe betérő vásárlót. Hiszen ki tudná a legjobban

megmondani, hogy mire van szüksége, mint maga
a vevő. Az egyedi kérések, észrevételek és javaslatok nagyon fontosak a számukra, és a felmerülő
ötletek, igények mentén alakul folyamatosan a Borháló szortimentje.
A lényeg pedig tényleg borban van! Az emberek
nem szeretnék megfizetni a 250–350 forintos kiskereskedői árréssel növelt palackokat. Lesarkítva,
nálunk a vevő fele árért kétszer annyi bort tud vásá-

A hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk boraink árából!

rolni, mint bárhol máshol. Azt látom, hogy a bag in
box és a magnum palack már kezd elfogadottá válni
a borszeretők körében, hiszen pénztárcakímélő csomagolás. De mi lehet a helyzet a pet palackkal? Hát
a titok egyszerű. Megfelelő hőmérsékleti viszonyok
között kell frissen eljutnia a fogyasztóhoz a bornak
ebben a csomagolásban. Az előbb említett borkereskedő hálózat 20 fok környékén illetve ez alatt
tartja az üzleteket, hűtőláncon keresztül szállítják
a frissen érkező borokat, így nem kell attól tartani,
hogy kedvezőtlen folyamatok indulnak el a csomagolás miatt. A fehérborok ebben a csomagolásban
mintegy 3–4 hónapig őrzik meg frissességüket, míg
a vörösborok esetében ez 6 hónap.
És végül nézzük, hogy mit ajánl a borháló tavaszra nekünk:
A rozé mindenképpen a tavasz bora, a kikelet
hírnöke. Ha igazán jót találunk, akkor friss, mint
a tavaszi zápor, üde,
illatos, könnyed, és
ráadásul olyan, mint
egy
emlékezetes
flört, nem tud elkötelezni. Tehát érdemes
váltogatni,
hiszen
más és más szépségei
lehetnek a különböző
fajtájú, áztatási idejű
rozéknak.
A
rozékészítésben is többféle stílus
előfordul
Magyarországon, szerencsére egyre jobban hódít a gyümölcsbomba típusú ízes, zamatos, reduktív módon
készült, az elsődleges aromáktól kicsattanó bor. Számomra a favorit a Frittmann málnás-epres valóban
nagyon könnyű, de valamiért titokzatos rozéja, valamint Takler Ferenc inkább fűszeresebb, kadarkásabb
jellegű bora. Font Gáborék Franciaországban a legnagyobb nemzetközi rozéversenyről bronzéremmel
tértek haza, az ő néhány órán keresztül héjon áztatott
Kékfrankos rozéjuk pedig számomra a mélységet
képviseli zamatokban, ízekben.
A rozé kapcsán meg kell emlékeznem a sillerről vagy, ahogy néhányan hívják, fuxliról, amely
a róka vöröses színárnyalatáról kapta a nevét, régen
kastélyos bornak hívták. Hűvösebb tavaszi délutánokon, estéken kiváló választás, amely bortípus
valahol a rozé és a vörösbor között helyezkedik el.
Az idei legjobb szerintem Tóth Ferenc 2012 év egri
borászának hagyományőrző Kadarka sillerje lett,
amely frissessége mellett képviseli a Kadarka fűszeres, kicsit paprikás ízvilágát, de a lényeg, hogy
egy komplex, de könnyen iható, jól fogyasztható
(X)
„csúszós” sillert készített.
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Hívatlan vendégek az otthonában
Végre kitavaszodott és a hűvös tél után újra kellemes meleg időnek örvendhetünk. A tavasz mindig
a megújulást, az újjászületést hordozza magában.
Ilyenkor mindig valami újat, valami csodát, valami
szebbet, jobbat várunk, ami aztán vagy bekövetkezik vagy – a legnagyobb sajnálatunkra – nem.
Tapasztalatunk szerint nemcsak az enyhe idő beálltával kell a fertőző betegséget terjesztő kártevők
ellen védekezni, hanem az év 365 napján, éppen
ezért szeretnénk cikkünkben ezzel a témával foglalkozni. Célunk, hogy a lakossághoz is eljussanak
a legfontosabb információk.
Földünket közel 1 millió állatfaj népesíti be,
melynek 80 százaléka ízeltlábú. Hazánkban több
mint 20 ezer faj fordul elő, melyek közül körülbelül 300 él közvetlenül a környezetünkben. Szép
számmal akadnak azonban olyan fajok, melyek
az emberrel kapcsolatba kerülve kifejezetten kárt
okoznak.

rendszeresen takarítok!” Nos, az ágyi poloska számára ez teljesen lényegtelen. Akár egy tiszta, akár
egy elhanyagolt lakásban is képesek megtelepedni.
Az ágyi poloska nem érzékeny a tisztaságra, és nem
vonzza őket a kosz. Kizárólag az ember! Az ágyi
poloska kétféleképpen kerülhet a lakásba: jön a saját lábán (aktív úton), vagy mások beviszik (passzív
úton). Nézzük, ez utóbbira milyen úton, módon kerülhet sor.

1. Amikor az ágyi poloska nem
a saját lábán jön!
Az ágyi poloska jelenléte hotelekben, szállodákban, apartmanokban sem ritka. A cserélődő
vendégek folyamatosan hozzák, viszik a nem kívánatos rovarokat. Egy nyaralás alkalmával a becsomagoláskor könnyen haza lehet vinni néhány
ágyi poloskát.
– Használt bútorok, lomtalanításkor kivitt tárgyak, antikváriumban vásárolt könyvek mind fertőzöttek lehetnek.
– De az új bútorok is okozhatnak meglepetéseket.
Nem egy esetben történt meg, hogy egy új bútor vásárlásával telepedett meg az ágyi poloska. A bútorok szállítása, és raktározása közben elképzelhető,
hogy poloska kerül a csomagolásba.

2. Amikor az ágyi poloska a saját
lábán jön a lakásba!
A legkellemetlenebb „lakótárs” egyikét szeretnénk elsők között kiemelni, ugyanis erről a vérszívó rovarról keveset lehet tudni a hétköznapokban.
Az ágyi poloskának járványügyi szerepe nincs,
csípése azonban rendkívül kellemetlen, sőt némely
személyeknél erős allergiás reakciót (csalánkiütésszerű tünetek, vagy hólyagok) válthat ki. Az ágyi
poloska csípésén túlmenően az ürülékének szintén
van allergizáló hatása. Az ágyi poloska sosem mutatja meg magát az embernek, így nem felismerni,
hanem észrevenni nehéz őket. A nappalokat szűk
hézagokban, és repedésekben tölti, és mikor az ember már mély álmát alussza, az ágyi poloska csak
akkor jön elő kedvenc rejtekhelyéről.

Hogyan kerülhet a lakásba?
Nagyon sokan talán büszkeségből, talán tudatlanságból kifolyólag úgy gondolják a tisztaság elég
ahhoz, hogy ne kerüljön poloska a lakásba: “Én

Ha egy lakás fertőzött, az ágyi poloska könnyen át
tud masírozni más lakásba is, ha azok leszigetelése nem tökéletes. A legtöbb esetben pedig sajnos
nem az. Tipikusan a panelházakban jellemző ez
a fajta elfertőződés. Nem kell nagy résnek lennie,
és az ágyi poloska könnyen átpréseli magát akár
a villanyvezetékeken keresztül is egyik lakásból
a másikba.
Az ágyi poloska rendkívül szívós rovar, így az irtásuk a háztartási boltokban kapható flakonokkal sajnos esélytelen. Az ágyi poloska kiirtására szakember
segítségét kell kérnie! A védekezés szempontjából
a kártevők mielőbbi felfedezése rendkívül fontos,
sőt az eredményesség egyik feltétele. Fellelésükhöz jellemző biológiai tulajdonságaikat, elsősorban
életfeltételeiket, szokásaikat és terjedésüket ismerni kell. Az sem elhanyagolható szempont, hogy Ön
a kártevők elleni küzdelemben a legmegfelelőbb
szakembertől kérjen segítséget.

(Forrás: Irtó Trió Kft.)
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fogadóÓrák

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig. E-mail:
ujbuda@fidesz.hu, web: ujbuda.fidesz.hu,
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.

A KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznapokon 14–18 óra között.
Március 19. 17.00–18.00 Nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás.
Március 31. 18.00 a Szent Margit Gimnáziumban a Szentimrevárosi Esték. Vendég:

Osztie Zoltán. Téma: Keresztények közéleti felelőssége. Házigazda: Rétvári Bence és
Csizmadia László.
Április 8. 18.00 Szentimrevárosi Kertbarát Kör. A KDNP Budapest XI. Kerületi Szervezete tisztelettel emlékezik meg örökös, tiszteletbeli elnökének, néhai dr. Grigássy László
születésének 90. évfordulójáról.

LMP-HÍREK

2. OEVK

Novák Előd (Jobbik)
Március 27-én 18.30-tól a Gazdagréti Közösségi Házban, 28-án 18 órától az Őrmezei
Közösségi Házban tartok lakossági fórumot, mindkettő házigazdája Bába Szilvia jobbikos önkormányzati képviselő, aki a helyi, szakmai programom összeállításában is
nagy segítségemre volt.
A Jobbik évek óta standol szerte a kerületben, a kampányban pedig minden nap valahol, gyakran egyszerre több helyen is. Március 26-án, szerdán 16–18 óráig a Móricz
Zsigmond körtéren standolok, április 5-én, szombaton 8–12 óráig a helyi piacokon jelenünk meg, ahogy azt a Jobbik teszi már évek óta, és aznap 15–20 óráig pedig a Móricz
Zsigmond körtéri standunknál hallgatom meg az emberek panaszait.
Igyekszem meggyőzni az elmúlt 24 évben csalódottakat, hogy van esély a gyökeres
változásra, de ehhez esélyt kell adni a Jobbiknak is. Szeretnénk, ha a programok vitájáról szólna a kampány, s nem pedig a sárdobálásról.
Dr. Simicskó István (Fidesz-KDNP)
Március 28-án 16.00-tól közös takarítás Gazdagréten. Találkozó a Regős utcai Fidesz-irodában. A takarítást követően közös bográcsozásra hívunk, és várunk mindenkit.
Folyamatosan elérhetőek vagyunk a Móricz Zsigmond körtéren, a Fehérvári úti vásárcsarnoknál; szombatonként pedig a Vahot utcai és a gazdagréti piacon is.

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805

A JOBBIK PROGRAMJAI

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)

Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
8.30–16 óráig.
Március 27. 18.30 lakossági fórum a Gazdagréti Művelődési Házban (Törökugrató u. 9.)
Novák Előddel, a 2. sz. választókerületének képviselőjelöltjével.
Március 28. 18.00 lakossági fórum az Őrmezei Művelődési Házban (Cirmos u. 8.) Novák
Előddel, a 2. sz. választókerületének képviselőjelöltjével.
Keresse fel kerületünk több pontján lévő utcai standjainkat, mondja el problémáit, véleményét!

18. OEVK

Somfai Ágnes (MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP)
2014. április 2., szerda 17.30 kampányzáró fórum. Helyszín: Ipartestület székháza
(1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.) Vendég: Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke. Minden szombat délelőtt megtalálnak minket a Vahot utcai
MDF-piacon.
Szabolcs Attila (Fidesz–KDNP)
2014. március 27., csütörtök 18.00 kötetlen beszélgetős est az Albertfalvi Közösségi
Házban (Gyékényes utca 45.). Vendég Benkóczy Zoltán, a Budapesti Operettszínház
művésze, aki Teremi Trixi és Bozsó József közreműködésével rendhagyó zenés műsorral fogadja a vendégeket.
Vadász Ferenc (SMS)
Ezúton tájékoztatom a tisztelt választókat, hogy minden témakörben állok rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken.
www.esemesek.hu
skype: sms.vadaszferenc minden nap 18–20 óra között
mail: sms.vadaszferenc@gmail.com
Minden levél feldolgozásra, illetve megválaszolásra kerül.
Varga Péter Miklósné (AQUILA Párt )
Március 30-án délelőtt Budafokon szórólapozunk, és a „jól” kérdezőknek hűtő mágnest
adunk ajándékba. Ismét XXII. ker., Városház téren, és a XI. kerületben a Fehérvári
úti művelődési ház és Profi üzlet előtt leszünk 14 órától a központunkban várjuk az
érdeklődőket, téma leginkább országunk jövőjével kapcsolatos beszélgetések, különös
tekintettel a nyugdíjas életre, nyugdíjra, egészségügyre és munkahelyek alakulására,
Április 5-én a Zakariás József utca 3. sz. alatti központunkban vagyunk, és akik
felkeresnek minket megvitatjuk témákat, a tagság másik fele területeken van kint és
lakossággal teremt kapcsolatot.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTEK
BUDAPEST főváros 02. sz. OEVK (Budapest XI.ker) jelöltjei
Jelölt neve
Jelölt állítók		
Novák Előd Attila
JOBBIK
Dr. Simicskó István
FIDESZ, KDNP
Nagy Péter
JESZ
Csárdi Antal
LMP
Dr. Józsa István
MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP
Benyovszky Gábor
MUNKÁSPÁRT
Petre-Varga Fruzsina Zsuzsanna
SEM

BUDAPEST főváros 18. sz. OEVK (Budapest XXII.ker.) jelöltjei
Jelölt neve
Jelölt állítók
Varga Péter Miklósné
AQP
Szántó Csaba
MRPP
Bagdi Károly
JESZ
Vadász Ferenc
SMS
Freisz-Horváth Éva Margit
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
Kovács-Haász Veronika
ZÖLDEK
Dr. Staudt Gábor
JOBBIK
Somfai Ágnes
MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP
Szabolcs Attila
FIDESZ, KDNP
Köhler Ákos Tamás
KTI
Gecsei-Tóth Andrea
LMP
Nagy Donát Boldizsár
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

Háztartási gépek

ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL elcserélném
Kispest-kertvárosi, 4 szobás (két generációnak is megfelelő) kertes házamat budai lakásra. T.: 06/20/572-4498.

MOSÓGÉP javítás, azonnal. 06/20/2885148.

IMMOTÉKA 1998 óta a budai ingatlanok
specialistája. Igényes külföldi, belföldi ügyfélkör. 201-1821, 06/30/202-1892, www.immoteka.hu

Garázs
TEREMGARÁZS eladó a Fehérvári út
182/A. mélygarázsában. 1,6 M Ft. 06/30/5640804.
Oktatás
METEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 06/30/674-0421.
MATEMATIKA,
06/20/9590-134.

fizikatanítás

Önnél!

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
XI.
kerületi gyorsszolgálat, azonnal. 228-6193,
06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ minősített! 246-9021, 06/20/9344664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszüntetése, 06/20/491-5089.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 2022505, 06/30/251-3800.
ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablak-, zárjavítás. 06/70/262-8598.

impresszum

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP javítás, mindenféle számítástechnikai probléma megoldása. 06/30/6505499. It - Concept Kft. 11. kerület.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/5897542.
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. 06/20/485-6547, Kovács
Sándor.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést,
csempézést, víz, villany, kőműves munkát,
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. /01.29. kimarad/
TÁRSASHÁZKEZELÉS és számviteli szolgáltatás (EV, BT, KFT, Zrt, Társasház, Alapítvány) Újbuda központjában.
+36/30/904-0803.
KONTÉNERES sitt, lom, termőföld, murva,
sóder, homok. 06/20/944-4759.
KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló javítása, készítése garanciával.
06/30/9648-876.

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.
Minden hétköznap 9–15 óráig. Villányi út 20/A.
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488

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

Kampányesemények

Józsa István (MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP)
Március 31., 18.00 Őrmezei Közösségi Ház. Vendég Molnár Gyula Újbuda volt polgármestere és Horváth Csaba MSZP-alelnök.
Ezeken a rendezvényeken kívül, a kerület több pontján (Fehérvári úti piac, Körtér,
Őrmező, Gazdagrét, Tétényi út, stb.) tartunk utcai kitelepüléseket. Kampányunk témája a kormányváltás.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
KÖLTÖZTETÉS bauerteher.hu 06/30/9444717.
FOGSORJAVÍTÁS,
06/20/511-0882.

hétvégén

is.

Tel.:

IRODÁK, lépcsőházak takarítását vállalom.
06/30/422-5678.
LAPOSTETŐK, teraszok szigetelése, bádogozás. 06/20/9346-993, 2046-793.
REDŐNY, reluxa, rovarháló szerviz! 3704932.
OLCSÓ fakivágás kerti munkák, takarítás
lélekkel. 06/30/418-6663.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, takarítás, kertgondozás www.homeandgarden.hu, tel.:
06/20/582-6989.
KONTÉNERES sitt szállítás sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 06/30/9488-909.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, festés 300 Ft/nm-től,
parkettacsiszolás. 06/20/945-5473.

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

otthonában.

Tel.:

Régiség
LEGTÖBBET fizetem! Arany-ezüst legjobb
áron! Hagyatékot készpénzért vásárolok!
Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651, louisgaleria.hu

Gondozás
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok a
hét minden napján 7–14 óráig, 58 éves pedagógus. 06/20/251-8457.

Állás
NÉGYÓRÁS napközbeni állást keres érettségizett nő. Válaszokat sms-ben a 06/70/2352410 számra.
MEGBÍZHATÓ bejárónő alkalmi és rendszeres takarítást, vállal. 06/30/797-0515.
OTTHON végezhető munka! Termékcsomagolás, egyebek 06/90/603-607. (www.mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/perc, 06/20/9104517, 06/1/222-8397)

Társkeresés
ÖZVEGY úr keresi megértésre, szeretetre
vágyó szőke özvegy, magányos hölgy társaságát 40–55 év között. 06/20/5372-338.
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.
KÖNYVEKET antikváriumunknak vásárolok! 06/20/425-6437.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali kézpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 06/30/6821390.
BIBLIAÓRA minden pénteken 18.30–19.30ig, FMH Fehérvári út 47.
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DR. BAJOMI IVÁN (PM) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Április 3. csütörtök 17 órától. Villányi út 20/A.
Időpont-egyeztetés: 06/70/428-1495,
lajtos.eszter@jobbik.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.
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
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
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)
ogy. képv., 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
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Április 16. 17 órától. Villányi út 20/A.
Időpont egyeztetés: 06/70/420-7715,
kallo.gergely@jobbik.hu, www.novakelod.hu
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda)
Bejelentkezés hétköznap du.: 209-0474
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.
Budafoki út 9–11. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555,
hetessy.peter@jobbik.hu
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv. Minden hónap
utolsó keddjén 17 órakor. Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
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 Általános Iskola és Újreál Gimnázium
(Bartók Béla út 141.) 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com

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

Kicsit csíp

Új lakóink

A forró „ferdehátú” receptje elviekben nagyon egyszerű, ám ahogy a konyhában, itt sem mindegy, milyen
munkát végez a szakács.
Végy egy szimpla háromajtós tömegmodellt, lehet szupermini, vagy akár alsó-közepes, és tegyél az orrába a
megszokottnál sokkal erősebb motort. Kellenek sportos kiegészítők is, de nem kell nagy csudára gondolni,
elég, ha kicsit keményebb a futómű, kerül pár matrica
meg műanyag kiegészítő elem a kasztnira és sportkormány-sportülés az utastérbe. Ennyi az egész, így nem
csoda a lóerőkhöz képest kedvező árcédula. Olcsó játék „hülyegyerekeknek”, mondhatnánk, a recept mégis

igazi legendákat szült, mióta bő 30 éve a Volkswagen
Golf GTI első kiadásával színre lépett ez a kategória. A
mai napig töretlen a népszerűségük – az európai piacon
most is bőven 10 felett van a „hot hatchback” típusok
száma. Itt volt az ideje, hogy a tömegmodellek közt sikert sikerre halmozó koreai gyártópáros is ringbe szálljon végre.
Nem előzmények nélküli a Kia Pro Cee’d GT, ám az
első generációból a lóerők hiányoztak, a testvérmodell
Hyundai Veloster Turbo pedig inkább amolyan sportkupé, nem pedig sima háromajtós családi autó, így kijelenthetjük: íme az első koreai forró ferdehátú. Hogy
milyen lett? Röviden: egész jó. Kategorizálni viszont
nem könnyű, mert ebben a méretosztályban nagyobb,
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erősebb motorokkal riogatnak a versenyzők, így egy
250 lovas Focus ST vagy 265 lóerős Mégane RS ellen nem sok esélye van. Cserébe olcsóbb is ezeknél,
annyival, hogy árban sokkal közelebb áll egy Fiesta
ST-hez vagy Clio RS-hez. Beülve szembetűnő, hogy
a tesztautót alaposan felszerelték, és valóban rubrika nem maradt pipa nélkül az extralistán, de már a
6 624 000 forintos alapárban is benne van minden igazán lényeges – ebben a mezőnyben ez egyébként megszokott. Bár a vagány, már-már
kupés tetőív láttán nem hinnénk,
még hely is van odabent, köszönhetően a polgári verziókhoz képest változatlan tengelytávnak,
hossznak és szélességnek. Ha
hátra vékonyabb felnőttek ülnek,
akár öten is beférnek, négy fő
esetén pedig hosszabb utakat is
meg lehet kockáztatni – pláne,
hogy maradt a tágas, 380 literes
a puttony.
De a forró „ferdehátú” lényege a menés, és szerencsére
azért itt sem kell szégyenkeznie
a KIAnak. A koreai 1,6 literes
turbómotor 204 lóereje soknak
hangzik, és gyors is a kocsi: nem
gond a biztonságos előzés, a tempós haladás országúton vagy autópályán. A hosszabb tengelytáv és a nagyobb tömeg
miatt nem olyan virgonc a Pro Cee’d, mint a hasonlóan
motorizált Fiesta vagy Peugeot 208, sokkal nyugodtabb
az élmény, szerpentinen meghajtva is inkább sínautós,
semmint életveszélyes. A remek kormányt a tempós
utazáshoz, semmint a kanyarvadászathoz igazították,
az elsőrangú váltót és a kényelmi berendezésektől roskadozó extralistát is. Szóval a vagány, suhancos külső
alatt nagyon is felnőttes a tartalom a Kia újdonságában, amellyel kiválóan beleillik a koreaiak modellpalettájába. Ráadásul így már ellenfelet is lehet találni
neki: a VW Golf GTI is éppen ilyen visszafogott vadóc.
Hiába, nagyra törni tudni kell...
(B. Gy.)

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media@ujbuda.hu
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

Farkas Márk 2014. január
14-én született. Öt héttel korábban érkezett a vártnál, de
teljesen egészséges, és szépen
fejlődik. Szülei sok örömet
lelnek benne. Márk családjával egy, a Nándorfejérvári úti
társasházban lakik.
2013. április 25-én látta meg
a napvilágot Szőnyi Szilvia.
Már egészen pici korától nagyon mosolygós baba, általában nyugodt és imád csacsogni. Szülei egyetlen kis
szeme fénye. Minden rokont
és ismerőst elbűvöl kedvességével.
László Bálint Noel vagyok,
2013. február 6-án 3100
grammal és 54 centiméterrel jöttem a világra a Szent
Imre Kórházban, szüleim és
nővérkém nagy örömére. Mosolygós, eleven és jó étvágyú
fiúcska vagyok. Nővérkémmel sokat játszunk, szeretek
nagyokat sikongatni és jókat
kacagni.
Sebess-Bárdos Liza 2013.
június 3-án született 3600
grammal és 55 centiméterrel.
Édesapja révén tősgyökeres újbudai. Időközben elmúlt nyolc
hónapos, mosolygós és nagyon eleven. Elaludni egyáltalán nem szeret, otthon kúszni,
vendégségbe menni vagy a
szüleivel sétálni viszont annál
jobban. Folyamatosan hangot
ad, mesél, brummog, nevetgél, sikongat, kacag és persze
időnként sír is.
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