
Ünnepeljük együtt
a Nemzeti Összetartozás Napját Újbudán

június 7-én, szombaton
a Feneketlen-tónál, az Edömér utcában!

10 és 14 óra között ingyenes programokkal: népzenei előadásokkal,
táncbemutatókkal, interaktív gyermekprogramokkal, 12 órától a határon 

túli testvérvárosok jellegzetes ételeivel várjuk az újbudai családokat.

Programok
10:00  3  Góbé zenekar népzenei műsora

11:00  3  Köszöntők – Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
és Simicskó István, a XI. kerület országgyűlési képviselője

11:15  3  Kiss Kata Zenekar családi koncertje
12:30 – 14:00  3  Újbuda testvérvárosainak műsora –

bemutatkozik a Nádszegi Fúvószenekar és
a Perkő Néptáncegyüttes

Legyenek a vendégeink!
ujbuda.hu
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SIKERSZToRI

baloldal nélkül is  
lesz Gyermek- egészségügyi 
Központ

Rekordot döntött  
a látogatók száma  
a kerület gyereknapján

Nyolcvanéves lett  
bodrogi Gyula,  
újbuda díszpolgára  
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Sztárokat hoztak 
össze a Nyékiben

Újbuda Önkormányzata mu
tatta be a teljesen megú
jult OSC vízilabdacsapatot, 
amely nemcsak új edzővel, 
hanem számos átigazolt vá
logatott játékossal, köztük 
külföldiekkel is folytatja az 
idei szezont. Ez évtől kezdve 
az önkormányzat mellett név
adó főszponzorként az A-HÍD 
Építő Zrt. is támogatja a csa
patot, így a magyar bajnokság 
1–3. helye mellett nemzetkö
zi sikereket is célul tűzhetnek 
ki. A nagymúltú, hivatalosan 
mostantól A-HÍD-OSC-Új

buda nevű csapat tavaly óta a 
Nyéki Imre Uszodában tartja 
edzéseit, valamint OB1es 
mérkőzéseit, és a tervek sze
rint a vízipóló a jövőben a 
sportoktatás fontos pillérévé 
is válhat. A kerületben egy
re több szülő választja ezt a 
sportágat gyermekének, ez 
is közrejátszott abban, hogy 
az önkormányzat a Magyar 
Vízilabda Szövetségnél és az 
Emberi Erőforrások Minisz
tériumánál is pályázott a to
vábbi fejlesztések érdekében. 
A mindkét helyről elnyert 

jelentős támogatásokat a ke
rület önrészével kiegészítve 
megindulhatott az uszodában 
egy új 33 méteres medence 
építése, ezt idén ősszel már 
birtokba vehetik a sportolók 
és a „civil” látogatók is. Hoff-
mann Tamás polgármester 
szerint sok fiatalt motiválhat 
majd, hogy közvetlen közel
ről figyelhetik az edzéseket. 
Érdeklődésben már most 
sincs hiány: az OSC jelenleg 
is a legtöbb gyereket meg
mozgató sportegyesület Új
budán. 

Gellért: az ötödik legjobb  
fürdő a világon
Ha van a világ fürdőinek a Michelin-útikala
uz éttermi kiadványához hasonló értékelése, 
akkor az egyik legismertebb útikönyvkiadó, a 
Lonely Planet osztályozása – és ez különösen 
jó hír akkor, amikor arról van szó, hogy szerin
tük a budapesti Gellért Gyógyfürdő és Uszoda 
a világ tíz legjobbja között van. 

Az 1918 óta működő újbudai Gellért Gyógy
fürdő és Uszoda – a magyarországi szecesszi
ós építészet kiemelkedő alkotása – az ötödik 

helyet szerezte meg a Lonely Planet listáján. 
A mostani épület helyén már évszázadokkal 
korábban is fürdő, illetve kórház volt. Meg
építése idején a szabadtéri és fedett meden
cékkel is rendelkező Gellért a főváros első 
luxuskategóriájú létesítménye volt, akkortájt 
Európa legkorszerűbb gyógyfürdőjének szá
mított. A fürdő a mai napig megőrizte Buda
pest egyik legelőkelőbb besorolását.

(Újbuda)
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A hatóság közveszély okozás bűntett el
követésének megalapozott gyanúja miatt 
eljárást indított M. Márk ellen, aki május 
4én a hajnali órákban egy újbudai lakás 
bejárati ajtaját meggyújtotta. A tűz az aj
tóról továbbterjedt, így a lakás egy része 
is kiégett, melynek következtében lakha
tatlanná vált. 

Az újbudai rendőrkapitányság munkatár
sai elfogták M. Tibor kunhegyesi lakost, 
aki a rendelkezésre álló adatok alapján 
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 
május 12én a kora délutáni órákban – egy 
XI. kerületi parkban – italozás közben 
összeszólalkozott ismerősével, akit a nála 
lévő konyhakéssel több alkalommal meg
szúrt. M. Tibor ellen életveszélyt okozó 
testi sértés bűntett elkövetésének megala
pozott gyanúja miatt folyik eljárás.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felde
rítő Főosztálya kábítószer-kereskedelem 
bűntett elkövetésének megalapozott gya
núja miatt folytat eljárást Á. Attila ellen. Az 
új információ szerint a 43 éves budapesti 
férfi feltehetően kábítószert birtokol és ter
jeszt, továbbá lőfegyverrel rendelkezik. A 
XI. kerületi rendőrkapitányság a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosz
tály munkatársainak és a Terrorelhárítási 
Központ (TEK) Műveleti Igazgatóságának 
segítségét kérte. A TEK műveleti egysége 
a férfit május 13-án 20 óra 5 perckor egy 
Edömér utcai étterem parkolójában elfogta. 
A férfi autójából 1046 gramm kábítószer
gyanús fehér por, 1 darab lőfegyver, több 
mobiltelefon és feljegyzések kerültek elő. 
A nyomozók Á. Attila budapesti lakcímén 
és zalahalápi tartózkodási helyén házku
tatást tartottak, amely során további kábí
tószergyanús anyagokat, valamint canna
bis termesztéséhez szükséges eszközöket 
– keltető dobozt, tápkockát, gyökereztető 
hormont – foglaltak le. 

(forrás: police.hu)

kék hírek

AKTUÁLIS

Tudta-e Ön, hogy... 
…a fertőző agyhártyagyulladás következtében 
évente körülbelül tíz fiatalt veszítünk el. A beteg
séget számos kórokozó okozhatja, de míg a Ha
emophilus influenzae vagy a Pneumococcus ke
vésbé súlyos állapotokat idéz elő, és jóval több idő 
áll rendelkezésre a gyógyításhoz, addig a Menin
gococcus szinte pár órán belül öl. Ugyan a védőol
tás mindhárom fajta ellen elérhető, a Pneumococ
cus és a Meningococcus ellen csupán ajánlott.

Így ismét aktuálissá vált a kérdés: érdemes 
beoltatni gyermekünket a betegség kórokozója 
ellen? A választ Dr. Béres Zsuzsannától, a Budai 
Oltóközpont és Magánorvosi Centrum vakcinoló
gusától kaphatjuk meg:

A „meningitis” (agyhártyagyulladás), az agyat 
és gerincvelőt körülvevő hártya gyulladását jelen
ti. E betegséget okozhatja vírus (például kullancs
csípést követően), vagy gomba, de komoly szerepe 
van bizonyos baktériumoknak is. Utóbbiak közül 
az egyik legsúlyosabb lefolyású az, amelyiket 
egy poliszacharid tokos baktérium okoz,.T több 
szervet megtámadhat és vérmérgezést is okoz
hat. Pár óra alatt kritikus állapotba kerülhet az, 
aki megfertőződött, és a legtökéletesebb intenzív 
osztályos ellátás esetén is közel 20%-ban komoly 
maradványtünetekkel gyógyul majd. Az időben 
elkezdett antibiotikum terápia esetén is gyakran 
elveszítjük az érintettet.(10%) A kórokozó csepp
fertőzéssel terjed emberről emberre (például kö
högéssel, tüsszentéssel, csókkal) és sajnos nem 
lehet tudni kik azok, akik garatjukban hordozzák 
a baktériumot, és képesek arra, hogy a fogékonya
kat megbetegítsék. A lappangási idő - átlagosan - 
3-4 nap (de 2-10 is lehet). A gyógyulás érdekében 
fontos a betegség mielőbbi diagnosztizálása, és a 

megfelelő kezelés 
elkezdése. Jellemző 
tünetek lehetnek a 
magas láz, levert
ség, végtagfájda
lom, bevérzések a 
bőrön, fejfájás, tar
kó kötöttség. Cse
csemőknél a kutacs 
előredomborodása 
jelezheti a közelgő 
komoly problémát. 
Orvosi beavatkozás nélkül sokk (keringési elég
telenség), kóma (eszméletvesztés) alakul ki. Fo
kozott veszélynek vannak kitéve a csecsemők, 
iskolások, középiskolások, fiatal felnőttek vagy az 
olyan helyre utazók ahol a meningococcus meg
betegedések gyakoriak (például bizonyos afrikai 
országok, Szaúd-Arábia). Hajlamosító tényező 
néhány immunológiai betegség és a lép működési 
zavara, vagy annak hiánya. Bizonyos faktorok nö
velik a megbetegedés kockázatát: egy előző vírus
fertőzés, krónikus betegség, cigaretta füst (aktív-, 
passzív dohányzás). A zsúfoltság kedvezhet a be
tegség terjedésének, így a kollégiumok lakói, ka
tonák, fokozott veszélynek vannak kitéve. A beteg 
személlyel korábban kontaktusba kerülő egyének
nél lehetőleg a betegség diagnosztizálása után, az 
első 24 órában meg kell kezdeni az antibiotikumos 
kezelést, megelőzési céllal.. A betegséget okozó 
baktérium több szerotípusa ellen korszerű oltó
anyagok kerültek forgalomba (2011-től lehetőség 
van konjugált oltóanyag használatára a betegség 
megelőzéséhez, amely a korábbinál magasabb el
lenanyagszintet és hosszabb távú védelmet képes 
nyújtani). Több kombináció is létezik, érdemes 
szakember segítségét kérni. A szerotípusok elosz
lása kontinensenként, országonként is jellemző 
képet mutat! Gyakorlatilag különböző ütemben 
egyre több szerotípus ellen lehet védettséget ki
alakítani már csecsemőkortól is folyamatosan.

Az Egészségrovatot a

támogatta.

egészségrovaT

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

Budai Magánorvosi Centrum

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!

• kardiológia szűrési csomagok 
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok 
• diabetológia,  endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia 
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

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

üres lakás csere útján  
történő értékesítésére

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkor
mányzat Gazdasági Bizottsága a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló he
lyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 
40/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete, 
valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 
33/2012./VI. 6./ XI.ÖK számú rendelete alapján 
az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

Az önkormányzat a tulajdonában álló 1 db 
üres lakásingatlant értékesíteni kívánja csere 
útján.

A pályázatra kiírt lakás címe: Budapest, XI., 
Albert utca 45–47. II. em. 23.  hrsz. 3008/3/A/23

A lakás adatait, alapterületét, felszereltségét, 
műszaki állapotát, ajánlati árát, és megtekinté
sének módját a részletes pályázati kiírás tartal
mazza.

A pályázatban kiírt lakás ellenértékét ki
zárólag a Budapest XI. kerület közigazgatási 
területén található hasonló adottságú, felújított 
lakás cseréjével lehet megpályázni.

Pályázat célközönsége: A pályázaton deviza 
belföldi és külföldi természetes személy vehet 
részt.

Pályázati biztosíték összege: 740 000 Ft. A 
pályázati biztosíték összegét a pályázat benyúj
tását megelőzően kell csekken befizetni, vagy 

átutalni a részletes pályázati kiírásban mega
dott számlaszámra.

a pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. június 20. 12.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályá
zat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét 
képező pályázati adatlapon, zárt, címet, feladót 
és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó 
borítékban nyújtható be személyesen a Polgár
mesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályán 
(Budapest, XI., kerület Zsombolyai út 4. III. em. 
303. sz. szobában).

a borítékra rá kell írni:  
„lakáspályázat – csere–2014.”.

a pályázati borítékok bontása:  
2014. június 24-én  9,00 órakor.

A befizetési csekk a Lakásgazdálkodási Osz
tályon (Budapest, XI., kerület Zsombolyai 
út 4. III. em. 303. sz. szobában) átvehető, 
továbbá a részletes pályázati kiírás és pályá
zati adatlap az önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában (Budapest, XI., kerület Zsom
bolyai út 4. sz. alatt, a portán) átvehető, 
vagy az önkormányzat internetes oldaláról  
(www.ujbuda.hu) letölthető.

 
Budapest, 2014. május 20.                                                                                                             

dr. Hoffmann Tamás
polgármester s.k

PÁLYÁZaTI FELHÍVÁS

baloldal nélkül is lesz  
Gyermek-egészségügyi Központ
Rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület. a legnagyobb érdeklődést és a legtöbb hozzászólást az évek 
óta tervezett gyermek-egészségügyi centrummal kapcsolatos napirendi pont váltotta ki május 22-én. ugyanerről 
a fővárosi közgyűlésen a baloldal mint nem támogatandó ügyről beszélt és a kerületben a frakció tartózkodott  
a szavazástól.

Az Egry József utca 3–11. 
(Stoczek u. 21.) szám alatti in
gatlan Újbuda Önkormányza
tának tulajdona. Ennek iskola
épülettel beépített részében 
1082 négyzetméteres helyi
ségcsoportot bérel a BME Két 
Tanítási Nyelvű Gimnázium. 
Az épület másik, 3581 négy
zetméteres része – amelyben 
általános iskola működött – 
2012 júniusában megürese
dett. Az önkormányzat 2012 
novemberében pályázatot írt 
ki a több mint 490 millió fo
rint forgalmi értékű épületrész 
hasznosítására, ám erre nem 
jelentkezett érdeklődő, így az
óta üresen áll.

A Kőrösy József utca 5. 
szám alatti – 3141 négyzet
méteres – egykori Fényes 
Elek Szakközépiskola ingat
lana a Fővárosi Önkormány
zat tulajdona, forgalmi értéke 
485,6 millió forint + áfa. Az 
ingatlan közvetlen szomszéd
ságában (Fehérvári út 12.) 
található az önkormányzat 
közelmúltban felújított szak
orvosi rendelőintézete, mely
nek szolgáltatásait gyermek
szakrendeléssel bővítenék. 
Ehhez egyedülálló megoldás
ként kínálkozik – közvetlen 
fedett átjáró építésével – a 
volt Fényes Elek Szakközép
iskola épülete.

A képviselő- testület 2014. 
januári ülésén felkérte a pol
gármestert, hogy tárgyaljon a 
fővárossal az ingatlan haszná

latáról. Az egyeztető tárgya
lások eredményeként a Fővá
rosi Önkormányzat az Egry 
József utcai ingatlant az Új
budai Széchenyi István Gim
názium áthelyezésére tudná 
használni. Ezért felmerült a 
közel azonos értéket képvi
selő ingatlanok cseréje úgy, 
hogy az ingatlanok forgalmi 
értéke közötti értékkülönbö
zetet, azaz 5,2 millió forintot 
a Fővárosi Önkormányzatnak 
kell megfizetnie Újbuda Ön
kormányzata részére. A beru
házáshoz szükséges tervezés 
10 milliós költségét, illetve a 
Kőrösy József utcai ingatlan 
131 millió forintos áfaterhét 
viszont a XI. kerületi önkor
mányzatnak kell majd állnia. 
A Fővárosi Közgyűlés ülésén 
Molnár Gyula MSZP-s fővá
rosi közgyűlési képviselő úgy 
nyilatkozott, hogy ezen az 
alapon nem tudja támogatni 
az ingatlancserét, mivel ezzel 
a főváros a jelenlegi újbudai 
vezetés kampányát segíti.

A testületben vita alakult 
ki a költségek miatt. Farkas-
né Kéri Katalin szocialista 
képviselő szerint fontos, hogy 
Dél-Budán létesüljön egy 
ilyen centrum, de abban nem 
biztos, hogy ezt az újbudaiak
nak kell finanszírozniuk. At
tól tart, hogy a centrum nem 
tudja fenntartani önmagát, 
ezért a kerület vezetése adót 
emel majd. Hoffmann Tamás 
polgármester elmondta, hogy 

számítások szerint a leendő 
gyermekegészségügyi cent
rumot évente 28 millió forint
tal kell majd támogatni, ez 
nem terheli meg jelentőseb
ben a kerület költségvetését. 
Hangsúlyozta azt is, hogy az 

önkormányzat – ahogy eddig 
sem – a jövőben sem tervez 
adóemelést. Az előterjesztést 
a vitát követően a testület 
megszavazta, a szocialista 
frakció tartózkodása mellett.

(V. L.)

budapesten elemzik a CERN adatait
az ELTE lágymányosi campusán is 
megünnepelték a genfi nukleáris kutató-
központ alapításának 60-ik évfordulóját 
(CERN60). 

Az ELTE lágymányosi campusán megrendezett 
CERN60 kiemelt eseménye volt egy interaktív 
kiállítóbusz átadása. A jármű egyik részében 
az eddig is népszerű „nanobusz” (Nanocsodák 
mozgásban kiállítás) kísérleteit lehet kipróbál
ni, másik része pedig a CERN világát, ezen 
belül az LHC-alagutat és a detektormágneseket 
mutatja be. A tervek szerint az autóbusz ősz
szel indul útjára, hogy országszerte középisko
lákban népszerűsítse a tudományt és a kutatói 
életpályát. – A cél, hogy a jármű közelebb vigye 
a középiskolásokhoz a fizika olyan, talán nehe
zebben érthető területeit, mint a nanotechnoló
giai kutatások vagy a részecskefizika – mondta 
Lévai Péter, az MTA Wigner Jenő Fizikai Kuta
tóközpontjának főigazgatója. 

Rolf Heuer, a CERN főigazgatója kifejtette, 
kutatásaik eredményei gyakran más terüle
teken is hasznosíthatók, például az orvos
tudományban és az energiatechnológiában.  
A CERN elmúlt 60 évéről Európa-szerte meg
emlékeznek, az eseménysorozat magyaror
szági programja szeptember 27–28-án folyta
tódik Csillebércen, ahol Lévai Péter szerint a 
CERN-nek a „második agya” működik – itt 
elemzik az adatokat. 

Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hi
vatal elnökhelyettese szerint jól képzett mér
nökökre, természettudósokra van szüksége a 
világnak, hiszen a mai gazdasági fejlődésnek 
csak a tudás lehet az alapja. Korányi elmond
ta, Magyarország 20 éve tagja a CERN köz
pontjának, ahol helyet kap a világ legnagyobb 
– 27 kilométer hosszú – részecskegyorsítója, az 
LHC.

(T. D.)
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Tisztelt olvasók, 
kedves újbudaiak!

Június 4én ünnepeljük a Nem
zeti Összetartozás Napját. A tri
anoni békediktátum évfordulója 
az egész magyarság gyásznapja 
volt évtizedeken át, de ma már 
van okunk ünnepelni: az el
múlt négy évben Alaptörvénybe foglaltuk, hogy 
Magyarország felelősséget visel a határain túl élő 
magyarok sorsáért, segíti és támogatja közösségeik 
fejlődését, szülőföldön való boldogulásukat, kettős 
állampolgárságot adtunk az anyaországon kívül élő 
honfitársainknak, és emléknappá nyilvánítottuk jú
nius 4ét.
 
Újbudának mindig is fontos volt a nemzeti ösz
szetartozás megélése: ezt nemcsak számtalan, a 
történelmi Magyarország helységnevét viselő köz
területünk bizonyítja, hanem az is, hogy tíz testvér
városunkból öt a Trianon előtti határainkon belül 
fekszik. Ismerkedjenek meg velük közelebbről is; 
szeretettel várjuk önöket június 7-én, a Feneketlen 
tónál az Edömér utcában, ahol egész napos ingye
nes családi programok keretében mutatkoznak be 
testvérvárosaink. Ada, Bene, Kézdiszentlélek, Ma
rosvásárhely és Nádszeg vonultatja fel nevezetes
ségeit, jellegzetes ételeit, kulturális hagyományait. 
Ünnepeljünk együtt!

Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

misszió
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Tömegeket vonzott  
a kerületi egészségnap
Családi egészségnapot tartottak a hétvégén a Szent Kristóf Szakrendelőben. az egész napos 
rendezvényen ingyenes egészségügyi fórumra, szűrésekre, mérésekre és bemutatókra várták az 
érdeklődőket. az eseményen Pelczné Gáll Ildikó EP-képviselő arról beszélt, hogy Európában is az 
egészséges életmódra nevelésért küzdenek a képviselők.

Hosszú sorokban várakoztak a kerületiek 
szombat reggel a Szent Kristóf Szakrendelő 
előtt, hogy részt vegyenek az intézmény hagyo
mányos családi egészségnapján. A rendezvé
nyen a vérnyomás, vércukor, illetve kolesz
terinszint-mérés mellett speciális szűrésekre 
is lehetett jelentkezni. A látogatók csontsűrű
ségmérésen, allergia, urológiai és szájüregi 
daganatszűrésen, valamint szemvizsgálatokon 
is részt vehettek, és egészségügyi tanácsadás 
is várta az érdeklődőket. Hoffmann Tamás 

polgármester nyitóbeszédében elmondta: az 
évi nyolcszázezer orvosbeteg találkozó is azt 
bizonyítja, az intézményben dolgozók magas 
színvonalon végzik munkájukat, a betegek pe
dig nagy bizalommal fordulnak hozzájuk.  

Az ingyenes szűrővizsgálatok megkezdése 
előtt Pelczné Gáll Ildikó európai parlamen
ti képviselő beszélt a kormány egészségügyi 
intézkedéseiről. Mint elmondta, a kormány 
és az önkormányzatok kiemelt feladatként 
kezelik az egészségügyi intézmények megfe
lelő színvonalon tartását és fejlesztését, ezért 

sorra újulnak meg a szakrendelők, melyek kö
zött országos feladatkörű egészségfejlesztési 
irodákat is létrehoznak. Hozzátette: az uniós 
fejlesztési források felhasználásában a 2014–
2020-as ciklusban hangsúlyos szerepet kap az 
egészség. 

A képviselőnő arról is beszélt, hogy Brüsz
szelben nemrég az élelmiszerek címkézéséről 
fogadtak el egy jogszabályt, amely biztonsá
gosabbá teszi a vásárlást. A termékek csoma
golásán ezután nemcsak a tápanyagösszetételt 

kell feltüntetni (energia, zsír, fehérje, szén
hidrát, rost), hanem színekkel is jelölni kell 
a tápanyagok és az adalékanyagok arányát. A 
piros, sárga és zöld színek közül a piros azt jel
zi, hogy a termék összetevőinek valamelyike 
egészségre ártalmas mennyiségben van jelen, 
a zöld színűt viszont nyugodt szívvel fogyaszt
hatjuk.

A polgármester a helyszínen arról is tájékoz
tatott, az önkormányzat jelentős beruházásra 
készül a kerületi gyermekellátás fejlesztése 
érdekében: rendelővé alakítják át az üresen 
álló Váli utcai Fényes Elek Szakközépiskolát, 
amelyet a kerület nemrég vett át a fővárostól. 
A beruházással a szomszédos Szent Kristóf 
Szakrendelőben működő gyermekszakrende
lést bővítik ki, így sokkal jobb körülmények 
között és magasabb színvonalon láthatja el a 
gyerekeket az intézmény, ahol az eddigieknél 
többféle vizsgálatot is el lehet majd végezni. – 
A szakrendelő bővítése nem terheli meg a ke
rületi költségvetést, hiszen önfenntartó módon 
működik majd – tette hozzá a polgármester.

(T. D.)

Klubcsapat  
ob Tiszaújváros
Túlzás nélkül állítható, hogy klub szinten minden évben a tiszaújvárosi klubcsapat 
ob a legnagyobb esemény a triatlonban. Gyakorlatilag folyamatosan nő mind a 
szombati csapat-, mind a vasárnapi egyéni versenyen résztvevők száma. Idén 109 
egység állt a rajthoz a különböző kategóriákban, és vasárnap is több mint 700 
indulót regisztráltak. Ennek tükrében még szebbek azok az eredmények, melyeket 
az uniqa Team újbuda sportolói értek el.

Kezdjük azzal, hogy nem kevesebb mint 12 
csapatot állított ki a klub, ami természetesen 
rekord. A legkisebbek még csak kóstolgatják 
a triatlont nálunk, UP1-es fiaink 13.-ak 
lettek. A UP2-es csapataink már egy 5. 
és egy 9. helyet szorgoskodtak össze. 
Az amatőrjeink is szépen helyt álltak. 
A felnőtt férfiaknál 4. és 6. helyezések 
születtek, a szenior férfiaknál pedig 
szintén 4. helyen értek be az uniqások. 
Amatőr hölgy csapataink domináltak. 
Előbb a C gárdánk hozott össze egy 7. 
helyezést, a B csapatunk már meg sem 
állt a dobogó 3. fokáig, majd az A jelű 
3as tette fel a koronát a szereplésre a bajnoki 
cím elhódításával.

A végén következett a legnagyobb show, az 
Elit csapatok versenye. Az Uniqa Team Új
buda itt két női triót is csatasorba küldött. A 
Fuchs Dóra, Horváth Zsanett, Molnár Júlia 
alkotta egység bronzérmes lett, míg a Dudás 
Eszter, Fuchs Renáta, Zelinka Gabi összetételű 
A csapat megvédte tavalyi bajnoki címünket.

A férfiaknál volt a legkiélezettebb a verseny. 
A Kuttor Csaba, Anheuer Kristóf, Ruzsás Dá-
vid, Szatmári Levente összetételű kvartettnél 
ismét csak a bajai együttes volt jobb, épp úgy, 
mint a tavalyi évben. Az érdekesség idén az 
volt, hogy a TVK Mali csapata másodpercre 
azonos időt ment fiainkkal, így 8-an állhattak 
a dobogó második fokára.

Ha lett volna a korábbiakhoz hasonlóan klu
bok közötti pontverseny, az újbudaiak minden 
bizonnyal nyerték volna ezt a nem kis presz
tízsű összevetést.

Vasárnap folytatódott a uniqás remeklés. A 
verseny a Magyar Nagydíj első állomása volt, 

így minden kategóriában rengetegen indultak. 
Az egyéni korosztályos dobogós helyezések 
felsorolásától eltekintenénk, annyi született. 

Elitben a top6 nő között nem kevesebb, mint 
4 uniqás érkezett be. Sorrendben Zelinka Gabi 
2., Fuchs Reni 3., Dudás Eszter 5., Fuchs Dóra 
pedig 6. lett. A Fuchs testvérek ezzel nagy lé
pést tettek az EB csapatba kerülésért. A fiúknál 
Ruzsás Dávid volt a legjobb, ő 5. lett, Szatmári 
Levi 8., Anheuer Kristóf 11. helyen érkezett. 
Szatmári 2. legjobb juniorként szintén jó esé
lyekkel pályázik az EB részvételre. Soha rosz
szabb hétvégét az újbudai triatlonosoknak!
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Erősítik a Nyékit
Kifejezetten az OSC-hez igazítva 2013-ban megkezdődött a Nyéki 
Imre Uszoda fejlesztésének tervezése. Tavaly áprilisra megvolt az 
átalakítás finanszírozási háttere és idén márciusban megkezdődött 
a kivitelezés. A fejlesztésben plusz egy új medencét kap a Nyéki, 
azért, hogy a bajnokságra való felkészülés ne vegye el a kerületi 
lakosok elől az uszoda kapacitásait. A cél, hogy a vízilabdacsapat 
játékosai, illetve a kerületi sportolni vágyók egyszerre használhas-
sák Újbuda egyik leglátogatottabb sportlétesítményét.

A magyar válogatott vízilabdázók közül a Szegedről érkező Decker 
Ádám csapatkapitányként igazolt át. De az Újbuda-OSC-t erősíti 
a szélsőként és centerként is bevethető pólós, Kovács Gábor és a 
megbízható védőmunkájáról, remekbe szabott lövéseiről ismert 
Gór-Nagy Miklós is. A korábbi klubjában húzóembernek számító 
Bátori Bence is csatlakozott, Joseph Kayes pedig Ausztráliából 
tér vissza Magyarországra, Újbudára. A kanadai Kevin Grahamet 
Egerben a leggyorsabb játékosként emlegették. Brguljan Dras-
ko szurkolói és csapattársai körében nem véletlenül népszerű: a 
csapat motorjaként lelkesedése és elszántsága mindig is példaér-
tékkel bírt.

 
A csapatot erősíti még Bisztritsányi Dávid, Bundschuh Erik, Sala-
mon Ferenc, Hegedűs Gábor, Juhász Zsolt, Vincze Márk, Jávor 
Dániel, Szentesi Ádám és Szentesi Máté is.

Tavaly óta a Nyéki Imre Uszoda mérkőzéseknek és oktató-
munkának egyaránt otthont ad, a népszerű létesítménynek 
pedig már saját csapata is van: a történelmi múltú OSC 
tarja itt edzéseit és OB1-es meccseit. 

sztárokkal építenek bajnokcsapatot a Nyékiben
Újbuda Önkormányzata a nyilvánosság 
előtt mutatta be a teljesen megújult 
OsC vízilabdacsapatot. a klub nemcsak 
új edzővel, hanem több mint egy 
tucat újonnan átigazolt válogatott 
játékossal folytatja az idei szezont. az 
önkormányzat mellett egy főszponzor is 
beszállt a vízilabdacsapat fejlesztésébe, 
ami komoly sikereket tesz elérhetővé 
a magyar bajnokságban, valamint 
nemzetközi szinten is a 2014/2015-
ös szezonban. Már épül a kondorosi 
úti uszoda új medencéje, amely 
célzottan támogatja majd a kerületi 
vízilabdasportot.

Újbuda Önkormányzata jelentős sportfejleszté-
seket valósított meg az elmúlt években, emellett 
tavaly komoly segítséget jelentettek a társasági 
adóból adókedvezményként leírható sporttámo-
gatások is. Mindezeknek köszönhetően épült 
meg számos iskolai sportpálya és újul meg több 
kerületi sportközpont. Újbuda vezetése 2012-
ben arról is döntött, hogy meghonosítja a város-
részben Magyarország kiemelt látvány- és csa-
patsportját, a vízilabdát. Tavaly óta a Nyéki Imre 
Uszoda egyaránt otthont ad mérkőzéseknek és 
oktatómunkának, és a népszerű létesítménynek 
immár saját csapata is van: a történelmi múltú 
OSC tartja itt edzéseit és OBI-es meccseit. 

A tervek szerint a vízipóló a sportoktatás 
fontos alappillére lesz, elérhető közelségbe 
hozása pedig nagy előnyt jelent majd, hiszen 
a vízilabda várhatóan több látogatót vonz, nö-
velve ezzel az uszoda presztízsét és bevételét. 
Ráadásul a sportág révén megszerezhető pá-
lyázati pénzek olyan mértékű felújítást ered-
ményezhetnek, amely minden sportolni vágyó 
örömére fog szolgálni. A kerületben 2013 óta 
egyre több szülő választja gyermekének ezt a 
sportágat, az önkormányzat ezért pályázatot 
nyújtott be további fejlesztésekért a Magyar 
Vízilabda Szövetséghez, valamint az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumához, és mindkét 
helyről jelentős támogatást nyert el. A kerület 
önrészével kiegészülve megindult egy új, 33 
méteres medence kiépítése az uszoda területén, 
melyet idén ősszel már birtokba is vehetnek a 
játékosok és a helyiek. Így a jövőben már az új 
létesítmény biztosíthatja az újbudai gyerekek 
vízilabdabázisát, valamint az OSC csapatának 
otthonát.

2014-ben az A-HÍD Építő Zrt. főszpon-
zorként szállt be az OSC-Újbuda csapatának 
szponzorációjába. Ennek köszönhetően váloga-
tott játékosok csatlakozhatnak az együtteshez, 
amely így a magyar bajnokság 1–3. helyezése 
mellett nemzetközi sikereket is célul tűzhet ki 
a 2014/2015-ös szezonban. Apáthy Endre, az 
A-HÍD Építő Zrt. társtulajdonosa nyilatkozatá-
ban így kommentálta szerepvállalásukat: azért 
esett a választás az OSC-re, mert „itt tiszták 
a viszonyok, az önkormányzat teljes mellszé-
lességgel mellénk állt, egyetértett azzal, hogy 
minőségi vízilabda legyen a XI. kerületben”. 
Az A-HÍD korábban is szponzorálta a gár-
dát, de most - otthagyva a Szegedet - névadó 
főszponzorrá vált, és a csapat neve mostantól 
A-HÍD-OSC-Újbuda. Szegedről érkezett az új 
sztáredző, Vincze Balázs is. Az új vezető 357-
szer szerepelt a válogatottban, három olimpián 
vett részt, 1995-ben Világkupát nyert, 1997-
ben és 1999-ben pedig Európa-bajnokságot. Az 
Újpest irányítójaként ötszörös magyar bajnok, 
kétszeres Magyar Kupa-győztes, nyert BEK-
et, európai Szuperkupát, LEN-kupát, a szerb 
Becsejjel pedig Bajnokok Ligáját is. A többek 
között Szegedről és Egerből érkező magyar vá-
logatott játékosok mellett szerb és montenegrói 
válogatottak is bekerültek az új csapatba - ezek 
az országok jelenleg a legerősebb szereplőknek  
számítanak a nemzetközi porondon.

Hoffmann Tamás polgármester emlékezte-
tett: annak idején azért választották az OSC-t, 
mert egyetemista játékosai jó példát mutatnak 
a fiataloknak azzal, hogy nemcsak a sportból 
akarnak megélni, hanem polgári szakmát is ta-
nulnak. – Az, hogy a kerületnek saját sikeres 
vízilabdacsapata van, azt üzeni a fiatal tehet-
ségeknek, van miért és van hová fejlődniük – 
tette hozzá.

Többéves álom valósult meg, amikor Újbudán kapott otthont az OSC

– Bíró úr, bemutatnám az újonnan igazolt, antarktiszi származású átlövőnket!

Egyetemi csapatból sikerklub
Az OSC 1957-ben a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem sportegyesületeként 
alakult meg, játékosai a SOTE hallgatói és 
dolgozói köréből kerültek ki. Az együttes a 
hetvenes évek végén a szuperkupában, va-
lamint a Bajnokcsapatok Európa Kupájában 
is sikerrel indult, olyan kiváló játékosok 
fémjelezték a csapatot, mint Szívós István 
vagy Faragó Tamás. Akkoriban a tagok nem 
pénzért, hanem a továbbtanulás támogatá-
sáért igazoltak a csapathoz. Amikor azon-
ban beindultak az országban a vállalkozá-
sok, már nem jelentett akkora vonzerőt a 
továbbtanulás, az OSC pedig mélyrepülésbe 
kezdett, mivel nem volt olyan finanszírozá-
si háttere, mint a nagy kluboknak. A 10 éve 
folyamatosan erősödő gárda azonban mára 
elérte, hogy az első osztályú csapatok kö-
zött ugyan a legszerényebb büdzsével ren-
delkezik, mégis 7.,-8. helyezést tud elérni a 
12 indulós bajnokságokon. Becsey Péter, az 

OSC sportigazgatója szerint ez az erős in-
tellektuális tőkének is köszönhető, hiszen a 
csapatban mindig magas volt a továbbtanu-
lók aránya.

Az OSC bázisa korábban a margitszigeti 
Hajós Alfréd uszoda volt, a váltás részben a 
polgármester vízilabdás múltjának köszönhe-
tő. Hoffmann Tamás ugyanis 30 éve ismeri a 
csapatot és vezetőit a medence környékéről. 
15 éve került először szóba, hogy az OSC 
Újbudára tenné át székhelyét. Ez azért is ké-
zenfekvő volt, mert a sportág óriási uszodahi-
ánnyal küzd: a Nyékibe például Budaörsről, 
Törökbálintról is jönnének a gyerekek pólóz-
ni. Az OSC 80 utánpótlás-játékossal kezdett 
tavaly, de az ősszel elindult toborzásnak hála 
50, elsősorban kerületi gyerek kezdte meg az 
alapképzést 2013-ban. Becsey Péter szerint 
ma is az a céljuk, mint egykor: összekötni a 
tanulást a sporttal. Ezért indított el a kerület 
is egy vizes osztályt a Grosics Gyula sportis-
kolában. 

a növekvő igényekhez új 
medence kell
Mivel Budapest legnépesebb és egyik legna-
gyobb kerületének egyetlen uszodája a Kon-
dorosi úti komplexum, a létesítmény mindig 
is nagy tiszteletnek és megbecsültségnek 
örvendett. A megnövekedett igényeket azon-
ban nehezen tudná kiszolgálni, ezért az ön-
kormányzat úgy döntött, nemcsak megújítja, 
de ki is bővíti a patinás uszodát. Az egykori 
teniszpálya helyén nyáron nyitott, téliesíthető 
versenymedence épül.

Hoffmann Tamás polgármester az esemé-
nyen elmondta, fontos eredménynek érzi, hogy 
megteremtették a vízilabda alapjait, amelynek 
tömegbázisa alakult ki a kerületben. A sport-
ágat támogatja az épülő, nemzetközi kupamecs-
csekre is alkalmas medence, ahol minőségi 
edzéseket folytathat a csapat és az utánpótlás 
is. – Ezzel megteremtődik a sportág hosszú 
távú jövője – tette hozzá a városvezető. Mivel 
számos válogatott játékos játszik a megújult 
OSC-ben, a gárda munkájának kezdete a sűrű 
szezontól is függ. Budapesten július 14–27-e 
között rendezik a Vízilabda Európa Bajnoksá-
got, ahol újabb kihívás elé áll Benedek Tibor 
vb-győztes legénysége. A bajnokságot több 
nemzetközi mérkőzés követi, így a megújult  
OSC a válogatott elfoglaltsága miatt augusz-
tusban kezd el együtt edzeni, feltehetően már a 
Nyéki  Imre Uszoda új medencéjében. 

Hoffmann Tamás szerint sok fiatalnak jelent 
majd motivációt, hogy nyáron a nyitott meden-
cében a közönség közvetlen közelről kísérheti 
figyelemmel, miként edz egy válogatottakból 
álló együttes. A sportágat övező érdeklődés-
hez már most sem fér kétség: az OSC jelenleg a 
legtöbb gyermeket megmozgató sportegyesület 
Újbudán. Az új medence azonban a régihez ha-
sonlóan mindenkié lesz. Úszhat benne a nagy-
közönség, kielégíti az úszásoktatás és a vízi-
labda-utánpótlás igényeit, valamint helyt ad az 
OSC edzéseinek és mérkőzéseinek. A meden-
cével azonban nem ér véget a Nyéki megúju-
lása. A TAO-források ütemezett felújításának 
köszönhetően renoválják az uszoda gépészetét, 
öltözőit és közösségi tereit.

Bővülnek az úszás lehetőségei is
Újbuda Önkormányzata a Nyéki Imre Uszo-
dát 2012 augusztusában az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adta, amely a 
működést gazdaságosabbá,az uszoda szolgál-
tatásait pedig színvonalasabbá kívánja tenni. 
Az ügyvezető, Kocsis Sándor elmondta: a Star 
Sportakadémiával együttműködve prémium-
kategóriás sportoktatási rendszert honosítottak 
meg a Nyékiben, mely nemcsak a kerületben, 
de országos szinten is egyedülállóvá válhat. 
– A sokéves tapasztalattal rendelkező, nem-
zetközi sikereket elért szakedzői csapatban 
olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportolók 
oktatják a fiatal tehetségeket, ezzel pedig a leg-
magasabb szintű edzési lehetőséget biztosítják 
a helyi gyerekeknek.

A nonprofit kft. az uszoda átvételétől kezdve 
igyekszik minél több kedvezményt biztosítani 
vendégeinek. Az ügyvezető közölte, a gazdasá-
gi nehézségek ellenére sem emelték a jegy- és 
bérletárakat, sőt, bevezették a családi jegyet (2 
felnőtt + 2 gyerek), valamint az óvodák, isko-
lák pedagógusainak és a kerületi cégek munka-
társainak szóló csoportos belépőt. 

A cég vezetése tavaly indította útjára az Új-
buda Sportkártyát. Az arany-, ezüst- és bronz-
kártyák éves bérletek, melyekhez 120 ezer 
forint helyett 30, 60, illetve 90 ezer forintért 
juthatnak hozzá az újbudai egyesületek, ala-
pítványok, cégek vezetői, valamint a kerületért 
sokat tevő magánszemélyek. A gyémántkár-
tyát térítésmentesen kaphatják meg a 79. életé-
vüket betöltött helyi  lakosok és a kerületi kö-
tődésű olimpiai bajnokok, a vaskártyát pedig a 
60+ kártyával rendelkezők vásárolhatják meg, 
ezt a kft. több mint 10 százalékos kedvezmény-
nyel árulja. A tervek között szerepel, hogy ez a 
lehetőség bekerüljön a 60+ Programba, hogy a 
nyugdíjasoknak még nagyobb kedvezménnyel 
adhassák a kártyát. 

(T. D.)

Vincze Balázs vezetőedző felkérésére 
vállalta el a csapatkapitányságot Dec-
ker Ádám, válogatott vízilabdázó a 
megújult Újbuda-OSC-ben. A most ér-
kezett csapatkapitánynak sokféle fela-
data lesz, de csapattársainak motiválá-
sára egyelőre biztos nem lesz szükség, 
hiszen mint elmondta: mindenki nagy 
lelkesedéssel érkezett, és nagyon jó 
játékosok gyűltek össze Újbudán. 
„Többnyire két csapatból érkeztek a 
játékosok – mondja –, így került össze 
ez a 13 ember. Jól ismerjük egymást, 
hiszen klubszinten vagy válogatottban 
már mindenki játszott együtt minden-
kivel. Éppen ezért mint csapat, elég 
hamar össze tudunk állni és komoly 
erőt tudunk képviselni a bajnokságon. 
Ezzel az ütőképes csapattal rövid időn 
belül kiemelkedő eredményeket érhe-
tünk el! Abszolút reális cél lehet, hogy 

a legjobb négyben végezzünk a bajnokságban vagy akár bronzérmesek legyünk.” 
A játékosok kiválasztásakor fő rendezőelv volt a csapatjátékos attitűd. Decker 
Ádám elsődleges célként tűzte maga elé egy minél egységesebb játékosközeg 
kialakítását, hogy a medencében és a versenyeken minél jobb legyen a hangulat, 
és minél nagyobb az összetartás. A vezetőedzővel való kapcsolattartásra is hang-
súlyt fektet majd, hogy ő is mindig naprakész legyen a csapat állapotát illetően.

„A tömegsport és az utánpótlásnevelés csakis az élsportból és a „nagy csapat-
ból” tud táplálkozni - teszi hozzá. Akkor fog kedvet kapni bárki, hogy lemenjen 
futni, úszni, vízilabdázni, ha látja, milyen játékosok űzik ezeket a sportokat. Úgy 
gondolom, hogy az utánpótlás-nevelés sokkal hosszabb folyamat, mint ahogy 
egy első osztályú csapatot összeraknak. Egy utánpótlás csapatnak 8-10 év kell, 
mire kiforrnak olyan játékosok, akiket biztonsággal be lehet építeni egy első osz-
tályú csapatba. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja sokszorozni a jelentkező 
ifjonc vízilabdázók számát, ha jó eredményeket érünk el.” A válogatott játékos 
azt is kiemelte: hatalmas előny, hogy fedett uszodában tudnak edzeni és hogy az 
állandó edzőhellyel a hazai pálya érzése is kialakulhat a csapatban.

(K. V.) 

Nagy előny lesz  
a hazai pálya
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Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték 
bodrogi Gyulát, a Nemzet Színészét. az újbudai baráti 
Kör ebből az alkalomból a Flamenco Hotelben rende-
zett szűk körű ünnepséget a Kossuth-díjas színésznek, 
akit volt felesége és jó barátja, Törőcsik Mari mellett 
Karinthy Márton színházigazgató is felköszöntött.

A kerület díszpolgárának ünneplésére nemcsak Újbuda jelen
legi vezetőit, de a kerület volt polgármestereit is meghívták, 
így Szegedi Ferenc és Molnár Gyula is köszöntötte Bodrogi 
Gyulát. Beszédet mondott László Imre, a baráti kör elnöke is, 
aki Janzer Frigyes Munkácsy-díjas szobrászművész Marilyn 
Monroe-t formázó bronz kisplasztikáját adta át a 80 éves mű
vésznek. 

Bodrogi Gyula Budapesten született 1934-ben. Pályáját néptán
cosként kezdte, 1951-től három évig a SZOT együttes szóló
táncosa volt. 1954-ben vették fel a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolára, diplomáját 1958-ban kapta meg. Első szerződése 
a József Attila Színházhoz kötötte, az angyalföldi társulathoz 
több mint húsz évig hű maradt. 1982-ben került a Vidám Szín
padhoz, ahol színész, művészeti igazgató és igazgató-rendező 

is volt, 1996 és 2001 között pedig ügyvezető igazgató. 2003-
ban Jordán Tamás igazgató hívására a Nemzeti Színházhoz 
szerződött, amelynek azóta is tagja. 2007-től a Nemzet Színé
sze. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1975 óta tanít. 

A pályakezdő 
Bodrogi Gyula el
sősorban kortárs és 
klasszikus színdara
bok karakterszere
peit játszotta, de ha
marosan felfedezték 
komikusi tehetségét 
is. Muzikalitását, 
kiváló tánctudását 
zenéstáncos dara
bokban kamatoztat
hatta, és rendezőként 
is szívesen nyúlt a 
könnyű, elsősorban 
a zenés műfajhoz. 
Legnépszerűbb sze
repei a filmek és a 
színház mellett a te
levízióhoz kötődnek: 

a Linda című sorozatban ő alakította a címszereplő édesapját, 
az ő rekedtes hangján szólalt meg Süsü, a sárkány, a Dr. Bubó 
– Kérem a következőt rajzfilmsorozat Csőrmestere és a Vuk kár
örvendő varjúja. Nagyon szeret vadászni és főzni: 1993-ban A 
vadász néha főz is címmel könyvet jelentetett meg, amelyben 
legkedvesebb vadásztörténeteit és receptjeit adta közre.

(T. D.)

AKTUÁLIS

aPRoPó! PEdaGóGuSNaP!

2014. április 30. motivált e pár gondolat megfogalma-
zására, de talán még jobban az addig történtek. Emlé-
kezetes nap ez nevelőtestületünk és mindazon pedagó-
gusok életében, akik elkészíthették portfóliójukat.

E napon mindannyiunk számára a legszebb szó a 
„lakat” és a 100 százalék volt, mert ez a feladat meg-
oldását jelentette. Azon 15 fős nevelőtestület egyike a 
miénk, amelyből 11 fő jogosult volt a portfólió elkészí-
tésére. Már ez is tükrözi a szakmán belüli hovatartozá-
sunkat, elhivatottságunk mértékét és értékét.

Egy pedagógus számára minden nap kihívásokat je-
lent, újabb és újabb helyzeteket kell megoldania leg-
jobb tudása szerint, ezt várja el tőlünk a gyermekek, a 
szülők, a kollégák közössége egyaránt.

Újabb és újabb feladatok elé állít bennünket a ma-
gasabb szintű vezetés is, természetesen mi minden 
elénk állított kihívással felvesszük a harcot, de ennek 
megvannak az állomásai: ellenállás, kritikák megfo-
galmazása, ezek véleménnyé finomítása, azután pedig 
nekilátunk a munkának. Így történt ez a portfólió ké-
szítésénél is.

Óvodavezetőként átélhettem a koordinátor és a 
„külső” szemlélő szerepét is. Kollégáim nap mint nap 
átadták egymásnak tapasztalataikat, ötleteiket, akik 
még nem voltak jogosultak a portfolió készítésére, ők 
is részt vettek az „ötletelésekben”, számítógépes meg-
oldásokban. Helyettesem a későbbiekben akár még 
segédanyagként is használható táblázatot készített, 
amely a kompetenciák és erősségek csoportosítására, 
bemutatására alkalmas (szeretnék levédetni).

Erősödött a kollégák önismerete, felelősségérze-
te önmagukért és a másik iránt, erősödtek a szakmai 
kompetenciák, szilárdultak a meglévő értékek.

Mindenki átélte, hogy mennyit tett már e gyönyörű 
hivatás sűrűjében, és azt is átgondolhatta, még mennyi 
mindent szeretne megtenni, megvalósítani.

A portfólió-készítésre úgy tekintek vissza, mint egy 
csapatépítő, csapaterősítő tréningre.

A fentiekhez szeretnék gratulálni nevelőtestületem 
minden tagjának, köszönet a színvonalas és igényes 
szakmai munkájukért és emberi értékeikért.
Nagyon büszke vagyok Rátok.
Köszönöm, hogy ilyen nevelőtestület élén állhatok.

Laczi Mátyásné
Óvodavezető

Újbudai Hétszínvirág Óvoda
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4/B

Vigyázz, kész, gurulj! 
babaKoCSIS SÉTaNaP  

újbudán
Fedezzük fel Újbuda „gördülékeny” sétaútvonalait,  
és rajzoljuk meg együtt a kerület akadálymentes,  

babakocsis térképét!
az önkormányzat családbarát újbuda 

Programjának részeként célunk felmérni,  
melyek azok az útvonalak, melyeken zavartalanul 

lehet közlekedni. 

„BaBakocsis sétanaP”  
című rendezvényünkre június  

24-én délelőtt várjuk  
a babakocsival és kerekes székkel érkezőket.  

Minden résztvevőnek  
meglepetés ajándékkal kedveskedünk. 

Regisztrálni június 16-ig  
a setanap@ujbuda.hu címen lehet. 

Bővebb információ, részletes útvonalterv  
és a jelentkezés módja: 

www.ujbuda.hu/csaladbarat_ujbuda_program

Keresd az eseményt a Családbarát Újbuda Program  
hivatalos facebook oldalán! 

AmAretto étterem
1118 Budapest, Dayka G. u. 3.  
Foglalás: rubin@hotelrubin.hu  
vagy 505 3600/420-as www.hotelrubin.com

hétvégi  

csAládi ebéd

wellness hAsználAttAl 

4590 Ft/Fő

3 éves korig ingyenes

12 éves korig 

2495 Ft 

hétvégi  

csAládi ebéd 

12-14 óra között

2990 Ft/Fő

3 éves korig ingyenes

12 éves korig 

1495 Ft 

nYári 

bérlet AKciÓ 

Bérleted mellé egy óra 

squash pályahasználatot 

adunk ajándékba.

Páros Kedd keddenként  
a párod belépőjét ajándékba adjuk! 
Vásárolj napi wellness vagy fitness 
belépőt és a párodat grátisz vendégül 
láthatod!

nYári squAsh AKciÓ 
I-II-IV. időzonában történő felhasználás  
esetén 10 alkalmas bérlet 
16.500 Ft (1.650/alkalom)

nYÁRI AkCIÓk

Budapest Főváros XI. kerület  
újbuda Önkormányzata  

17/2007./V. 24./XI.ök sz. rendelete
alapján kiírja pályázatát az

„újBuda Önkormányzata  
PaPP lászló sPortolói  

ösztöndíj”
elnyerésére.

 
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon 
sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik okta
tási intézményben, nappali tagozaton folytatják tanul
mányaikat, és sportágukban korosztályos versenyeken 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
 
Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adomá
nyozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtar
tamára adományozható, havi összege bruttó 20-50 ezer 
forint/fő.
 

A pályázat részletes feltételei valamint a pályázati 
adatlap az Önkormányzat honlapján  

(www.ujbuda.hu) olvasható továbbá a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin átvehető.

 
a pályázat beadásának határideje:  

2014. augusztus 29., péntek 12.00 óra.
 
A pályázatok elbírálásának határideje:  a pályázat be
nyújtását követő képviselő-testületi ülés napja.

Budapest, 2014. május 21.

Dr. Hoffmann Tamás
Polgármester

PÁLYÁZaTI FELHÍVÁS

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot

Nyolcvanéves lett 
bodrogi Gyula

Együtt moccant Gazdagrét
a Moccanj budapest sorozat részeként Gazdagréten tartották idén a Tavaszi Sportfesztivált. az egész napos 
rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínált sportprogramokat a lakótelepen. az akció célja, hogy minél 
szélesebb körben hangsúlyozza a mozgás fontosságát és minél többen kezdjenek el sportolni. 

A gazdagréti dzsungel játszótérre látogatók több sportágat 
kipróbálhattak a hétvégén, megismerkedhettek olyan itthon 
kevésbé elterjedt műfajokkal is, mint a bowling, a baseball, 
a darts vagy a kötéltánc. Volt még frizbidobás, akadálypálya, 
zsákban futás, petanque és kerékpár is, emellett egészségügyi 
szűrésekre is jelentkezhettek a látogatók. Az eseményt megnyi
tó Simicskó István államtitkár szerint az elmúlt években hatá
rozottan fellendült Gazdagrét sportélete, ami nagy előrelépést 
jelent az egészséges életmód népszerűsítésében.  

A Moccanj! az egyéni és családi csapatok részére szervezett 
egész évet átölelő versenysorozat. A program szervezője, a Bu
dapesti Szabadidősport Szövetség idén a fővárosi lakótelepe
ket vette célba, ezeken a helyi egyesületekkel közösen szervez 

sportnapokat. – Mind a 23 fővárosi kerületbe szeretnénk eljutni, 
és rendszeres sportra buzdítani az embereket – mondta Farkas 
Ferenc, a szövetség elnöke. – Elsősorban olyan sportágakat kí
vánunk bemutatni a városlakóknak, amelyekhez nincs szükség 
nagy befektetésre, elég akár csak lemenni a térre – tette hozzá.

(T. D.)

a színész 
születésnap-

jára koráb-
bi újbudai 

polgármeste-
reket hívtak, 

és a partin 
Töröcsik 

mari, Bodrogi 
gyula eslő 
felesége is 
megjelent
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június 3-án  17 órakor, a Gazdagréti Művelődési Házban ,
június 10-én  17 órakor, a Budapesti Művelődési Központban

és június 17-én 17 órakor, 
az Újbudai Szenior Programközpontban  

Budapest Főváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata

tájékoztatja a kerületi polgárokat, hogy 

TISZTELT  ÚJBUDAI  LAKOSOK!

Tetszik a lakóknak  
a megújult Gomba
Tetszik az embereknek a május közepén átadott újjáépített Gomba. a Móricz  
Zsigmond körtéri épület az újbudai Kulturális Városközpont projekt részeként 
teljes rekonstrukción esett át. Lapunk a járókelőket kérdezte az épületről. 

PÁLYÁZaTI KIÍRÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) az alábbiakban felsorolt üres 
ingatlanai értékesítésére pályázatot ír ki.

cím Alapterület 
m2 Hrsz elhelyezkedés Megtekintés időpontja

2014. év

Ballagi M. u. 3. 51 3454/0/A/70 utcai alagsor 06. hó 26-án    1000–1015

Bartók B. út 16. 25+24 5508/0/A/3 és 4 belső pince
06. hó 25-én    1000–1015

Bartók B. út 16. 45+52 5508/0/A/6 és 7 belső pince

Bartók B. út 20. 145 5510/0/A/35 belső pince

06. hó 25-én    1045–1100
Bartók B. út 20. 21 5510/0/A/36 belső pince

Bartók B. út 20. 87 5510/0/A/37 belső pince

Bartók B. út 20. 91 5510/0/A/38 belső pince

Bartók B. út 60. 247 4442/8/A/1 utcai pince 06. hó 30-án        930–945

Bartók B. út 61. 186 4451/0/A/57 utcai pince 06. hó 30-án     1100–1115

Bartók B. út 66. 116 4435/0/A/1 pince 06. hó 30-án     1015–1030

Bánk bán u. 5. 46 3436/2/A/1 pince udvari lejárattal 06. hó 26-án     1045–1100

Budafoki út 55. 65 4217/0/A/1 udvari alagsor 07. hó 01-én       930–945

Budafoki u. 57/B 13 4216/1/A/46 pince 07. hó 01-én     1000–1015

Budafoki u. 93/C 65 4037/10/A/1  pince 07. hó 01-én     1045–1100

Budaörsi u. 15. 23+15+15 2745/0/A/1, 2 és 3 utcai földszint
07. hó 02-án     1000–1015

Budaörsi u. 15. 37 2745/0/A/6 belső pince

Budaörsi u. 40/B 92 2782/6/A/1 pince lépcsőházból
07. hó 03-án     1000–1015

Budaörsi u. 40/B 125 2782/6/A/4 udvari földszint

Fehérvári út 27. 273 4368/34/A/3 udvari pince 07. hó 07-én         930–945

Fehérvári út 34. 136 4158/63/A/50 lépcsőházi pince 07. hó 07-én     1000–1015

Fehérvári út 36. 121 4158/63/A/26 lépcsőházi pince 07. hó 07-én     1030–1045

Karinthy F. u. 4-6. 49 4253/0/A/6 udvari alagsor és pince 07. hó 08-án     1030–1045

Karolina út 5. 51 4614/5/A/1 belső alagsor 06. hó 27-én     1045–1100

Tétényi út 42. 12 3533/12/A/196 földszint 07. hó 07-én     1100–1115

Tibavár u. 4. 13 4568/138/A/2 alagsor 07. hó 09-én     1000–1015

Vak Bottyán u. 3. 53 4198/4/A/4 előkert, alagsor 07. hó 08-án     1100–1115

Vásárhelyi P. u. 7. 32 4442/13/A/1 előkertből pince 07. hó 08-án         930–945

Vásárhelyi P. u. 12. 70 4434/0/A/27 belső pince 07. hó 08-án       945–1000

Villányi út 86. 48 2777/8/A/9 utcai földszint 06. hó 27-én      1000–1015

A pályázat benyújtásának ideje: 2014. augusztus 25. (hétfő) 12 óra
a pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp., XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átvehető  

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán  
(Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapról.

további információ kapható a 381-1311-es és a 3724-686 telefonszámon. 

Budapest, 2012. december 19. dr. Hoffmann Tamás polgármester

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) eredmé
nyei alapján – a külképviseleti szavazatokat 
is beleértve – a Fidesz–KDNP a voksok 51,48 
százalékát szerezte meg a május 25-i európai 
parlamenti választáson, a Jobbik 14,67 szá
zalékot kapott, az MSZP 10,90 százalékot, a 
Demokratikus Koalíció 9,75 százalékot, az 
Együtt-PM 7,25 százalékot, míg az LMP a 
voksok 5,04 százalékát gyűjtötte be.

– A most megválasztott EP-képviselőink 
jelentik a magyarok előretolt helyőrségét, ők 
lesznek azok, akik külföldön is a hazát védik 
– mondta Orbán Viktor a választások éjszaká
ján, amikor bejelentette, hogy a Fidesz meg
nyerte az európai parlamenti választásokat.

A jogosultak 28,97 százaléka szavazott, a 
részvétel ezzel elmaradt az előző EP-válasz
tásokon mérttől (2009-ben 35,31 százalékos, 
2004-ben 38,5 százalékos volt). A NVI adatai 
szerint a több mint 8 millió voksolásra jogosult 
polgárból most alig 2 millió 323 ezer jelent 
meg a választáson, az érvénytelen, ám lebé
lyegzett szavazólapok száma 9027. Nem Ma
gyarország az egyetlen uniós tagállam, ahol 
alacsony volt a részvételi arány, gyakorlatilag 
egész KözépEurópában kevesen mentek el 
szavazni. Szlovákiában volt a legalacsonyabb 
a választói hajlandóság, ott a voksolók 13 szá
zaléka élt lehetőségével. Igen aktívak voltak 
viszont a belga (90 százalék), a luxemburgi 
(90 százalék) valamint a máltai (74,8 százalék) 
polgárok. Az Európai Unió egészének részvé
teli átlaga 43,11 százalék volt.

Európa választott
Tarolt a Fidesz az EP-választáson, ahol hat párt, pártszövetség jut mandátumhoz 
Magyarországról. Eszerint a Fidesz–KdNP 12, a jobbik 3, az MSZP és a demok-
ratikus Koalíció 2-2, az Együtt-PM és az LMP 1-1 mandátumot szerzett. Minden 
bizonnyal az Európai Néppárté (EPP) lesz a legnagyobb frakció az Európai Parla-
mentben: a néppárti erők 211, a szociáldemokraták 193, a liberálisok 74, a zöldek 
58 képviselőt küldhetnek brüsszelbe.

aKIK bEjuToTTaK:
Pelczné gáll ildikó (Fidesz–kDNP)
szájer József (Fidesz–kDNP)
Tőkés László (Fidesz–kDNP)
Deutsch Tamás (Fidesz–kDNP)
gyürk andrás (Fidesz–kDNP)
gál kinga (Fidesz–kDNP)
schöpflin györgy (Fidesz–kDNP)
erdős Norbert (Fidesz–kDNP)
Bocskor andrea (Fidesz–kDNP)
Deli andor (Fidesz–kDNP)
kósa Ádám (Fidesz–kDNP)
hölvényi györgy (Fidesz–kDNP)

morvai krisztina (Jobbik)
Balczó zoltán (Jobbik)
kovács Béla (Jobbik)

szanyi Tibor (mszP)
Ujhelyi istván (mszP)

molnár Csaba (Dk)
Niedermüller Péter (Dk)

Jávor Benedek (együtt-Pm)

meszerics Tamás (LmP)

A Móricz Zsigmond körtéri Gomba körül, mint 
mindig, most is nagy a jövésmenés. Míg koráb
ban legtöbben a körépület létezéséről tudomást 
sem véve suhantak át a téren a paravánok előtt, 
vagy éppen elfordították a fejüket, addig most 
kíváncsi tekintetek fürkészik az átalakult épít
ményt. Ki ezért, ki azért, de sokan odasétálnak, 
szemügyre veszik, sőt, van, aki meg is érinti a 
falakat. Néhányan a Gombát körül, illetve át
járva veszik részletesen szemügyre a hatalmas 

íves üvegfelületeket, a modern lámpatesteket és 
a szökőkutas belső udvar csendesebb oázisát. 

– Határozottan tetszik ez a minimalista stí
lus – mondja egy főiskolás lány. A régi épületet 
nem ismerte – mint mondta –, ha nem lesz drá
ga a kávézó, szívesen beül majd ide. – Kívülről 
nagyon szép, de arra kíváncsi vagyok, hogy mi 
lesz benne – válaszolt kérdésünkre egy idősebb 
úr. Ő 1953 óta él a kerületben, emlékei szerint 
mindig itt vette meg a BKVjegyeket. – Szebb, 
mint volt, de ahogy látom, még nincs kész – te
szi hozzá. 

Abban mások is egyetértenek, hogy jót tett 
a Gombának a modern külső, ám a hely igazi 

értéke akkor mutatkozik majd meg, mikor meg
nyitnak az üzletek, szolgáltatók. – Reméljük, 
az átlagember számára is megfizethető helyek 
nyílnak, és kedvelt találkozóhellyé válik a 
Gomba – mondja egy hölgy. Sokan érzelmileg 
is kötődnek hozzá, például Tóthné Piroska is, 
aki egész gyerekkorát ezen a környéken töltötte. 
– Később mindig itt találkoztam a férjemmel, 
jó érzés ennyi év után végre valami szépet látni 
a romok helyett. Biztos kipróbálom a kávézót, 

remélem, fagyi 
is lesz – jegyzi 
meg.

Egy publicista 
a következőket 
írta az épületről: 
„A felújítás re
mekül példázza, 
amit nem hisz el 
mindenki: kellő 
odafigyeléssel, 
szakértelemmel 
és alázattal akár 
egy hetvenéves 
műemlékhez is 
nyugodtan hoz
zá lehet nyúlni 
úgy, hogy meg
feleljen a koríz
lésnek. Attól az 
még műemlék 
maradhat”. 

„Micsoda hely 
volt a körtér, sok más mellett a felejthetetlen 
önkivel. Egy ilyen szimbolikus hely igazán 
megérdemelte ezt a felújítást” – fogalmazott a 
Teniszke nevű felhasználó egy fórumos hozzá
szólásában. 

Mint minden, a Gomba is képes negatív véle
ményt, esetleg indulatot kiváltani. Egy fórumo
zó szerint „az egész körtér semennyire nem em
lékeztet a régire (...) az új építészek csak ártottak! 
Fogalmuk sincs a műemléki építészetről”. 

A megújult létesítmény várja a látogatókat, 
közösségi és közlekedési funkcióját később, jú
lius végétől tölti majd be a Móricz Gombája.

(T. D.)

elvétve akadt egy-egy 
rosszalló vélemény,  
az összképpel azonban 
elégedettek a lakók

Pálffy Ilona, az NVI elnöke elmondta, hogy 
a szavazatszámláló bizottságok rövid idő 
alatt összesítették a voksokat, így a feldol
gozottság már a szavazás estéjén 99,99 szá
zalékos volt.

(Újbuda)
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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

60+

ProgramaJÁNLó
ajánló az újbuda 
60+ közel 200 havi 
programjából
június 3., kedd 60+ városismereti séta: 
hajókázás a Római-partra Domoszlai Erzsébet 
60+ program önkéntessel. Találkozó: 8.45-kor 
a Petőfi híd budai hídfőjénél a pesti irányba 
közlekedő buszmegállóban. Hajójegy: 65 év 
felettieknek, illetve BKKbérleteseknek in
gyenes, a többieknek 750 Ft egy irányba, 1500 
Ft oda-vissza. Visszaérkezés kb. 14 órakor.

június 4., szerda 15.00–18.00 Bocsa/
Petanque – népszerű francia golyójáték. 
USZOSZ Kenderes utcai Idősek Klubja, 
ingyenes.

június 5., csütörtök 15.00–17.00 környe-
zetvédelmi világnap. USZOSZ Keveháza 
Idősek klubja. Ingyenes előadás és kötetlen 
beszélgetés. Az előadást tartja: Szabó Imréné.
17.00–18.00 U+1 Irodalmi műhely. Őrmezei 
Közösségi Ház, ingyenes.

június 6., péntek 16.00–17.00 Botladozók 
táncház. Táncoktatás, előképzettség nem 
szükséges. Őrmezei Közösségi Ház, 300 Ft.

18.00 kelenvölgyi Festőiskola kiállításának 
megnyitója. Kelenvölgyi Közösségi Ház. Az 
ingyenes tárlat megtekinthető június 20-áig.

június 7., szombat, a tabáni tanösvény 
meglátogatása Marton Gézáné Licivel. Talál
kozó 9.30-kor a Móricz Zsigmond körtéren, a 
Szent Imreszobornál. Ingyenes.

június 8., vasárnap 13.00–14.00 a 60+ 
Médiaműhely rádiósainak magazinműsora a 
Civil Rádióban (FM.98.0).

június 10., kedd 60+ városismereti séta: 
látogatás az idén 100 éves Petőfi Laktanyába. 
Találkozó: 8.15-kor a 61-es villamos Villányi 
úti végállomásánál. Ingyenes, de előzetes 
jelentkezés szükséges Domoszlai Erzsébetnél 
június 3-áig telefonon (06/30/8628-152) vagy 
emailben (e.domoszlai@freemail.hu).

június 11., szerda 15.00–17.00 az óceánok 
világnapja alkalmából: Karibtenger gyé
mántjai című film vetítése. USZOSZ Kevehá
za Idősek Klubja, ingyenes.

június 12., csütörtök 17.00 Fény és születés 
– Varsányi Edit festménykiállításának meg
nyitója. Gazdagréti Közösségi Ház, ingyenes.

június 13., péntek 19.00 „orpheum 
anno…” A Tarka Színpad előadása az Őrme
zei Közösségi Házban. Belépő: 500 Ft, 60+ 
kedvezménykártyával 300 Ft.
  
június 14., szombat mesetúra: normafa–
Apáca-rét–széchenyi-hegy (5 km). Találko
zó 9.00-kor a Széll Kálmán téren, a 21-es busz 
megállójában. Ingyenes, de előzetes bejelent
kezés szükséges. Szászi Katalin: 06/30/604-
1490 vagy 249-2335. 4–12 éves unokákkal 
jöjjenek!

június 16., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés: 
ciPrus; Afrodité szigete. VI. sz. INO, Gaz
dagréti tér 1., ingyenes.

VIII. SZENIoR oRSZÁGoS 
REjVÉNYFEjTŐVERSENY 2014.

Ideje: 2014. júnIus 22., vasárnap 10.30 óra
Helye: újbuda polgármesterI HIvatal

(XI., ZsombolyaI u. 5. földsZIntI tanácsterem)  
kategóriák:  

1. sudoku (logikai) rejtvény 
2. rejtvényfejtés (kezdő, középhaladó, haladó) 

korcsoportok: 60 év feletti korosztály
nevezés: 2014. június 12-éig az újbudai szenior Programközpontban személyesen  

(Bp., XI., Bölcső u. 3.) vagy a neva40@freemail.hu e-mail címen,  
a kategória megjelölésével! a 06/20/573-1839 telefonszámon június 5–12. között. 

Verseny rendezője: Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (XI., Bocskai út 39–41.)
Lebonyolítás: Valamennyi kategóriában 2-2 rejtvényt kell megoldani, emelkedő nehézségi 
szinttel. A fejtési idő max.: 1,5-1,5 óra. A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 

a több számban induló versenyzők megfejtett rejtvényeiket folyamatosan adhatják le, illetve 
vehetik át a következőt.

díjazás: Valamennyi kategóriában az i. helyezettek kupa, i-iii. helyezettek érem  
és oklevél díjazásban részesülnek. továbbá a kerületi és nem kerületi lakosokat külön 

díjazzuk.
nevezési feltételek: ROE-versenyzők minősítésüknél alacsonyabb kategóriában nem indul

hatnak, valamint a haladónál magasabb minősítésűek a versenyen nem vehetnek részt.
Akik a korábbi versenyeken legalább kétszer első, illetve legalább háromszor  

az első 3 hely valamelyikén végeztek, csak egy kategóriával feljebb indulhatnak!

A kategória választás megkönnyítése érdekében tájékoztatást adunk a rejtvénytípusokról:
kezdő rejtvények: Skandináv típusú • Hagyományos

középhaladó rejtvények: Hagyományos • Olasz (betűs segítséggel)
Haladó rejtvények: Olasz módra • Félig folyamatos

eredményhirdetés: kb. 14.30 órakor
MInden kedVes érdekLődőt szeretetteL VÁrUnk!

bolti túra dietetikusok 
vezetésével

Népszerűsítik  
a 60+ Programot

új szolgáltatás  
a megfelelő 
táplálkozásért
Ismét egy új szolgáltatás indul a Bölcső ut
cai programközpontban: az egészséges táp
lálkozással kapcsolatos tanácsadás. Várnak 
minden olyan 60+ kedvezménykártyával 
rendelkező, újbudai lakost, aki szeretné 
egészségesebbé tenni táplálkozását. A sze
mélyre szabott, ingyenes szolgáltatást egy 
szenior tanácsadó, Barna Lajosné, az ország 
egyik legelismertebb dietetikus szaktekin

télye, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Országos Dietetikai Szakmai Tago
zat tagozatvezetője tartja. 

Az első tanácsadás időpontja és helyszíne: 
2014. június 11. (szerda) 13.30 óra, Újbudai 
Szenior Programközpont, Bölcső utca 3.

jelentkezés és további  
információ személyesen vagy  
a 372-4636-os telefonszámon.

Egészségnap kétszer
A 60+ részeként kétállomásos egész
ségnapot szerveznek a 60 év feletti 
kerületi polgároknak a közelgő nyár
ra fókuszálva. Az első június 18-án, 
szerdán 8 órától a Polgármesteri Hi
vatal nagytermében (Zsombolyai u. 
5. fszt.) lesz, azonban az ingyenes 
szűrővizsgálatok (vércukor-, kolesz
terinteszt, testzsírszázalék stb.) 7.30-
kor kezdődnek, amelyekre sorszámot 
a helyszínen 7 órától 7.30-ig osztanak. 
A részvételhez a 60+ kedvezmény
kártyát fel kell mutatni! A következő, 
ugyanilyen tartalmú egészségnapot 

június 24-én 8.30 órától a Gazdagré
ti Közösségi Házban rendezik meg, 
ezért a szervezők azt kérik, akinek 
jobban megfelel a gazdagréti hely
szín, az várja meg a június 24-ét! A 
rendezvényeken neves előadókat hall
gathatnak meg, mint például Kriston 
Andreát, a híres Kristonféle intimtor
na megalkotóját, de lesznek táplálko
zással, folyadékfogyasztással, fűsze
rekkel, mozgással, lelki egészséggel, 
ázsiai gyógymódokkal kapcsolatos 
előadások is. A szervezők a változta
tás jogát fenntartják.

A 60+ Program a Semmelweis Egyetem (SE) Egész
ségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudomá
nyi Tanszékével közösen egy teljesen újszerű programot 
indít június 13-án, pénteken 9.00 órakor a Bölcső utcai prog
ramközpontban. A bolti túra az SE dietetikus hallgatóinak 
és tanárainak 20 perces bevezető előadásával kezdődik, 
majd egy közeli élelmiszerüzletben folytatódik. Az SE 
szakemberei és hallgatói által vezetett „túra” célja, 
hogy megismertesse a fogyasztókat azzal, hogy a kö
zértekben kapható egyszerű termékek közül, melyik 
milyen betegség esetén javasolt, illetve ellenjavallt 
(pl. joghurt és kenyérfélék szerepe az egészségmegőr
zésben és a diétában).

„Megbeszéljük, melyik terméket mikor és miért választhat
juk. Hiszen nincsenek tiltott élelmiszerek, csak az egyikből 
többet, a másikból kevesebbet ajánlunk. A változatos, sokféle 
élelmiszert tartalmazó étrend pedig hozzájárul egészségünk 
megtartásához…” (részlet a szakanyagból).

Júniusban a XI. kerület több pontján 
is szerveznek előadásokat a 60+ Prog
ram munkatársai. Az előadások célja, 
hogy mélyítsék az időskorúak prog
rammal kapcsolatos tájékozottságát, 
illetve bevonják azokat is, akik még 
nem kerültek kapcsolatba az Újbudán 

élő szépkorúak életminőségét javíta
ni szándékozó projekttel. A vetítéssel 
egybekötött előadásokon bemutat
ják a 60+ Program szolgáltatásait, az 
igénybe vehető havi 270 programot, és 
természetesen szó lesz a kedvezmény
kártyáról is. Ennek igénylőlapját min
den helyszínen elérhetővé teszik. 

az előadások  
időpontjai  
és helyszínei:
2014. június 10. (kedd) 11.30–12.30 
óra, Kelenvölgyi Közösségi Ház, 
Kardhegy utca 2.

2014. június 12. (csütörtök) 10.00–
11.00 óra, Albertfalvi Közösségi Ház, 
Gyékényes utca 45–47.

2014. június 16. (hétfő) 9.00 óra, Új
budai Speciális Szakiskola, Leiningen 
u. 27–35.

További időpontok lapunk követke
ző számában!
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Hoffmann Tamás 
polgármester

Molnár 
mégis perre 
menne
Hoffmann Tamás polgármester közle-
ménye szerint: „áll a Kopaszi-GATE-ügy 
miatt Molnár Gyula volt városvezető 
esetleges rágalmazási pere elé”.

„Bár nem az én szokásom jogi úton rendezni 
politikai vitákat, az elmúlt napok nyilatkoza-
tai után nem marad más lehetőségem, mint 
becsületsértésért és rágalmazásért feljelenteni 
utódomat” – derült ki Molnár Gyula volt pol-
gármester sajtóközleményéből. A politikus 
egy korábbi, a kerületi Fidesz által kiadott 
közleményre reagált.

„A szocialista politikusnak nem tetszett, 
hogy a Kúria keddi döntése 
kapcsán úgy fogalmaztam: 
az ítéletből nem az derült 
ki, hogy a volt polgármester 
nem bűnös, hanem csupán 
annyi, hogy ügyesen lepa-
pírozták a korrupciót” 
– írta Hoffmann Tamás 
polgármester reakci-
óként a most kiadott 
közleményében.

„Figyelemre méltó – folytatja Hoffmann 
–, hogy a sajtóközleményemben szereplő to-
vábbi állításokat nem sérelmezi a szocialista 
politikus. Véleményemet a perrel való fenye-
getőzés ellenére is fenntartom, sőt, szívesen 
állok a bíróság elé.” „A jogi procedúrával a 
polgármester újfent rávilágítana a Kopaszi-gát 
„átjátszásának” történetére” – derült ki a köz-
leményből. 

Hoffmann ismét leszögezte, elődjét és La-
kos Imre egykori alpolgármestert bizonyí-
tottság és nem bűncselekmény hiányában 
mentették fel. Hoffmann Tamás közleménye 
szerint a volt polgármester Leisztinger Ta-
más MSZP-közeli nagyvállalkozó érdekeit 
képviselte, amikor Újbuda Önkormányzata 
a Magyar Államtól megvásárolta, majd pá-
lyáztatás nélkül átjátszotta cégének a Ko-
paszi-gát 4 hektáros területét. Mindezt úgy, 
hogy már a telekvásárlásra sem volt fedezete 
az önkormányzatnak, arra is a későbbi vevő 
adott kölcsön, így a közlemény.

MolnárT 
fElMEnTETTéK,  

A fidEsz szErinT jól 
lEpApírozTáK 

Bizonyíték hiányában a Kúria jogerősen 
felmentette Molnár Gyula volt újbudai 
szocialista polgármestert és Lakos Imre 
volt szabaddemokrata alpolgármestert 
a hivatali visszaélés vádja alól. Az ügy a 
legfelsőbb bíróságig futott, a nyolcéves   
a Kopaszi-gát adásvétele miatt pat-
tant ki, a vád szerint 3,5 milliárd forint 
vagyonvesztést szenvedett el a kerü-
let – ezt végül a vádnak nem sikerült 
bizonyítania. A XI. kerületi Fidesz szerint 
ügyesen „lepapírozták” a korrupciót, 
amit Molnár Gyula azzal utasít vissza, 
hogy szerinte az ügy lezárult.

AKTUÁLIS

2014. június 13–15. (P–V) –  Millenáris „D” épület 
Nyitva: 10.00–19.00 • 1024 Budapest, Fény utca 20-22.

Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, illetve ezekből 
készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
Aranymosás • játszóházak • kígyósimogató
• „Egészség-sziget” • szakmai előadások  
• Bonsai-kiállítás • Ezoterikus szolgáltatások  
• 3D vetítés barlangokról!
GeolóGiát bemutató interaktív proGramok  
az elte ttk természetrajzi múzeum szervezésében! 
belépő: felnőtt 500 ft    Gyerek 200 ft      

 ÁsvÁnybörze és 
GeolóGiai napok8.

Tel.: 06-70/340-7471 • www.asvanyborze.com

MillenÁris

lelkes-ásványbörzék

nyár végéig átér az 1-es 
villamos Újbudára

Bokortépés és cölöpverés után 
pünkösdváró szomBat ÚjBudán

 
Immár negyedik alkalommal hívja önkéntes 
munkára a Nem Adom Fel Alapítvány azo-
kat a segíteni vágyó és tudó embereket, akik 
munkájukkal hozzájárulnának Újbuda első 
önsegítő közösségi otthonának felépítéséhez. 
A nyárköszöntő pünkösdváró szombat elne-
vezéssel indított önkéntes napon a résztve-
vők a telek takarítását végzik.
 
A Nem Adom Fel Alapítvány által megál-
modott közösségotthon célja, hogy lakha-
tást biztosítson olyan családoknak, akiknek 
egyik tagja sérült, és akik így egy közösséget 
alkotva, egymást segítve „akadálymentésít-
hetik” az életüket. A sérült gyermeket nevelő 
szülők elmondása alapján nagyon hasznos a 
közös egymás mellett élés, hiszen saját pél-
dájuk alapján ismerik azt, hogy mit él meg 
a másik ember, és nem csak saját aktuális 
gondjaik megoldásához tudnak segítséget 
kérni, hanem ők maguk is segítséget tudnak 
nyújtani egymásnak. Az otthon passzívház 
technológiával valósul meg, mellyel mind az 
önkormányzat, mind az alapítvány a környe-
zettudatosságra és a fenntarthatóságra sze-
retné ráirányítani a figyelmet.
Az ingatlan földhasználati jogát az Újbudai 
Önkormányzat ajánlotta fel.

Az önkéntes munkára már negyedik alka-
lommal kerül sor a telken, a területrende-
zést, kerítésépítést követően most elsősorban 
takarítás, a kert és a telek tavaszi rendezése 
lesz az önkéntesek feladata. Várjuk tovább-
ra is mindazon önkéntesek, vállalatok je-
lentkezését az alábbi elérhetőségeken, akik 
szívesen bekapcsolódnának a programba, és 
munkájukkal segítenék a közösségi otthon 
felépítését.
 

a pünkösdváró szombat  
önkéntes akció időpontja:

2014. június 7.

Helyszíne: 
Újbuda, Mikes Kelemen u. 10–12.

 
Program:

kertrendezési feladatok elvégzése 10 
órától

Utána örömzenélés a sérült fiatalokból 
álló nemadomfel együttessel és szalon-

nasütés
 

további információ  
és jelentkezés előzetesen:

e-mail: nemadomfel@gmail.com

pálYázATi fElHíVás

Az 1-es villamos felújítása az első ütemben 
a Bécsi úti végállomástól a Rákóczi híd pesti 
hídfőig tart, majd innen a Dunán keresztül a 
Szerémi úton át a Fehérvári útig hosszabbítják 
meg a villamosvonalat. 

Somodi László, a BKK vezérigazgató-he-
lyettese lapunknak elmondta, a 2013 őszén 
elkezdett vágányfelújítás során már kicse-
rélték a Róbert Károly körút–Árpád híd–
Vörösvári úti szakasz harmincéves sínpár-
jait. Június közepén indulnak a munkálatok  
a Hungária és a Könyves Kálmán körúton, 
illetve a Rákóczi híd környékén. Tart a Köz-
vágóhíd megálló renoválása is: új, magasabb 
peron épül, valamint akadálymentesítik a 
közlekedést.

Elkezdődtek az előkészítő munkálatok  
a Rákóczi hídon is – ez már közvetlenül érinti 
az újbudaikat. Mivel a híd burkolata alá ere-
detileg beépített alátétlemezek korrodálódtak, 
megbontják, kijavítják és megerősítik a síneket 
tartó részeket. A pályaszerkezet-építés nyár 
végére befejeződik, ekkorra a hídon kiépül  
a sínpálya. Az 1-es villamos budai meghosz-
szabbításának Szerémi–Hengermalom úti sza-
kaszán már megkezdődtek a közműáthelyezé-

nYilVános fóruM – 
Az 1-Es VillAMos 

VonAlánAK 
MEGHosszAbbíTásA 

KElEnföld VAsÚTálloMásiG
 

Egyetért a XI. kerület közlekedési kap-
csolatainak további javításával, és az 1-es 
villamos vonalának meghosszabbításával 
az Etele térig (Kelenföld vasútállomásig)?

Észrevétele, javaslata van a tervekkel 
kapcsolatban? 

 
A Budapesti Közlekedési Központ  

és a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal  
nyilvános fórumot szer vez, melynek  

témája az 1-es villamos meghosszabbí-
tása a Fehérvári út–Etele út–Kelenföld 

vasútállomás útvonalon.

A fórumra várjuk a környék lakóit,  
különösen azokat, akik a közösségi köz-

lekedést használják, illetve mindenkit, aki 
szívén viseli Budapest közlekedési háló-

zatának fejlesztését.

A fórum pontos időpontját  
hamarosan közzétesszük  

a www.ujbuda.hu honlapon.

Lelkes András, diplomás geológus vagyok. 
„Lelkes” ásványgyűjtőként és egy időben 
ásványkereskedőként is belecsöppentem az 
ásványbörzék világába. 5 évvel ezelőtt kez-
dett komolyan foglalkoztatni az a gondolat, 
én hogy képzelném el egy ilyen rendezvény 
megszervezését, amit nagyon gyorsan tett is 
követett. Így született meg az első Lurdy házi 
Ásványbörze 2009 novemberében, illetve az 
első Millenáris Ásványbörze 2010 júniusában.

Alapvető célom az volt, hogy minél széle-
sebb látogatói réteget vonjunk be az ásványok 
világába. Ennek érdekében az első években 
teljesen ingyenessé tettük a belépést rendezvé-
nyeinkre, amit 3 évig fent is tudtunk tartani, 
majd később a különböző programok és elő-
adássorozatok bővülésével egy pár száz forin-
tos belépőt vezettünk be.

Rendezvényeinken a látogatók megcsodál-
hatják és megvásárolhatják az ásványokat, ős-
maradványokat, drágaköveket, meteoritokat, 

illetve ezekből készült ékszereket és dísztár-
gyakat. Olyan gyűjtők is kiállítanak rendszere-
sen, akik bemutatják a saját maguk által gyűjtött 
ásványokat. A kiállítás és vásár mellett egyre 
nagyobb hangsúlyt fektettünk különböző prog-
ramokra, amelyek keretében különféle játszó-
házak és gyerekfoglalkoztatók, illetve kreatív 
foglalkoztatók is várják a kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Igen népszerű a folyamatosan műkö-
dő 3D-s vetítés hazai és külföldi barlangokról 
és barlangi ásványokról. Az aranymosásnál 
pedig (különdíj fizetése ellenében) szakképzett 
vezetők segítségével az érdeklődők elsajátíthat-
ják az aranymosás technikáját, és az így begy-
akorolt mozdulatokkal a homokban elrejtett 
drágaköveket, ásványokat és egyéb kincseket 
moshatnak ki maguknak.

A soron következő rendezvényünkön, a 8. 
Millenáris Ásványbörze és Geológiai Na-
pokon a programok még tovább bővülnek az 
ELTE TTK Természetrajzi Múzeum közremű-
ködésével szervezett interaktív földtudomá-
nyos játszóházzal (szombaton és vasárnap).

Rendezvényünket színesíti még Bonsai Ki-
állítás, kisállat- és kígyósimogató. Az ezotéria 
iránt érdeklődök igénybe vehetik az aurafotó, 
íriszdiagnoszta, sorselemző szolgáltatásait is.

Időközben rendezvényeink jelentősen meg-
nőttek, amelyeket most már igazi családi vál-
lalkozás kereteiben működtetünk. Feleségem, 
Lelkes Júlia, öcsém, Lelkes Miklós és lányom, 
Lelkes Zsófia aktív és hathatós segítségével. 
Ez egy igazi „Lelkes” csapat!

(x)

si és elektromos munkálatok, illetve a zajvédő 
falat is újraépítik.

A pályahosszabbításának építési munkái 
miatt a BKK lezárta a XI. kerületi Hengerma-
lom utat a Szerémi út és a Fehérvári út között. 
Ezért az Etele útról csak a Fehérvári útra, az 
ellenkező irányból érkezők pedig csak a Sze-
rémi útra kanyarodhatnak. Egyirányú lett a 
Prielle Kornélia utca Nándorfejérvái út és Sze-
rémi út közötti szakasza a Szerémi út irányá-
ba. A Hengermalom út lezárása egészen a nyár 
végéig érvényben marad, a célforgalom és a 
103-as busz számára azonban átjárható lesz. A 
Rákóczi hídon – az építkezés teljes ideje alatt 
– 2x2 sávon biztosítják a közlekedést, a Szeré-
mi úton viszont a nyár végén átmenetileg 2x1 
sávra szűkül a forgalom. Az erre közlekedők 
ebben az időszakban jobban teszik, ha a Buda-
foki utat választják. 

Jelentős változást június 10-e hoz, ekkortól 
ugyanis csak Óbudán közlekedik a villamos, 
az Árpád hídtól a Rákóczi híd pesti hídfőjéig 
pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Júni-
us 2-ától kettévágják a 41-es, 47-es, 48-as és 
18-as villamosok vonalát, amelyek két hóna-
pig a Mérnök utcai ideiglenes végállomásig 

közlekednek. Itt az utasoknak át kell majd sé-
tálni a közeli megállóig, ahonnan folytathat-
ják útjukat. Az átszállásos villamosközlekedés 
kellemetlenségeinek kompenzálására a BKK 
sűríti a 14-es buszjáratot.

(Újbuda)

(H. Gy.)
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ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ ÜRES 
LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE – 2014.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkor-
mányzat Gazdasági Bizottsága a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 
40/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete, 
valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 
33/2012./VI. 6./ XI.ÖK számú rendelete alapján 
az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázat célja: Az önkormányzat értékesí-
teni kívánja a tulajdonában álló üres, felújítás-
ra váró lakásingatlanokat, melyek lelakottsága 
miatt a bérbeadáshoz elengedhetetlenül szüksé-
ges generál felújítása bérbeadás céljára gazda-
ságosan nem megoldható.

A pályázatra kiírt lakások címe:
1. Budapest XI. Dombóvári  u. 2. sz.  I. 7/A, 
hrsz. 3913/0/A/20
2. Budapest XI. Hamzsabégi  út 60/F. sz.  I. LH. 
als. 1., hrsz. 4564/3/F/1
3. Budapest XI. Vincellér utca 31. alagsor 1., 
hrsz. 4506/0/A/1

A lakások adatait, alapterületét, felszereltsé-
gét, műszaki állapotát, minimális ajánlati árát, 
a pályázati biztosíték összegét, és megtekinté-
sének időpontjait a részletes pályázati kiírás és 
mellékletei tartalmazzák.

Az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
minden más jogosultat megelőző elővásárlási 
jog illeti meg.

Pályázat célközönsége: A pályázaton devi-
zabelföldi- és külföldi természetes és jogi sze-

mély, valamint jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek 
konzorciuma vehet részt.

Pályázati biztosíték összege: 400 000 Ft. A 
pályázati biztosíték összegét a pályázat benyúj-
tását megelőzően kell csekken befizetni, vagy 
átutalni a részletes pályázati kiírásban mega-
dott számlaszámra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. június 20. 12.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályá-
zat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét 
képező pályázati adatlapon, zárt, címet, feladót 
és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó 
borítékban nyújtható be személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályán 
(Budapest, XI., kerület Zsombolyai út 4. III. em. 
303. sz. szobában).

A borítékra rá kell írni:  
„Lakáspályázat RM–2014.”.
A pályázati borítékok bontása:  

2014. június 23-án 9.00 órakor.

A befizetési csekk kérhető a Polgármesteri Hi-
vatal Lakásgazdálkodási Osztályon (Budapest, 
XI. kerület, Zsombolyai út 4. III. em. 303. sz. 
szobában), továbbá a részletes pályázati kiírás 
és mellékletei az önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában (Budapest, XI. kerület, Zsombo-
lyai út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest 
XI. kerület Bocskai út 39-41. sz. alatt, a recepci-
ón) átvehető, vagy az Önkormányzat internetes 
oldaláról (www.ujbuda.hu) letölthető.

Budapest, 2014. május 20.                                                                                                             

dr. Hoffmann Tamás
polgármester s.k.

pálYázATi fElHíVás

Madarak és fák napi vetélkedő

A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

Társasházi Kamerarendszer-Program

A „Kamerával megfigyelt 
terület” tábla is visszatartó 

erővel bír!

A pályázati dokumentáció átvehető és pályázat benyújtható
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.

3 MP felbontású kamerák

1,3 MP felbontású kamerák

Piaci ár:
171 037 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
85 518 Ft

Fizetendő összeg:
85 518 Ft

Piaci ár:
232 073 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
116 036 Ft

Fizetendő összeg:
116 036 Ft

Piaci ár:
295 650 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
147 825 Ft

Fizetendő összeg:
147 825 Ft

Piaci ár:
234 105 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
85 518 Ft

Fizetendő összeg:
148 586 Ft

Piaci ár:
358 210 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
116 036 Ft

Fizetendő összeg:
242 172 Ft

Piaci ár:
490 658 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
147 825 Ft

Fizetendő összeg:
342 833 Ft

A feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák 

Tudja-e, hogy mi az  
a madárpelenka? Mi  
a különbség a füsti fecske 
és a molnárfecske fész-
kelési szokásai között? 
Ha nem, akkor sokat 
tanulhat egy ötödikestől.

A Gellérthegyen ünnepel-
ték a madarak és fák napját 
az ötödikesek május 23-án, 
a csapatok ismeretterjesztő 
állomásokon, illetve vetél-

Csillagászati jövőképet festettek 
Május 17-én Tatán rendezték meg  a 6. Országos 
Kulin György Csillagászati Versenyt, melyen 
négy magyarországi régió legjobb csapata, továb-
bá egy felvidéki és egy erdélyi csapat vett részt. 
A háromfős csapatok 6-8. osztályos tanulókból 
álltak. A Budapest és Pest megyei régiót a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium csapata képvisel-
te (kiegészítve a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
tanulójával), amely a második helyet szerezte meg. 

A Kiscsillagok138 néven szereplő csapat tagjai voltak Kálmán Levente, Mozol Kris-
tóf és Barlay Bori, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 8.b osztályos tanulói, 
valamint Härtlein Károly, a Gárdonyi Géza Általános Iskola 8.b osztályos tanulója. A 
felkészítő tanár Várday Gergely és Kálmán József MCSE tag volt.

A csapat három internetes fordulót követően került a döntőbe, a versenyre egy öt-
perces képzelt riporttal is készülni kellett, amelyben bemutatták, hogyan képzelik el a 
csillagászatot 25 év múlva – melyek lesznek a fő kutatási irányok, milyen eszközökkel 
folyik majd a kutatás. A körülbelül négyórás verseny kilenc fordulóból állt, pontozták 
a képzelt riportot és a csapat jelvényét is. 

kedő keretében gyűjthettek 
hasznos információkat az 
élővilágról. Az Újbudai Pe-
dagógiai Intézet hagyomá-
nyos rendezvényét Hoffmann 
Tamás polgármester nyitotta 
meg. A gyerekek körében 
minden évben kivételesen 
népszerű eseményen a kerület 
összes iskolája képviseltette 
magát, idén is több mint 250 
diák vett részt rajta. A ren-
dezvény középpontjában a 

környezetvédelemre nevelés 
állt, az ismeretterjesztő fog-
lalkozásokat a Magyar Ma-
dártani Egyesület tartotta. 
Minden állomáson egy-egy 
téma köré szerveződött a 
bemutató, ilyen volt például 
a „Madarak és fák kapcso-
lata” vagy „A madárbarát 
kert és eszközei”. A fészkek, 
tojások, tollak mellett a gye-
rekek olyan érdekességekkel 
is megismerkedhettek, mint 

például a fészekrakás logisz-
tikája.

Amíg a fecske megépíti 
fészkét, sokszor megfordul a 
sártócsa és a fal között. Ha a 
tócsa túl messze van, nem tud-
ja befejezni a munkát – úgy 
lehet segíteni neki, hogy sár-
gyűjtőhelyet készítünk vagy 
felszerelünk egy műfészket. A 
füsti fecske alacsonyabbra, a 
molnárfecske teljesen az eresz 

alá rak fészket, ami problé-
mákkal járhat az együttélés 
során. Erre kapták azt a taná-
csot a diákok, hogy készítse-
nek madárpelenkát – ez va-
lójában egy megfelelő helyre 
felszerelt deszka. Ha van a 
családban ötödikes, érdemes 
kifaggatni az itt szerzett hasz-
nos tanácsokról, és ezeket mi, 
felnőttek is megfogadhatjuk.

(H. L.)

Társasházi Kamerarendszer-Program

A „Kamerával megfigyelt 
terület” tábla is visszatartó 

erővel bír!

A pályázati dokumentáció átvehető és pályázat benyújtható
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.

3 MP felbontású kamerák

1,3 MP felbontású kamerák

Piaci ár:
171 037 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
85 518 Ft

Fizetendő összeg:
85 518 Ft

Piaci ár:
232 073 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
116 036 Ft

Fizetendő összeg:
116 036 Ft

Piaci ár:
295 650 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
147 825 Ft

Fizetendő összeg:
147 825 Ft

Piaci ár:
234 105 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
85 518 Ft

Fizetendő összeg:
148 586 Ft

Piaci ár:
358 210 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
116 036 Ft

Fizetendő összeg:
242 172 Ft

Piaci ár:
490 658 Ft

Önkormányzati 
támogatás:
147 825 Ft

Fizetendő összeg:
342 833 Ft

A feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák 
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öntsünk tiszta vizet a pohárba!  
de buborékosat! (A fröccsről)

a Borháló ajánlata  
PÜnKöSdI fRöccSHöZ:

Kál-Vin Badacsonyi Olaszrizling 2l 650 ft/liter
Ludányi Olaszrizling (Mátra) 3l 690 ft/liter
font Kékfrankos Rosé 2l 840 ft/liter

Minőségi folyóbor-kereskedés Újbudán

1114 Bp., fadrusz utca 5. (Kosztolányi dezső térnél)
www.borhalo.com/ujbuda

1116 Bp., Kondorosi út 10/A (Kondorosi lakópark)
www.borhalo.com/kelenfold

1112 Bp., Rétköz utca 43/A (az Eleven center felett)
www.borhalo.com/retkoz

A hirdetés felmutatójának  
10% kedvezményt adunk boraink árából!

Tudják, hogy jedlik ányos találta fel az elekt-
romotort? Hogy a dinamó működési elve is 
tőle származik, valamint hogy megvalósí-
totta a szódavízgyártást? Ez azonban mind 
melléktevékenység a köz szempontjából, 
hiszen ő találta fel a fröccsöt. Hogy hogyan? 
Hát nem bírta a gyomra a bort tisztán.

1842. október 5-én Jedlik, a „nemzet mindenese” 
Fáy András fóti présházában váratlanul előhúzott 
egy palackot, és szódát spriccelt a meglepett tár-
saság borába. „Mi ez?” – kérdé Czuczor Gergely 
nyelvtudós. „Spriccer” – mondá a bencés szerzetes, 
Jedlik. „Túl németes – így Vörösmarty Mihály –, 
legyen inkább fröccs!”

Később a Fóti dalban emlékezik meg az azóta 
nemzeti itallá vált szomjoltóról:

„Fölfelé megy a borban a gyöngy;
Jól teszi,
Tőle senki e jogát el,
Nem veszi...”
„Nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hoz-

zá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, 
ami a hosszú élet titka – írja Márai. – A magyar, 
mikor feltalálta ezt a csodálatos bölcs és óvatos ve-
gyüléket, mely elég tömény ahhoz, hogy sarkallja a 
borozgató férfi képzelőerejét, s ugyanakkor eléggé 
szelídített, hogy ne ártson a nemesebb szerveknek, 
mély élettapasztalatról tett tanúbizonyságot.” A kü-
lönböző élettapasztalatok azonban más-más vegyü-
léket, keverési arányt kívánnak. 

A Krúdy-fröccsben (kilenc rész bor, egy rész 
szóda) az író szerint „a víz megnevetteti a bort”. A 
Deák-bólé (kevés bor, „hőbörgő vízzel” megcsapat-
va) a józanság itala, de hát mit is várhatnánk a haza 
bölcsétől? Az Újházy-fröccs már-már macskajajos 
gyógykezelésnek tűnik, hiszen a híres színész szik-
víz helyett jégbe hűtött kovászos uborka levét ön-
tötte a borba, mondván: „így többet lehet a borból 
meginni”.

A harmatos (vagy rezzentett) fröccs, ami Tömör-
kény Istvántól kapta a nevét, annyit tesz, hogy a 
„kutyaijesztő üvegből” (így nevezte az író a szifont) 
a rizling fölött elspriccelünk egy adag szódát. Ami a 
borban landol, az a „harmat”. Ha egy deci bor fölött 
„rezegtetünk”, akkor kispermet, ha fél liter fölött, 
akkor nagypermet. Így kérte Latinovits Zoltán is.

A fröccspolémia, miszerint szikvizet vagy ás-
ványvizet spricceljünk a borba, nézetem szerint 
eldőlt. A fröccsetika ismerői minden bizonnyal az 
állandó, egységre jutó bubiszámot megőrző, semle-
ges íz hatású szódát részesíti előnyben.

fröccskatalógus: 
Kisfröccs: 1 dl bor és 1 dl szódavíz
Nagyfröccs: 2 dl bor és 1 dl szódavíz
Hosszúlépés: 1 dl bor és 2 dl szódavíz
Házmester: 3 dl bor és 2 dl szódavíz
Viceházmester: 2 dl bor és 3 dl szódavíz
Gyermekfröccs: 1-2 cl bor és 2 dl szódavíz  
(gyermekes családoknak)
Távolugrás (Sóherfröccs): 1 dl bor és 9 dl szódavíz
Lakófröccs: 1 dl bor és 4 dl szódavíz
Háziúr: 4 dl bor és 1 dl szódavíz
Mafla vagy maflás: 5 dl bor és 5 dl szódavíz
Lámpás: 15 dl bor és 5 dl szódavíz
Deák-bólé (Ijesztett): 1 vagy 2 dl bor és egy spric-
centésnyi szóda 
Krúdy-fröccs: 9 dl bor és 1 dl szódavíz  
(az író neve után kapta)
Csatos vagy csattos: 1 liter bor és fél liter szódavíz
Újházy-fröccs: bor és kovászos uborka levének 
keverése
Diákfröccs: 1 pohár szódához egy kevéske bor
Színészfröccs: 2 dl szódavíz, az is langyosan
Magyar–Angol (Wembley-fröccs, Puskás-fröccs): 
6 dl bor és 3 dl szódavíz (olaszrizlingből)
Avasi fröccs: 7 dl bor és 3dl szódavíz

Kellemes nyarat kívánok! Kathona Krisztián 
(Vinkó József segítségével)

sűrített izgalmak sűrített 
levegővel a pneumobil 
versenyen
rekordot döntött a budapesti Műszaki Egyetem Kakukktojás csapata a 7. nemzet-
közi AVEnTiCs pneumobil Versenyen. Az egri rendezvényen a kissé fura kinézetű 
járgányok mindegyikét sűrített levegő hajtotta. A verseny célja, hogy felhívja 
figyelmet az alternatív energiafajtákra.

Újbudai éremeső a Kyokushin Karate 
diákolimpián
Jól szerepeltek az újbudai karatésok a sportág 
legfontosabb tavaszi gyerekversenyén, a Kyo-
kushin Karate Diákolimpián, amelynek idén 
csaknem 650 indulója volt. A mieink az elő-
döntőn nyújtott eredmények alapján 17 harcost 

küldhettek a döntőbe, ahol nagyon erős me-
zőnyben szereztek 3 ezüst- és 2 bronzérmet. A 
versenyzők idén már a felsőoktatási felvételi 
többletpontokért is harcoltak. 

(Váczi Zoltán) 

nb iii nyugati-csoport: a 29. 
forduló vasárnapi eredményei
Az NB III Nyugati-csoport 29. for-
dulójának május 25-i, vasárnapi já-
téknapján idegenben verte a Győr az 
Újbudát, a Diósd pedig hazai pályán 
döntetlenezett a Balatonfüreddel.

NB III Nyugati-csoport, a 29. for-
duló: Újbuda FC–Győri ETO FC 1-2 
(0-2)

Gólszerzők: Vankó 27., Illés 40., 
Kovács 82.

Kerületi gyorsasági motoros 
remekelt imolában    
Egyre nagyobb sikereket ér el az újbudai gyor-
sasági motoros, Németh Balázs. Pályája tö-
retlen, 2007 óta állandó részt vevője a világ 
legrangosabb versenyeinek: a Motogp-nek és 
a Superbike világbajnokságnak. Pályafutása 
során 93 világbajnoki pontot szerzett, ezzel 
minden idők 4. legeredményesebb motorosa. 
Superstock 1000 kategóriában legközelebb jú-
nius 22-én Milanóban lép újra pályára. A nagy 
múltú olasz csapat, a Pedercini Racing Team 

pilótájaként kezdte meg idei világbajnoki sze-
zonját Németh Balázs. Felkészülése sikeres 
volt, három alkalommal tesztelhetett új Kawa-
saki ZX 10R motorjával.

A múlt hétvégén Imolában harmadszor gu-
rultak pályára a superbike vb superstock 1000-
es kategóriájának pilótái. Ezt megelőzően a 
spanyolországi Aragonban és a hollandiai As-
senben is összemérték tudásukat. Ez utóbbiban 
okos, érett versenyzéssel a top 10-ben végzett.

ii. ElTE – info park Kupa  
a Xi. kerületben!
2014. június 13-án délután, második alkalommal kerül megrendezésre az ELTE-Info Park Kupa, 
a XI. kerületi, Bogdánfy Ödön úti ELTE Sporttelepen!

Az ELTE Info-Park Kupa célja, egy olyan sportolási lehetőség teremtése, mely keretén belül az 
ELTE környezetében működő cégek össze tudják mérni tudásukat a pályán. A tavalyi év sikerére 
való tekintettel az ELTE-BEAC fontosnak tartja az élő kapcsolatok kialakítását, megőrzését, az 
egyetem környezetében működő vállalatokkal, cégekkel.

Így szeretnénk hagyományt teremteni, a tavaly elkezdődött ELTE Info-Park Kupával.
A tavalyi Lufthansa, Vodafone, Swietelsky, MOL, Telekom, EPSON, GEA EGI és ELTE csa-

patait idén is visszavárjuk!
A torna fővédnöke: dr. Mezey Barna, az ELTE rektora

Várjuk új céges csapatok jelentkezését!
nevezési határidő: 2014. június 6. péntek

Információ és jelentkezés: szervezes@beac.elte.hu

Öt ország 43 csapata vett részt a 7. Nemzet-
közi Aventics Pneumobil Versenyen, a sűrített 
levegővel hajtott járművek hagyományos egri 
seregszemléjén. A mérnökhallgatók idén is 
vevők voltak a kihívásra, régi és új csapatok 
egyaránt összeálltak, hogy elkészítsék a leg-
jobb járgányt. A szigorú zsűrizés után végül öt 
ország 19 egyetemének 43 csapata kapott le-
hetőséget arra, hogy három futam során össze-
mérje a saját maguk által épített pneumobilok, 
azaz sűrített levegővel hajtott versenyjármű-
vek képességeit.

A távolsági futamon egy palackkal a lehe-
tő legnagyobb távolságot kellett megtenni. 
Ezúttal a Debreceni Egyetem Főnix csapata 
jutott a legmesszebbre, 7776 métert sikerült 
megtenniük. A délutáni futamokat a csapatok 
a szakadó esőben is bevállalták, a csúszós pá-
lyán bőrig ázva a gyorsulási pályán még új 
rekordot is sikerült felállítani – a Budapesti 
Műszaki Egyetem Kakukktojás csapata érte 
el a legjobb eredményt, a 220 méteres pályát 
23,53 másodperc alatt sikerült teljesíteniük. 
Az ügyességi futamon is a Kakukktojás sze-
repelt legjobban, így ők kapták a fődíjat is. A 
legeredetibb konstrukciónak ezúttal a Kecs-

keméti Főiskola AIRKaplak járgánya bizo-
nyult. Az idén már másodszor minősítette a 
zsűri a csapatok által kiépített telemetrikus 
rendszereket. A legjobban a marosvásárhe-

lyi 4GO TEAM oldotta meg a műszaki ada-
tok verseny közbeni mérését és továbbítását. 
Szenior kategóriában azok a versenyzők in-
dulhatnak korábbi járgányaikkal, akik már 
megszerezték diplomájukat, de továbbra is 
vonzza őket a pneumobil verseny speciális 
hangulata. Közülük ezúttal a Szegedi Tudo-
mányegyetem MKLaren csapata nyújtotta a 
legjobb teljesítményt.
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Rekordot döntött a látogatók száma az újbudai gyereknapon
Tömegeket vonzott május 24-én az önkormányzat 
által megrendezett gyereknapi majális. A Bikás parkban 
programok sora várta a gyermekeket: volt ugrálóvár, 
állatsimogató és pónilovaglás, a nagyobbak pedig 
készségfejlesztő játékokon, vetélkedőkön, kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt. Sztárokból sem volt 
hiány, az eseményt a Neoton Família koncertje zárta.  

Programokkal teli színes forgatag várta az érdeklődőket a Bikás 
parkban, Újbuda Önkormányzatának gyereknapján. A régi ha-
gyományokkal rendelkező majálison minden fiatal megtalálhatta 
a kedvére való szórakozást. Reggeltől késő estig több helyszínen 
zajlottak az események. A szervezők nagy hangsúlyt helyeztek 
a sportprogramokra: az ügyességi játékok, a vetélkedők vagy az 
ugráló foci alaposan megmozgatták a gyerekeket, de a nemrégi-
ben átadott streetball- és kosárlabdapályákon, valamint a lelátó-
val és pályavilágítással rendelkező focipályán is egész nap patto-
gott a labda. A kisebbeket ugrálóvár, állatsimogató, pónilovaglás 
várta, az ovisok pedig a Mókajárgány parkban tekergőzhettek a 
közlekedési lámpák és KRESZ-táblák között. A legtöbb gyermek 
a kézművessátorban fordult meg. A fiatal segítőknek köszönhető-
en a jelentkezők gipszformákat önthettek és festhettek, agyagoz-
hattak, az elkészült alkotásokat pedig még az égetőkemencébe is 
el lehetett küldeni. A látogatók egyik kedvenc programja idén a 
solymászbemutató volt. A madárszakértő gyönyörű ragadozó ma-
darakat mutatott be a közönségnek. A sas, a bagoly vagy a héja 
egy kis csibehúsért cserébe látványos repüléseket produkált, a 
levegőben kapva el a jutalomfalatokat.

220 felett
Az ügyességi versenyekre nemcsak gyerekek, de családok is 
benevezhettek. Az oly népszerű játékok mellett, mint a kapura 
rúgás, a falmászás, a rekeszépítés vagy a streetball, egy terep-
asztalon felállított versenypályán, úgynevezett slotting pályán 
mérhették össze tudásukat a kisautók rajongói. Az egymás 
alatt-fölött kanyargó sávokból álló versenypályán az autókat 
egy sínpár vezeti, így nagyon gyorsan képesek száguldani raj-
ta. A négykerekűeket áram helyett emberi erő hajtja, tehát az 
nyer, aki gyorsabban tudja tekerni a sebesség fokozására szol-
gáló dinamót. A versenyben azonban nem csupán a sebesség 
számít, mivel ha valaki túl gyorsan teker, autója kisodródhat a 
kanyarban. A professzionális időmérővel felszerelt slot pályán 
körszámra és időre menő futamokat is szerveztek.

Benne lehettek a TV-ben
Az Újbuda Televízió igazán sajátos, kreatív programmal ér-
kezett a kelenföldi majálisra. A médiasátor idén is lehetőséget 
adott arra, hogy a jelentkező a TV képernyőjén keresztül üzen-
jen szeretteinek és ismerőseinek. Volt, aki az édesanyjának sza-
valt verset, sokan pedig ének- vagy tánctudásukat villantották 
meg a kamerák előtt. A legtöbben azonban a friss gyereknapi 
élményeikről számoltak be. Ezek alapján a legnépszerűbb prog-
ramnak idén is az ugrálóvár bizonyult.

Zene és tánc a színpadon
A színpadi program bábjátékkal és Vitéz Katinka interaktív 
zenés mesejátékával indult, majd fellépett a – fogyatékkal élő 
rockzenészekből álló – Nemadomfel Együttes is. Az ezután 
következő freestyle focibemutató labdazsonglőreinek mutatvá-
nya láttán még a sokat próbált focistáknak is leesett az álluk, a 
Bartók Táncegyüttes pedig a közönség közé vegyülve rögtön-
zött táncmulatságot. Délután két tehetségkutató győztes, Danics 
Dóra és Pál Dénes dalait hallgathatta meg a közönség, este a 
rendezvény zárásaként pedig a Neoton Família tette emlékeze-
tessé a gyereknapot az egész család számára. 

Életmentés játékosan
A Bikás parki rendezvényre a Magyar Vöröskereszt is kitele-
pült, amely szűrővizsgálatokat, vérnyomás-, vércukor- és ko-
leszterinszint-mérést is végzett a jelentkezőkön. A gyerekek egy 

Reggeltől estig várták a megújult Bikás parkban a családokat

Mulatság Gazdagréten
Gyereknapi műsort és egész napos programokat szervezett a 
hétvégén a Gazdagréti Közösségi Ház. A szabadtéri rendezvény a 
lakótelep minden gyermeke számára kínált valamilyen vidám elfog-
laltságot. A telepen folyamatosan emelkedik a születési ráta, ezért a 
helyi képviselők és intézmények igyekeznek minél kedvezőbb feltéte-
leket teremteni a családosoknak. 

– Nálunk alapvető szempont, hogy a kisgyermekes szülők pénztárca nélkül 
jöhessenek el a rendezvényeinkre – mondta el a megnyitón Molnár Renáta, az 
Újbudai Kulturális Intézet gazdagréti szakmai referense. A kilátogató családok 
gyermektáncszínházi előadást láthattak, a színpadon gyermektánccsoportok mu-
tatkozhattak be és Galagonya bohóc is szórakoztatta a közönséget. A programok 
között találkozhattunk lufihajtogatással, csillámtetoválással, de népszerű volt a 
zsonglőrjátszóház is. A picik bábos tornán vehettek részt, a kézművesműhelyben 
pedig egész nap telt ház volt. A nagyobbak a nap folyamán végigjárhatták a szel-
lemi és sport kalandjárat négy állomását.

– Gazdagréten rengeteg gyermekes család él, ezért nagy figyelmet kell fordítani 
rájuk. Fontos, hogy ne csak nagy rendezvényekkel, hanem kisebb, helyi megmoz-
dulásokkal is elérjük őket – tette hozzá Molnár Renáta. Király Nóra önkormányzati 
képviselő szerint a lakótelepet csupa példamutatóan családcentrikus ember lakja, 
akik mindig megtalálhatják a nekik szóló programokat a közösségi házban. 

(Újbuda)

szimulált baleset alkalmával ismerkedhettek meg az újraélesz-
tés és az elsősegélynyújtás technikáival, az apróságok pedig 
egy igazi mentőautóba is bekukkanthattak. Az önkormányzattal 
régi együttműködést ápoló Vöröskereszt budai régiójának ve-
zetője, Nagy Tibor szerint minden alkalmat megragadnak arra, 
hogy eljuttassák az emberekhez az élet talán legfontosabb üze-
netét: tegyünk mindennap valami jót, és a világot máris jobb 
tettük. A Vöröskereszt jótékonysági könyvvásárt is rendezett a 
helyszínen, melynek bevételét kerületi rászorulókhoz juttatják 
el. A szervezet minden évben versenyautókat is hoz magával, 
idén egy Suzuki Swiftbe és egy különleges, egyedi építésű ver-
senyautóba lehetett beülni. A kicsik egy sokat próbált mentőku-
tyával is megismerkedhettek. Aqua, a belga juhászkutya igazi 
hírességnek számít, csapatban világbajnoki címet tudhat magá-
énak, de Indonéziában is kutatott már a földrengés túlélői után.

Hoffmann Tamás polgármester családjával együtt vett részt a 
Bikás parki majálison. Úgy véli, a rendezvény sikere az egyre 
szélesebb és minőségi értéket képviselő programkínálattal ma-
gyarázható, de fontosnak tartja az esemény közösségépítő erejét 
is. Elmondta, több hasonló szabadtéri rendezvény is lesz a nyá-
ron: június 7-én a Feneketlen-tónál ünnepeli a kerület a Nemzeti 
Összetartozás Napját, a nyár végén pedig ismét családi nap lesz 
a Bikás parkban. Hozzátette: most indul a park fejlesztésének 
második üteme, mely során közösségi tér épül a metrókijárat kö-
zelében. A tervek szerint kávézót és tavat is kialakítanak, de új 
játszótérrel is bővül a park. – Ezek a beruházások várhatóan nyár 
végre befejeződnek – mondta a polgármester, aki Simicskó István 
parlamenti képviselővel együtt rengeteg értékes ajándékot osztott 
ki a versenyeken és játékokon szereplő gyerekek között.

(T. D.)

A családi programsorozat egyik  
legfontosabb része a minden  

évben a Bikás Parkban megrende-
zett gyereknap

Reggeltől estig csaknem tízezer 
embert mozgattak át az animátorok, 
néptáncosok és a fellépők 

A felújított sport- és szabadidőpark 
névadója, a három bika

KoRMáNyHíVATAli GyeReKSARoK  
A gyereknapon a XI. kerületi Járási Hivatal sátrát is meglátogat-
hatták az érdeklődők. – Elsőre azt gondolhatnánk, mit keres egy 
hivatal a gyermeknapon, de a rendezvényen kiderült, hogy ha 
megfelelő formában tálaljuk az információkat, akkor kicsiknek és 
felnőtteknek egyaránt hasznára tudunk válni – mondta el Pintér 
Beatrix hivatalvezető. A sátorban a gyerekeket játéksarok várta, 
ahol kifestőkkel, kvízjátékokkal és építőkockákkal játszhattak, sőt 
csúszdázni is lehetett. Ezalatt a szülők hivatalos ügyeik elintézé-
sének lehetőségeiről tájékozódhattak. Az információs kiadványok 
kiosztása mellett a munkatársak számos kérdésre válaszoltak 
okmányirodai, népegészségügyi, hatósági vagy éppen földhivatali 
ügyekben. A hivatali sátor egész nap teltházas volt.
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APróHIrdEtÉs
lakás, ingatlan

LAKÁScSERE: 54 nm-es, teljesen felújított, VIII. kerületi (4. 
metró, 4–6 villamos), 2 szobás, 1. emeleti (van lift), erkélyes 
lakás cserélhető I., II., V., VI., VII., IX., XI., XIII. kerületi 
hasonló nagyságú, akár teljesen felújítandó erkélyes lakásra. 
Elérhetőség: 06/70/289-7890.

oktatás

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

Víz, gáz, villany, fűtés

dUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat, 
azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLAnYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a tel-
jes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 
246-9021, 06/20/934-4664.
dUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszünte-
tése, 06/20/491-5089.
Gázkészülékcsere akció Vaillant, Bosch szak-
szerviztől Cirko-Plusz Kft. 06/70/318-6667, 06/1/239-
6161. www.cirko-plusz.hu
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, asztalos-, lakatos-, redőnyös-
munkák, ingyenes kiszállás 06/70/545-1869
Gázkészülék szakszerviz Junkers, Vaillant, Bosch 
Cirko Plusz Kft. 06/70/318-6667, 06/1/239-6161. Akci-
ós karbantartási akció június 30-áig 7000 Ft + áfától. 
www.cirko-plusz.hu
VÍZ, gáz, fűtés: Fige Z. 365-8302, 0630/9660-542.

lakásszerviz

LAKÁSfELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-
3800.

Háztartási gépek

mosóGépjavÍtás azonnal. 06/20/288-5148.

TV, antenna, számítógép

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

szolgáltatás

KöLTöZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
fAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással 
való kivágása, igény szerint ágak darálása, szállítása. 
06/20/485-6547, Kovács Sándor.
AnTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, 
víz-, villany-, kőművesmunkát stb. vállal, 06/20/998-
2369.
SZOBAfESTÉS garanciával 285-2882, 06/30/878-8977.
WWW.ajtoaBlakdoktor.hu 20 éve vállalom 
becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét és szigetelését garanciával, felmérés díjtalan. 
Horváth Ákos, 06/70/550-0269.  
REdŐnYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere olcsón. 
06/20/321-0601.
PARKETTÁSMUnKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/9488-909.
társasházkezelés és számviteli szolgáltatás (ev, 
bt., kft., zrt, társasház, alapítvány) Újbuda központjá-
ban. +36/30/904-0803.
fESTÉS 300 Ft/nm-től, kerítés, kapu, fa, vas, szél-
deszka, ereszdeszka restaurálása, parkettacsiszolás. 
06/20/9455-473.
TETŐfEdÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát azon-
nali kezdéssel, garanciával vállalok. Tel.: 319-2585, 
mobil: 06/30/458-6231.
fESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciá-
val. 06/30/9548-559. Török.
olcsó fakivágás kerti munkák lélekkel. 06/30/418-
6663.
konténeres sittszállítás, sóder, homok, zöldhulla-
dék, termőföld. 06/20/4646-233.

Gyógyászat

a MEdITÁcIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingye-
nes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 
216-3727, 06/70/547-7299, www.brahmakumaris.org/
hungary

GYÓGYPEdIKŰR otthonában. Tel.: 06/30/206-4801.

PEdIKŰRöS házhoz megy. T.: 06/20/806-7783.

ÉLETMInŐSÉG-JAVÍTÓ kezelések, nyirok drenázs, 
kondicionáló, stresszoldó, frissítő masszázs férfi gyó-
gymasszőrtől. Újbudán, a Sopron úton vagy házhoz me-
gyek! T.: 06/30/312-1535.

régiség

BÉcSI AUKCIÓS ház részére! Virág Erika helyszí-
ni készpénzfizetéssel vásárol gyűjteményeket, kis- és 
nagyméretű festményeket, órákat, porcelánokat, ezüs-
töket, ékszereket, antik, stílbútorokat, katonai kelléke-
ket, kitüntetéseket, régi pénzeket, fegyvereket, szőnye-
geket, mindenféle lakberendezési dísztárgyat, zongorát, 
könyveket, teljes hagyatékot kiürítéssel is stb. Díjtalan 
kiszállással 1 órán belül hétvégén is. T.: 06/30/324-
4986.

Könyvek

AnTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszál-
lással. 06/30/742-4558.

MEGUnT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállí-
tom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Vegyes

AUTÓfELVÁSÁRLÁS azonnali kézpénzfizetéssel, álla-
pottól függetlenül. 06/30/682-1390.

FoGAdóóráK

PártoK EsEMÉnyEI
A Xi. KErÜlETi fidEsz 
proGrAMjAi
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. nyitva tartás: 
hétköznap 14–18 óráig.
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 
17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakására-
záshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden 
páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. 
Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi ta-
nácsadás.
Az iroda június 15. és szeptember 1. között zárva 
tart.
 
Az Mszp Xi. KErÜlETi 
szErVEzETénEK proGrAMjA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806

Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, mun-
kaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpuj-
buda.blog.hu Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.
com e-mail címre.
 

A Kdnp proGrAMjAi
Karinthy f. út 9. Tel.: 209-0474.
Az iroda június 1-jétől zárva tart.
 

lMp-HírEK
fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lm-
pujbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu

Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 18–22 
óra között. Szerva itt pingpongklub nyitvatartási 
időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új 
filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu
 

A jobbiK proGrAMjAi
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Június 4. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek. Filmvetítés 
a trianoni „békeszerződés” aláírásáról.
Érdekli a Jobbik munkája? Keresse fel a Villányi út 
20. szám alatti irodánkat vagy kerületünk több pont-
ján lévő utcai standjainkat és mondja el problémáit, 
véleményét!
További információkat talál a www.ujbuda.jobbik.
hu honlapunkon, illetve a facebookon Jobbik Újbuda 
néven talál meg minket.

mOzAIK

KErEsztrEjtvÉny

iMprEsszuM Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft. 
• Ügyvezető igazgató Milassin Levente • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández  
• Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotó: Dömök Viktória • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László  

• Grafika és tördelés: K°J • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

demény Ottó: Énekel egy lány c. költeményéből idézünk 
két sort.
Vízszintes: 1. Az idézett első sora (L, S, E, G). 13. Levágott 
gabonaföld. 14. Nyakravaló. 15. Becézett Anikó. 16. Tova. 17. 
Tanonc. 19. Ráncszaporító. 21. Költői sóhaj. 22. Takarmány. 24. 
Virágkötészet. 26. Bór és nátrium vegyjele. 27. Az egyik alapíz. 
29. Nagy finn tó. 30. Angol férfinév. 31. A mélyben. 33. Előtag-
ként fával való kapcsolatot jelöl. 35. Az oxigén régi neve. 37. 
Kisebb csapat. 39. Komornyik. 41. Tiltószó. 42. Árut vásárban 
szétrak. 43. Jelenleg. 44. Megkövetel. 46. Csomó. 47. Zsíros-
paraszt. 50. Eladósodás. 52. Nyalka. 53. Más, angolul (ELSE). 
55. Pest megyei település. 58. Nemes nedű. 60. Román pénzek. 
61. Bázel olasz neve. 63. Középen tapos! 64. Saját kezűleg, röv. 
65. Olimpiai bajnok labdarúgó (Ferenc). 66. Klasszikus bor. 68. 
Oda-vissza: férfinév. 69. Futását Vörösmarty énekelte meg. 71. 
Nitrogén és nikkel vegyjele. 73. Városi jármű.
függőleges: 1. Állat ellátása. 2. Alávaló. 3. Nyár páros betűi. 
4.Félig tereli! 5. Becézett férfinév. 6. Német város. 7. Feltételes 
módú igerag. 8. Angol zeneszerző (Edward). 9. Színész (Jó-
zsef). 10. Kanada egynemű betűi. 11. Pöcökrész! 12. Csong-
rád megyei település. 18. Amely személyt. 20. Achátféleség. 
23. Mókusféle. 25. Gyermekjármű. 26. Orosz költő, drámaíró  
(Alekszandr). 28. Tiltószó. 30. Formát öltő. 32. Erdélyi író (Jó-
zsef). 34. Női becenév. 35. Az idézet második sora (K, É, A, 
Z). 36. Talál. 37. Fogoly. 38. Juss. 40. Részben rámázik! 45. 
Hahó, …! (Palásthy György filmje) 48. Háziállat. 49. Vörö-
sessárga növényi festékanyag. 51. USA-beli színész (James 
Byron). 52. Három, németül. 54. Polcról hirtelen levesz. 56. 
Visszhangzik. 57. … Presley, a rock and roll királya. 59. Len-
gyel iparváros. 61. Belül. 62. Hannibal … portas, Hannibál a 
kapuk előtt. 65. Középkori magyar méltóság. 67. Arcrész. 70. A 
mélybe. 72. Kettős betű. 74. Orfű egynemű betűi.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 35.

dR. ÁBRAHÁM KATALIn (fIdESZ) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)

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

dR. BÁcS MÁRTOn (MSZP) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805

dR. BAJOMI IVÁn (PM) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)

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

cSERnUS LÁSZLÓ (fIdESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/597-5600,  
csernus.laszlo@fidesz.hu

EndRŐdI JÓZSEf (fIdESZ) önk. képv. 
Minden hónap első szerdáján és péntekén. 
Egyeztetés: 06/20/462-2649

fARKAS KRISZTInA (fIdESZ) önk. képv. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)

fARKASnÉ dR. KÉRI KATALIn (MSZP)  
önk. képv. 
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805

GAJÁRSZKI ÁROn (LMP) önk. képv. 
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai  
(kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találko-
zóhoz egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626.

GöRöG AndRÁS (MSZP) önk. képv. 
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/655-3005

GYORGYEVIcS MIKLÓS (KdnP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)  
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu

JAnKÓ ISTVÁn (fIdESZ) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig. 
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.) 
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033

JUnGHAUSZ RAJMUnd (fIdESZ) önk. képv. 
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. 
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes 
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624

KIRÁLY nÓRA (fIdESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu

dR. KUPPER AndRÁS (fIdESZ) alpolgármester 
Egyeztetés: 372-4620

LUdÁnYI ATTILA (fIdESZ) önk. képv. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu

dR. MOLnÁR LÁSZLÓ (KdnP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri: 
minden hónap második szerdáján 15–16.30 óráig. 
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119. 
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672

nAGYnÉ AnTAL AnIKÓ (fIdESZ) önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig. 
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.) 
n.antal.aniko@ujbuda.hu

SASS SZILÁRd (fIdESZ) önk. képv. 
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig. 
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.) 
sass.szilard@t-online.hu

dR. SIMIcSKÓ ISTVÁn (fIdESZ–KdnP)  
ogy. képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától. 
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781

SZABOLcS ATTILA (fIdESZ) ogy. képv. 
Június 5-én 16–18 óráig. 
XXII. ker., Városház tér 11. I. emelet

SZABÓ AndRÁS (fIdESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408

SZABÓ GYöRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.  
Villányi út 20/A  
Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

SZAnISZLÓ KRISZTIÁn (fIdESZ) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420, 
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu

VÉcSEI ÉVA (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig. 
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)

ZSARGÓ KRISZTIÁn (fIdESZ) önk. képv. 
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig. 
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. 
(Bartók B. út 141.) 06/20/927-6889,  
zsargo.krisztian@gmail.com

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 
92. A 9. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Hajad ezüst drótjain immár 
szaladó esték kék fecskéi megülnek”. NYERTESE: Sélyi Katalin, Schweidel u. 
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át. 
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Munkanapokon 
11-15 óráig Minden terMékre

10% kedVeZMénYt
adunk* 

1119 Budapest, Csúrgói u. 22-26. ∙ telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638
Fax: 06 1 877 4639 ∙ e-mail: hjalpkft@gmail.com

Budapesten csak ebben az üzletben  
vásárolható meg a kézmves kávé, 

kardinaL CoFFee!
Szeretettel várjuk kézmves kávékóstolónkra  
június 11-én 7-9 óra között!

*az ajánlat nem vonatkozik, az akciós termékekre és a vonaljegyre valamint szombat, 
vasárnap és munkaszüneti napokra.

www.facebook.
com/real.kiss.
kozert
Kövess minket a 
facebook-on!

nYitVatartás:  

6-22 óráig  
minden nap

reáLis árak, kihagYhatatLan ajánLatok!
Egy élElmiszErbolt a mindEnnapokra!

HÍVJON BENNÜNKET BÁTRAN!

KÉRÉSÉRE ÖSSZEÁLLÍTJUK BEVÁSÁRLÓ LISTÁJÁT!

MI NEM CSAK A PÉNZÉVEL,  

AZ IDEJÉVEL IS SPÓROLUNK!

Friss pörkölés, egyedi keverési arányok! Titkos recept alapján!

Tanóra a közösségi 
kertben
Tanóra volt a minap a kerület első közösségi kertjében, egy közeli általános iskola tanulóinak 
ugyanis az Őrmezei Közösségi Kertben tartottak kihelyezett természetismereti órát. Egy évvel 
ezelőtt Őrmezőn hozta létre a városrész első ilyen jellegű kertjét az önkormányzat, a faládás 
ágyások gondozási jogát pályázaton nyerhették el a lakótelepi családok. Az ötletgazda junghausz 
rajmund szerint a kertet nemcsak termesztésre, hanem ismeretterjesztésre is lehet használni. 

óvodai férőhelyek 
2014-ben
Elkezdődött az óvodai férőhe-
lyek kiosztásának elbírálása, az 
eddigi ismeretek alapján idén 
is minden gyereket el tudnak 
helyezni a kerületben.

A korábban sok helyen tévesen meg-
jelent hírrel ellentétben nem 2014., 
hanem 2015. szeptember 1-jétől lesz 
kötelező a törvény értelmében három-
éves kortól óvodába járni, vagyis idén 
még ötévesen válnak óvodakötelessé a 
gyerekek. Az óvodákba minden évben 
központilag szabályozott és meghirde-
tett időpontban lehet jelentkezni, idén 
május 5. és 9. között került erre sor. 
Ezt követően az intézmények nyilván-
tartásba vették a jelentkezőket, majd 
az önkormányzatban összesítették a 
kerületi adatokat, végül egy bizottság 
dönti el, ki hová kerül. A bizottság a 
huszonhárom kerületi óvoda vezetőjé-
ből és önkormányzati dolgozókból áll. 

A törvény értelmében június 6-áig 
kell értesíteni a szülőket a felvételről, 
minden intézményben ugyanazon a 
napon teszik közzé a felvettek nevét. 
Ha egy óvoda vezetője nem tud fel-
venni egy gyermeket, határozatban 
kell elutasítania, de ilyenkor legtöbb-
ször javaslatot is tesz arra, melyik in-
tézmény tudná fogadni. Fellebbezést 
benyújtani az óvodánál lehet. – Idén 
1652 jelentkezési lap érkezett be – 
mondta Győrffyné Molnár Ilona hu-
mánszolgálati igazgató –, de többen 
kettő, vagy akár öt óvodát is kiválasz-
tottak, így a jelentkezők tényleges szá-
ma 1344 – tette hozzá. 

Úgy néz ki, el tudnak helyezni eny-
nyi óvodást, de nem minden esetben 
ott, ahova jelentkeztek. Ahol sok volt 
az új lakás építése, mint például Al-
bertfalván, ott több gyerek született, 
ezért nagy volt a túljelentkezés. Van-
nak olyan területek is, ahol arányaiban 
kevesebb az óvodai férőhely, ez Szent-

imrevárost érinti elsősorban. Bármi-
lyen kérdés esetén az önkormányzat 
Humánszolgálati Igazgatóságán lehet 
érdeklődni, Burjánné Rapák Annánál. 

A sajátos nevelési igényű gyerme-
kek elhelyezését is nagyon körültekin-
tően kezeli az önkormányzat. Mind a 
huszonhárom kerületi óvoda alapító 
okiratában szerepel, hogy sérülésspe-
cifikus módon ellátja a gyerekeket, 
akár saját keretein belül, akár odaér-
kező gyógypedagógusok segítségével.

Az elmúlt időszakban körülbelül 
négy–ötszáz millió forintot költött a 
kerület az óvodai férőhelyek bővítésé-
re, így több mint ötszáz új férőhely jött 
létre. Ez elsősorban az önkormányzati 
óvodákat érintette, de Újbuda arra is 
nagy gondot fordított, hogy segítse 
azon intézményeket, szervezeteket, 
amelyek új óvodai férőhelyeket sze-
retnének létrehozni a kerületben. A ci-
vil egyesületek közül például a Szent 
Gellért Óvoda kapott támogatást 
csoportbővítéshez, valamint a Szent 
Benedek Iskolaközpont. A jövőben a 
fejlesztéseket energiakorszerűsítéssel 
is összekötnék.

– A gazdagréti óvodánál úgy sze-
retnénk megoldani a férőhelybővítést 
– mondta Molnár László alpolgármes-
ter –, hogy a csoportszobák hozzáépí-
tésével együtt teljes körű felújítást is 
végzünk. Ez négyszáz millió forintot 
meghaladó beruházást jelent, jelen-
leg az építési engedélyeztetés van fo-
lyamatban. Az önkormányzat eljutott 
arra szintre, hogy az óvodák szakmai 
munkájába is bele tud folyni, ennek 
jele az a közelmúltbéli döntés, mely-
nek értelmében szeptembertől elindul 
az óvodapszichológusi hálózat. Hat 
pszichológus fogja segíteni az óvónők 
munkáját, hogy a gyerekek a legjobb 
körülmények között legyenek felké-
szítve az iskolára – tette hozzá.

(H. L.)

A Menyecske utca és Neszmélyi út találkozá-
sánál létrehozott kertet tavaly tavasszal adta át 
Újbuda Önkormányzata, így a városlakókból 
lett gazdák már egy teljes vegetációs időszakot 
megéltek. A ta-
vaszi előkészü-
letek óta néhány 
zöldséget már 
le is szüreteltek 
az ágyások mű-
velői, most épp 
az eper, a zöld-
borsó és a retek 
érik. 

Az Őrmezei 
Általános Iskola 
egyik alsós osz-
tályának tanu-
lói kikerekedett 
szemmel hall-
gatta a tanórát 
vezető kertész-
mérnök előadá-
sát, amelyből 
megtudhatták, 
hogyan lesz a 
magból palánta, 
abból pedig termés. A kisdiákoknak főként a 
tapasztalatszerzés tetszett, azonosították pél-
dául a kapor illatát a tökfőzelékével, a bazsa-
likomét a milánói makaróniéval, a mentáét a 
rágógumiéval. 

– A gyerekeknek a lexikonok helyett élve-
zetesebb közelről megismerni a természet 
működését, ennek pedig legegyszerűbb mód-
ja, ha kisétálnak a közeli kertbe – mondta az 

ötletgazda Junghausz Rajmund. Az őrmezői 
képviselő azt szeretné, ha több iskola is tartana 
kihelyezett órákat a területen. A tervek szerint 
a diákok a palántázástól a termésig egész év-

ben végigkísérhetik majd a növénytermesztés 
folyamatát.

Az iskola igazgatója, Újkériné Diviák Mária 
osztja azt a nézetet, hogy minél több időt tölt-
senek szabadban a gyerekek. – Mivel ökois-
kola vagyunk, fontos hogy az elmélet mellett 
használható gyakorlati tudást is szerezzenek 
tanulóink – mondta az igazgató. 

(T. D.)
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Mártogatós

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

Zahorán Niko-
lett Alexandra 
2013. szeptem-
ber 23-án szü-
letett a Szent 
János Kórház-
ban 55 cm-rel 
és 4200 gram-
mal. Nagyon 
szeret játszani, 

és 1-2 héten belül kinő az első foga is! Szőke, kék szemű kis-
lány, egyszerűen gyönyörű! Nem sírós, inkább érdeklődő és 
vidám természetű baba.

Ördögh Kála 
2014. január 
3-án jött a 
világra. Na-
gyon vártuk 
az érkezé-
sét. Aktív, 
vigyori és 
k o m m u n i -
katív. Min-
denkivel ba-
rátságos, „pár szót” vált az emberekkel. Kedves védőnőnk és 
gyermekorvosunk gondoskodik az egészségünkről.

Forgács Tamara 
2013. december 
25-én érkezett iga-
zi kis karácsonyi 
ajándékként. Igaz, 
6 héttel korábban, 
mint vártuk, kicsit 
megijesztett min-

ket, de nagyon szépen fejlődik. Nővére, Emília nagyon szereti 
babusgatni csak úgy, mint a szülei.

Rácz Adél 2014. 
január 13-án látta 
meg a napvilágot 
4260 grammal és 
58 centiméterrel. 
Mosolygós, nyu-
godt, puszilgatni-
való kisleány. A 
szülők első, várva 
várt gyermeke, így rajongásuk határtalan, és nagyon-nagyon 
szeretik Adélt.

KözöS

Golf variációk
Mintha egy zeneszerző mindig ugyanazt a témát ismételgetné, színezgetné; a VW Golf lényege se sokat válto-
zott az elmúlt évtizedekben. legalábbis látszólag.

Valójában folyamatosan fejlődik, új utakat tör a VW 
örökzöld sikermodellje, ám ezt gyakran a felszín alatt 
tartják a mérnökök, a vásárlók generációról generációra 
ugyanazokat az értékeket kapják, az adott kor színvo-
nalán megvalósítva. A Golf nem úgy konzervatív, hogy 
lemond a modern értékekről, éppen ellenkezőleg: fo-
lyamatosan beépíti a legújabb vívmányokat, csak na-
gyon figyelnek rá, hogy a változás ne tegye tönkre a 
félreismerhetetlen élményt. A Golf VII például szinte 
forradalmi újdonságokat tartalmaz a bőr alatt, olyan 
sok mindenben tér el a megelőző két generációtól, vi-
szont kívülről ez gyakorlatilag észrevehetetlen. 

Ha ránézünk, a 
megszokott vona-
lak friss kiadását 
látjuk, jól is néz 
ki, és épp annyi 
dizájn van benne, 
hogy láthatóan új 
legyen, közben 
mégis ismerős. 
A karosszéria jól 
k i h a s z n á l h a t ó 
tereket nyújt: a 
csomagtér 605 li-
terje önmagában 
is remek, ráadás-
nak praktikus 
trükkök sokasága 
segíti a cuccolást. 
Igaz, ezek egy 
része fizetős ext-
ra, de még így is 
öröm, hogy egy-
általán vannak. 
A nagy puttony 
ráadásul nem az 
utastér kárára ekkora, a hátsó ülésen is tágas hely fo-
gad, három gyerek, vagy két, akár megtermett felnőtt 
is kényelmesen befér. Kombinak tehát első osztályú a 
Golf Variant.

Ahol azért érezni valamit a műszaki forradalomból, 
az a vezető ülés: az új, érintőképernyős információs 
központ kedvéért egy kicsit átrendezték a funkciókat, 
más lett például a fedélzeti komputer, és új helyen van 
a műszerfali háttérvilágítás potmétere is. Viszont min-
den logikus, ügyes, úgyhogy némi ismerkedés után már 
otthonos lesz, a sok modern funkció integrálása jól si-
került.

A bőr alatti forradalom lényege, hogy egy teljesen új 
elv szerint rakosgatják össze az építőkockákat autóvá 
a VW-nál, így a Golfnál még olyan, más modelleken 
kőbe vésett elemek is cserélhetők, mint a hátsó futómű. 
A próbált 1.4 TSI motorhoz az egyszerűbb, csatolt len-
gőkaros kivitel jár, ami papíron visszalépés, hiszen a 
2003-as Golf V óta mindegyik verzió multilink megol-
dást kapott. De a tesztidőszak alatt bizonyított a rend-
szer, szerintem 10 vásárlóból 9 nem fogja észrevenni 
a változást, a rugózás ugyanis budapesti utakon is jó, 
miközben az úttartással sincs semmi gond, a Golf tö-
kéletesen hozza a visszafogott, polgári autót. Az 1.4 

TSI amúgy is kevés lenne a menetkészen több mint 1,3 
tonnás kocsi sportos mozgatásához, a kis turbómotor 
nyomatéka azonban elegendő vonóerőt biztosít megpa-
kolva is. És egy ilyen, praktikumra kihegyezett kombi-
nál ennyi épp elég. Már csak az a kérdés, megéri-e az 
árát, hiszen a tesztelt 122 lóerős 1.4 TSI DSG Comfort-
line felszereltséggel 7 millió felett indul, ennyiért már 
dízelt is kapni jó pár ellenfélnél. Igaz, azokon nem lesz 
olyan jól eladható jelvény, mint a Golf Variant orrán, 
szóval azért nem ilyen egyszerű a matek, ha az érték-
vesztést is beleszámítjuk – az alsó-közepes osztályban 
a verseny minden évben egyre csak élesebb. 

Az ország első 
pálinkafőző mesterei
ismeretbővítő pálinkavacsorák, vadon termő alapanyagok, zöldségpárlatok, egyre 
igényesebb fogyasztók – mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy roppant népsze-
rűségnek örvend a budapesti Corvinus Egyetemen két éve indított pálinkames-
ter-képzés, ahol idén végeznek az első szakmérnökök.

Akinek van megfelelő alapképzettsé-
ge, az a kétéves szak elvégzése után 
szakmérnöki, aki idegen területről jött, 
az OKJ-s vizsgát tehet. Akik érzék-
szervi és gasztronómiai előadásokat 
is hallgatnak, azok a pálinkatörvény 
értelmében a nemzeti tanácstól kérhe-
tik nevük felvételét a pálinkabírálók 
névsorába. Maga a képzés elsősorban 
főzde vezetésére jogosít, a tananyag 
nagyon sok területet lefed a néprajztól 
a vámjogig, a gépi technológiai folya-
matoktól a gyümölcsismeretig, de he-
lyet kap benne a marketing is.

A túljelentkezés óriási: az első év-
folyamnál nem hirdettek felvételit, 
és húsz–harminc főre számítottak, de 
több mint kétszázan jelentkeztek. Vé-
gül 105 hallgatóval indult a képzés – a 
többiek előfelvételi jogot szereztek –, 
van köztük olyan, aki már most ké-
szülékgyártással foglalkozik, mások 
a pálinkamarketing vagy a pálinka-
turizmus területéről érkeztek. Sokuk 
diplomamunkája is inkább doktori 
disszertáció, mint szakdolgozat, oly-
kor még titkosításra is szükség volt, 
például amikor egy üzem kérésére vett 
részt a diplomamunka írója termékfej-
lesztésben. 

Új kutatási területek is születtek, 
nyolcan például faminták kutatására 
hoztak létre csoportot: tizenöt külön-
böző fatípust vesznek górcső alá érle-

lési szempontból, többféle pörköltségi 
változatban vizsgálják a bennük talál-
ható íz-, illat- és aromaanyagokat. A 
Soproni Egyetem bevonásával zajló 
kutatás révén mára több tízezres mé-
rési mintával rendelkeznek. A kuta-
tócsoport – amelynek vegyészek, 
élelmiszer- és agrármérnökök mellett 
Zólyomi Zsolt világhíres parfümőr, 
az „orr” is a tagja – azt szeretné, ha 
a pálinka Magyarországon nemcsak 
hagyomány lenne, hanem tudomány 
is. Ezért japán mintára nem azt várják, 
hogy majd az évszázados tapasztala-
tok meghozzák az eredményt, hanem 
tudományos eszközökkel, mérésekkel 
térképezik fel a lehetőségeket. A leg-
főbb cél a nemzetközi piac meghódí-
tása.

A kutatás során arra jutottak, hogy 
nyolc–kilenc paraméter határozza 
meg a hordós érlelést, ilyen többek kö-
zött a hordó fájának a fajtája, a mérete, 
a töltöttségi foka, a borpárlat alkohol-
tartalma, az érlelési idő, a hőmérsék-
let. A brandyk, whiskyk előállításához 
többnyire tölgyfahordót használnak, a 
hazai gyümölcsök, illetve a hordóké-
szítéshez használható honos fafajok 
megfelelő párosításai azonban nem-
csak színesebb, különlegesebb palet-
tát, hanem jobb minőséget is eredmé-
nyezhetnek.

(H. L.)

Norvégiában a nyári időszakban, amikor 
hosszúak a nappalok és rövidek 
az éjszakák, a munkálta-
tók némileg lerövi-
dítik a munkaidőt, 
hogy a dolgozó 
ezeken a napo-
kon minél több 
időt tölthessen 
családjával. Itt-
hon ilyen szociá-
lis intézkedés még 
nincs, ám a mun-
kavállaló ösztönösen 
törekszik arra, hogy jó 
időben társasággal, csa-
láddal együtt töltse el szabad-
idejét, kiüljön a levegőre, a teraszra vagy a 
balkonra. A heti tippünk a könnyed mártoga-
tás, amihez passzol egy korty bor, esetleg egy 

sAjTKréM:
• 2 db natúr Camping sajt (125 g-os)
• 10 dkg Cheddar (sárga angol)
• 1 dl tejszín
• Késhegynyi őrölt görögszénamag
• Fehérbors
• Kávéskanál Worchestershire szósz
• Ízlés szerint erős zöldpaprika
A sajtot és a tejszínt összemelegítjük, 
habverővel vagy fakanállal krémesre 
keverjük, majd fűszerezzük, langyosan 
tálaljuk.

TEjfölKréM:
• 3 dl 20 százalékos tejföl
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 csomag petrezselyemzöld

• 4-5 szál snidling
• Csipet só, bors, cayenne bors
A hozzávalókat egyszerűen összeke-
verjük, jéghidegen tálaljuk.

riCoTTAKréM:
• 250 g ricotta
• 4-5 evőkanál sovány natúrjoghurt
• 4-5 levél zsálya
• Ízlés szerint chilipaprika
• Csipet só, fehérbors
A hozzávalókat összekeverjük, majd 
állni hagyjuk, hogy a paprika ereje 
kiolvadjon. Ezt követően újra megke-
verjük. A ricotta ellensúlyozza a chilit, 
de természetesen módjával kell az 
erőspaprikával bánni, mert megkeserít-
heti az estét.

pohár habos sör. Három egyszerű márto-
gatós receptet kínálunk, amelyekhez a pirítós 
kenyér éppúgy illik, mint a sós chips vagy a 
zeller-répa-uborka kombó. Előbbit a férfiak-
nak, utóbbit a hölgyeknek ajánljuk.


