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Erősebb érdekképviselet
a Fővárosi
Közgyűlésben

Tervezői műhelymunkára
invitálják a lakosságot
A magánfejlesztések terén újra beindulni
látszik a lakó- és az irodaingatlanok piaca,
ez év végén már megkezdődhet néhány kereskedelmi ingatlan építése is. Tudvalévő,
hogy egy nagyobb kereskedelmi központ
épülhet a 4-es metró végállomásának közelében, amely szervesen ízesül a közlekedési létesítményekhez. Mindezeken túl
alapvetően fontosnak tartom a munkahelyek
létrehozásához szükséges szabályozási környezet megteremtését is – mondta lapunknak Takács Viktor Újbuda főépítésze. Míg
korábban jóformán csak kereskedelmi és
szolgáltatási foglalkoztatásban gondolkodtak a fejlesztők és a városatyák, ma már ismét keresik az ipari ingatlanokat, kerületünk
pedig azon kevés belső budapesti kerülethez
tartozik, amely rendelkezik ilyen területekkel. A főépítész úgy véli, előremutatónak
tekinthető, hogy a Főváros és a XI. kerület
vezetői, az önkormányzati főépítészek és a
megbízott tervezők a korábbi időszakokban
tapasztaltnál jobban együttműködve készítik
a fejlesztési koncepciókat és a szabályozást.
A polgármester és a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) vezetői fontosnak tartják a
szakhatóságok mellett a lakosság és a civil
szervezetek szerepét is, ezért minden beruházás tervezése és engedélyeztetése során
van társadalmi egyeztetés. A kerületi fejlesztési stratégia készítésekor rövidesen tervezői
műhelymunkára invitálják a lakosságot.
Megítélésem szerint a 2008-as gazdasági
válság megállított egy eszeveszett fejlesztési
hajszát, amit jobbára csak lekövetni tudott a
szabályozási tervek rendszere - tette hozzá
Takács Viktor. Az utóbbi években volt lehetőségünk előre gondolkozni, a jövőbeli fejlesztéseket irányítottabban előkészíteni.
(Cikkünk a 4–5 oldalon)

A nemzeti összetartozást
ünnepelték
a Feneketlen-tó mellett
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Jutalmazták
a sajtómunka segítőit
A Sajtószakszervezet elismerésében részesült
Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár. A szakszervezet a Diplomata Magazin Kiadójával
közösen alapított „Sajtómunka segítéséért” elnevezésű kitüntetést adományozta a politikusnak. A szervezet idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
1989. május 31-én tartotta első kongresszusát a frissen alakult
Sajtószakszervezet, negyedszázaddal később a VI. kongres�szusra került sor a Magyar Iparszövetség székházában. Az
eseményen a jubiláló szervezet múltjáról és az érdekképviseleti
munka változásairól is szó esett. A magyar sajtó munkavállalói szakszervezetének ügyvezető társelnöke, M. Lengyel László

Egy tervezett és egy már megvalósult beruházás, mindkettő
meghatározza Újbuda arculatát. Fent a Futureál irodaparkjának
modellje, lent az M4-es metró kelenföldi végálomásának épülete
látható.

hangsúlyozta, az érdekvédelmi munka az elmúlt években elsősorban a jogszabályi és a szakmai környezet változása miatt
alakult át jelentősen. Hozzátette: összességében nehezebbé vált
a sajtóban dolgozók érdekeinek képviselete.
A jubileumi ülésen a Sajtószakszervezet és a Diplomata
Magazin Kiadó a „Sajtómunka segítéséért” díjat adományozta
Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkárnak,
Lounes Magramane-nak, Algéria magyarországi nagykövetének, valamint Jüllich Ádámnak, a Jüllich Glas Holding Zrt.
elnökének. Az eseményen adták át a Vasvári Pál-emlékplaketteket is.
(Újbuda/MTI)

Nyári forgalmi változások Dél-Budán
Június 16-ától, hétfőtől magasabb sebességre kapcsol az 1-es villamos újbudai meghosszabbítása, miután a Fehérvári út és a Hengermalom utca csomópontjában is megkezdődik a munka. Ehhez
kapcsolódóan augusztus végéig több dél-budai villamosjárat közlekedése is megváltozik: a Fehérvári úton az Etele út kereszteződésében kialakított ideiglenes végállomások mentén két szakaszra
osztva közlekedik a 18-as, a 41-es, a 47-es és a 48-as villamos.
Június közepétől várhatóan augusztus végéig a Hengermalom
út–Fehérvári út csomópontnál kiépül az 1-es villamos ideiglenes végállomása – amíg a vonal kelenföldi meghosszabbítása
teljesen el nem készül, a járat idáig közlekedik majd. A vonalhosszabbításhoz szükséges vágányívek megépítése mellett a
peronépítést, útépítést, közműáthelyezéseket, valamint a felsővezeték-hálózat és a közvilágítási kábelhálózat átépítését is
elvégzik.

Módosul a villamos- és buszközlekedés
2014. június 16-ától várhatóan augusztus végéig a 18-as, a 41-es
és a 47-es villamosok a Fehérvári úton, az Etele út kereszteződésének két oldalán kialakított ideiglenes végállomások mentén két szakaszra bontva közlekednek. Az utasoknak az Etele
út/Fehérvári út megállóhelyen le kell szállniuk a villamosról,
és az Etele út, valamint a Fehérvári út kereszteződésének másik oldalán, körülbelül 250 méter gyaloglás után szállhatnak
fel ismét.
• A 18-as villamos a Széll Kálmán tér M és az Etele út/Fehérvári út, valamint az Etele út/Fehérvári út és Savoya Park között
• a 41-es villamos a Batthyány tér M+H és az Etele út/Fehérvári út, valamint az Etele út/Fehérvári út és a Kamaraerdei
Ifjúsági Park között,

• a 47-es villamos pedig a Deák Ferenc tér és az Etele út/Fehérvári út, valamint az Etele út/Fehérvári út és a Városház tér
között közlekedik. A 48-as villamos ez idő alatt nem jár.
Az M4-es metróhálózat könnyebb elérése érdekében a 114es és a 214-es busz a Kosztolányi Dezső tér felé a Fehérvári út–
Andor utca–Tétényi út–Bartók Béla út–Ulászló utca–Bukarest
utca–Kosztolányi Dezső tér ideiglenes útvonalon közlekedik.
A buszra az alábbi megállókban lehet felszállni.

Közúti, kerékpáros
és gyalogos forgalomkorlátozások
Az 1-es villamos építésével kapcsolatosan a Fehérvári úton
a Hengermalom úti csomópontban június 16-ától megkezdődik
az új villamospálya és az új középperon építése.
(Folytatás a 9. oldalon)
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kék hírek
Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elfogták V. István
Aurélt, mivel május 27-én reggel egy XI.
kerületi parkban kiabált, közben megrongálta a közelben parkoló gépkocsikat,
összetört egy kerékpárt, majd meg akarta
verni azt a járókelőt, aki számon kérte viselkedését.
•
Lopás bűntettének elkövetése miatt állították bíróság elé F. Zsolt György budapesti lakost június 5-én, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy egy kerületi bevásárlóközpont mélygarázsában parkoló
személygépkocsit feltört, és a benne található értékeket eltulajdonította.
•
A XI. kerületi rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást – őrizetbe
vétele mellett – Cs. Béla 18 éves budapesti lakos és két 17 éves társa ellen. A
jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint
a gyanúsítottak június 7-én 13 óra körüli
időben, a Hamzsabégi sétány és Fehérvári út kereszteződésében az értékeiket követelték három fiataltól. A fenyegetésre a
sértettek átadták irataikat, készpénzüket
és telefonjaikat. Néhány perccel később a
Hamzsabégi sétány és Bartók Béla út kereszteződésében a gyanúsítottak cigarettát
kérve szólítottak meg egy fiatalokból álló
társaságot. Megfenyegették és felszólították őket, hogy pakolják ki a zsebeiket,
különben bántódásuk esik. A sértettek ekkor futásnak eredtek, egyiküket azonban
utolérték és bántalmazták, majd elvették
mobiltelefonját.
A hegyvidéki rendőrök a sértettektől
kapott személyleírás alapján június 7-én
23 óra 40 perckor a Kosztolányi Dezső
téren igazoltatták és elfogták a rablókat.
Ruházatuk átvizsgálása során több, a bűncselekményhez kapcsolódó bizonyítékot
találtak.
(forrás police.hu)

Közbiztonsági fórumot
tartottak Gazdagréten
Bűncselekményekről, bűnmegelőzésről, közrendről és közlekedésről is szó volt a minap a gazdagréti lakossági
fórumon, amelyen a kerület közrendvédelmi szervezetei is rész vettek. A polgármester tavasszal indított fórumsorozatának célja, hogy Újbuda városrészeit végigjárva megismerjék a lakók problémáit és igényeit. A mostani
találkozón a kerület új közbiztonsági programjai is szóba kerültek.

A kerületi közrendvédelmi
szervek részvételével rendezett közbiztonsági fórumot Újbuda Önkormányzata
Gazdagréten. A lakossági
eseményen Hoffmann Tamás
polgármester és Berki Antal
rendőrkapitány mellett a he-

Társasházi Kamerarendszer-Program
1,3 MP felbontású kamerák

Piaci ár:
171 037 Ft

Piaci ár:
232 073 Ft

Piaci ár:
295 650 Ft

Önkormányzati
támogatás:
85 518 Ft

Önkormányzati
támogatás:
116 036 Ft

Önkormányzati
támogatás:
147 825 Ft

Fizetendő összeg:
85 518 Ft

Fizetendő összeg:
116 036 Ft

Fizetendő összeg:
147 825 Ft

3 MP felbontású kamerák

Piaci ár:
234 105 Ft

Piaci ár:
358 210 Ft

Piaci ár:
490 658 Ft

Önkormányzati
támogatás:
85 518 Ft

Önkormányzati
támogatás:
116 036 Ft

Önkormányzati
támogatás:
147 825 Ft

Fizetendő összeg:
148 586 Ft

Fizetendő összeg:
242 172 Ft

Fizetendő összeg:
342 833 Ft

A feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák
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.

2014. június 18.

A „Kamerával megﬁgyelt
terület” tábla is visszatartó
erővel bír!

lyi közterület-felügyelet, az
Újbuda Polgárőr Egyesület
és az Újbuda Prizma vezetői
is részt vettek. Újbuda rendőrkapitánya beszámolójában
elmondta, kiemelt figyelmet
fordítanak az idősek és a fiatalok védelmére, mivel ők
válnak legkönnyebben áldozatokká. Tavaly 7500 regisztrált bűncselekmény történt a
kerületben, a listát a betöréses
lopás és gépjárműlopás vezeti: 529 autót tulajdonítottak el
és 310 ingatlanba törtek be. A
rendőrkapitány szerint azonban a nagy területet is figyelembe véve Újbuda bűnügyi
mérlege jónak mondható.
A találkozón Hoffmann
Tamás emlékeztetett, hogy
tavaly több intézkedést is
hoztak a lakosság biztonság
érzetének javítása érdekében,
és idén újabb programokkal

igyekeznek javítani a közbiz- Király Nóra képviselő arról betonságot. Az önkormányzat szélt, hogy mindenkivel meg
támogatásával eddig három kellene ismertetni a biztonsákörzeti megbízotti iroda nyílt girács-programot, amelyben
meg, melyek állandó rendőri a lakók az önkormányzat áljelenlétet biztosítanak az tal 50 százalékban támogatott
adott környéken, de a közte- ajtórácsra pályázhatnak. A
rület-felügyelők részvételével kedvezményes ár tartalmazáltalánosan nöza a rács felszevelték a járőrörelését, a zárat
A kerületi
zések számát is.
viszont
már
rendőrség
A kerület az új
az igénylőnek
kiemelt figyelszabályozásnak
kell beszerezmet szentel
az idősek és
megfelelve egynie. A program
a fiatalok
séges polgárőrséaz egyedül élő,
védelmére
get szervezett, ez
mozgáskorlátoegyaránt.
segíti a közterüzott vagy ros�let-felügyelet és a
szul látó idősekrendőrség munkáját is. A pol- nek jelenthet nagy segítséget.
gármester szerint mindehhez A képviselő beszámolt arról
a lakossági kameraprogram is is, most mérik fel, hol lenne
hozzájárul, amely pályázati igény a lakótelepen további
úton nyújt támogatást társas- térfigyelő kamerákra.
házaknak
térfigyelőkame(T. D.)
ra-rendszerük kiépítéséhez.

Családbarát Vállalkozás
elismerő címet hirdet
Újbuda Önkormányzata!
Újbuda Önkormányzata kiemelten fontos területnek tartja, hogy a kerületben működő vállalkozásokat ösztönözze a családbarát működés és szemlélet kialakítására. Ezért évente egy alkalommal díjazza azokat a kis-, közép- és nagyvállalkozásokat, amelyek folyamatosan fejlesztik családbarát szervezeti modell kialakításával
és megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat, szem előtt tartják a családbarát vállalkozás kritériumrendszerének megvalósulását, beépítve azt vállalati filozófiájukba.
A „Családbarát Vállalkozás Újbuda” cím elnyerése nagymértékben segíti megőrizni a vállalkozás versenyképességét, hiszen a családi élet munkával való összehangolásának támogatásával növeli a dolgozói elégedettséget, a motivált, elkötelezett munkaerő pedig a legjobb befektetés egy szervezet számára. A családbarát
működés azonban nemcsak a vállalat belső működésében fejti ki hatását, hanem
a külső környezet, azaz Újbuda számára is előnyöket jelenthet, ami a vállalkozás
piaci szerepének erősítéséhez járulhat hozzá.
Pályázni 2014. június 30-áig lehet az erre kialakított Pályázati Adatlap kitöltésével
és benyújtásával, amely letölthető: www.ujbuda.hu
A Családbarát Vállalkozás Újbuda címet Újbuda Önkormányzata
a „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című,
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001 pályázat keretében alapította.
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Erősebb érdekképviselet
a Fővárosi Közgyűlésben

misszió

Elfogadta a parlament az önkormányzati választási rendszer módosítását. Ennek alapján átalakul
a Fővárosi Közgyűlés, a főpolgármester mellett a 23 kerületi polgármester és 9 listás képviselő
lesz a tagja. A közgyűlési döntéseknél bevezetik a kettős többség elvét. Változtattak az ajánláson,
így a nagyvárosokban könnyebb lesz polgármesterjelöltté válni. Enyhítettek az önkormányzati
képviselők összeférhetetlenségi szabályain is.
A parlament 133 igen szavazattal, 53 nem ellenében fogadta el a fővárosi önkormányzati
választási rendszerről szóló kormányzati javaslatot. A módosítás
alapján a Fővárosi Közgyűlést
a főpolgármester mellett a budapesti kerületek polgármesterei (23 fő), valamint 9 listás
képviselő alkotják a jövőben.
A listára főpolgármester-jelöltek és polgármesterjelöltek kerülhetnek fel, de csak azoké a
szervezeteké, amelyek legalább
12 kerületben állítottak polgármesterjelöltet. A listáról a kerületek lakosságszáma alapján súlyozott
töredékszavazatok arányában osztják
ki a mandátumokat.
Eddig mind a főpolgármesterre,
mind a kerületi polgármesterekre,
valamint a kerületi képviselőkre és
a pártlistákra is közvetlenül szavaztak a budapestiek. Ez megváltozik,
és a jövőben csak a főpolgármester
lesz közvetlenül választható. Főpolgármester-helyettes pedig azokból
lehet, akik főpolgármester-jelöltként indultak
valamelyik választókerületben, de nem nyertek. Az új rendszer változást hoz a jelöltséghez
szükséges ajánlásoknál is, vagyis Budapesten
minimum ötezer ajánlás kell a főpolgármester-jelöltséghez.
Szintén a Fővárosi Közgyűlést érintő módosulás a kettős többség elvének bevezetése,
ami azt jelenti, hogy egy döntéskor egyrészt
szükség lesz arra, hogy a többség – vagyis 17
képviselő – jóváhagyja a javaslatot, másrészt

legalább annyi kerületi polgármester igen szavazata is kell majd, ahányan Budapest összlakosságának felét plusz egy embert képviselik.
Enyhítettek továbbá az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokon. Így az egészségügyben, a köznevelésben, valamint szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményekben dolgozók is
lehetnek önkormányzati képviselők ősztől.
(Újbuda/MTI)

A fővárosnak jobb, Újbudának még jobb lehet
az új választási rendszer
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I-II-IV. időzonában történő felhasználás
esetén 10 alkalmas bérlet
16.500 Ft (1.650/alkalom)

AmAretto étterem
www.hotelrubin.com

1118 Budapest, Dayka G. u. 3.
Foglalás: rubin@hotelrubin.hu
vagy 505 3600/420-as
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Az őszi választásokat követően Újbudának végre valódi, erős képviselete lehet a Fővárosi Közgyűlésben
– szemben az előző ciklusokkal, amikor a politikai csaták gyakran háttérbe szorították az itt élők igényeit,
érdekeit.
Az Országgyűlés június 10-én
döntött az önkormányzati választási
rendszer módosításáról, melynek köszönhetően átalakul a
Fővárosi Közgyűlés. A főpolgármester mellett a huszonhárom budapesti kerület polgármesterei, valamint kilenc,
listáról bekerült képviselő alkotja majd a főváros döntéshozó szervét. Ennek a Közgyűlésnek tehát Újbuda is fontos
tagja lesz, komoly szerepet vállalva a helyi ügyek mellett a
fővárost érintő döntésekben is.
Ahogyan lapunknak Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont
Intézet vezető elemzője fogalmazott, ettől kezdve a főváros a kerületek társulása lesz. Ebben a társulásban pedig
cselekvő szerepet tölthet be minden helyi polgármester, és
a korábbinál lényegesen nagyobb hatóerővel képviselheti
kerületének közösségét olyan ügyekben, melyek a főváros
hatáskörébe tartoznak, mégis jelentős ráhatással bírnak
egy-egy városrész életére. Ezzel olyan beruházások, mint
a sok családnak kiemelten fontos Gyermek-egészségügyi
Központ, új lendületet kaphatnak.
A Közgyűlésben leadott szavazat értéke ráadásul a lakosság számával arányosan nő, így Újbuda – a legnépesebb
budapesti kerületként – arányosan erősebb képviselethez
jut. Bízom benne, ebben a megújult Közgyűlésben én képviselhetem majd az újbudaiak érdekeit, hogy kerületünk
továbbra is jól fejlődő, mégis nyugodt, befogadó, igazi otthona lehessen az Újbudaiaknak.
Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

Kamerarendszerért
pályázhatnak a társasházak

– Több mint két évtizedes vitát zár le az új fővárosi választási rendszer, mivel eldönti,
hogy nem a kerületek a főváros szervezeti egységei, hanem a főváros a kerületek társulása
– mondta lapunknak a Nézőpont Intézet vezérigazgatója, vezető elemzője. Mráz Ágoston
Sámuel szerint korábban állandó versengés, értelmetlen viták és nemegyszer rossz kompromisszumok adódtak abból, hogy eltért a közvetlenül választott polgármesterek és a szintén
közvetlenül megválasztott főpolgármester, valamint a pártelvű Fővárosi Közgyűlés érdeke.
Az új rendszerben a kerületi polgármesterek szerepe nagyobb lesz, hiszen nemcsak a helyi
ügyeket intézik a jövőben, hanem – külön juttatás nélkül, társadalmi munkában – a kerület
érdekeit is képviselik majd a fővárosban.
Az elemző elmondta, hogy az önkormányzati választási rendszer módosításával a fővárosi
közigazgatás kétszintű marad, de az eddig elkülönülő és ellenérdekelt feleknek együtt kell
majd működniük, ami a következő években elvezethet a kerületi és a fővárosi hatáskörök
régóta halogatott újrarendezéséhez. Mráz Ágoston Sámuel szerint az új rendszer igazságos
is, mert nemcsak a győztes polgármestereket vonja be a fővárosi döntéshozatalba, hanem a
vesztes jelölteket is kompenzálja.
– Újbuda nyertese lehet az új fővárosi hatalomelosztásnak – állítja a szakember, hiszen az
ősszel megválasztandó kerületi polgármester nemcsak egyike lesz a Fővárosi Közgyűlés 33 tagjának, hanem szavazata lakosságarányos is lesz. Ez azt jelenti, hogy a dinamikusan fejlődő városrész polgármesterének szavazata 8,4 százalékot ér majd, ha pedig a közgyűlés többségét adó
párthoz kötődik, akkor lehetőségei felértékelődnek. Mráz szerint ez fordítva is igaz, vagyis ha
ellenzéki (a Fővárosi Közgyűlés kisebbségéhez tartozó) polgármestert választ a kerület, akkor ő
a magas szavazati arány ellenére sem tudja majd érvényesíteni érdekeit a többséggel szemben.

Lakossági kamerarendszer-programról szóló fórumot tartottak
Őrmezőn. Az eseményen arról
az Újbuda Önkormányzata
által meghirdetett pályázatról
számolt be a kerület polgármestere és rendőrkapitánya, amely
társasházaknak nyújt támogatást a rendszer kiépítéséhez. Az
eszközökkel a ház bejáratát lehet
megfigyelni.
Újbuda Önkormányzata pályáztatás
során összesen 15 millió forintos támogatást nyújt társasházaknak
megfigyelőrendszer
kiépítéshez
– ez volt
a lakossági fórum
témája Őrmezőn.
Berki Antal rendőrkapitány szerint minden társasházat fel kellene
szerelni olyan térvédő kamerával,
amely nemcsak a bűncselekmények
esetleges megelőzésével, hanem az
elkövetett jogsértések rögzítésével is
segíti a rendőrség felderítő munkáját. A más országokban is népszerű
eszközöket a sikeresen pályázó társasházak önkormányzati támogatással vásárolják meg. Hoffmann Tamás
polgármester elmondta, ha beválik a
lakásvédelmi
akcióterv
CityHirdetes_66x49mm.ai
1 2014.04.17.
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Pontosítás
Lapunk előző számában
(Újbuda 12. szám, 2014. június 4.) félreérhető címmel
jelent meg a legutóbbi képviselő-testületi ülésről szóló
cikk. A „Baloldal nélkül is
lesz
Gyermek-Egészségügyi Központ” cím a cikkben szereplő információra,
az MSZP-frakció tartózkodására mutatott rá. Bajomi
Iván, a Párbeszéd Magyarországért (PM) képviselője
kifogásolta a leegyszerűsített közlést, tekintettel arra,
hogy ő támogatta a gyermek-egészségügyi központról szóló előterjesztést. A
PM-es képviselő lapunknak
eljuttatott levelében a cikket úgy értelmezte, hogy az
újság az újbudai baloldali
politikai erők összességének
jó hírét sértő módon tájékoztatta az olvasókat. A pontatlanságért elnézést kérünk.

Tisztelt olvasók,
kedves újbudaiak!

bevezetett program, akkor azt a későbbiekben kibővíthetik. Junghausz
Rajmund önkormányzati képviselő
szerint a 4-es metró elindulása óta a
lakótelepen megnövekedett az átmenő
forgalom, emiatt szükség van a társasházi kamerák bevezetésére Őrmezőn.
A helyi képviselő az elmúlt hetekben
részt vett a legnagyobb őrmezői lakásszövetkezet küldöttgyűlésén, ahol
elmondása szerint a szövetkezet elnöke arról beszélt, a rezsicsökkentéssel
megtakarított közel 5 millió forintot
kamerarendszer kiépítésére fordítják.
A képrögzítés és -tárolás körülményeit szigorú törvényi előírás szabályozza. A felvétel a házakban történik,
de a rendőrségnek jogában áll azokat
kikérni vagy lefoglalni, ha hozzájárulhatnak bűncselekmény felderítéséhez.
Jó tudni azonban, hogy társasházi kamerával a hatályos szabályozás szerint
csak a bejáratot lehet megfigyelni: magánlakás ajtaja vagy utcai terület nem
lehet a látótérben. A kamerarendszer
minőségtől függően – támogatással
együtt – nagyjából 100 ezer forintos költséget jelent a házak számára.
A rendőrkapitány szerint nem érdemes
ezen spórolni, mivel az olcsóbb, kis
felbontású kamerák nem alkalmasak a
nyomozást segítő, bizonyító erejű felvételek készítésére.
(Újbuda)
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Értékesebbé válnak az ingatlanok a kerületi fejlesztések nyomán
Tovább megy az 1-es villamos
Bevonják a lakosságot is a tervezési műhelymunkába
Bár folynak a viták a támogatások elosztásáról és a fejlesztendő célterületek rangsoráról, Budapest a közlekedésfejlesztés
terén várhatóan jelentős változások előtt
áll. Mivel a metróépítés, a tömegközlekedés átszervezése és a kelenföldi csomópontépítés a fővárosi kerületek közül
Újbudát érintette a leginkább, a kerület
ezután is a figyelem középpontjában
lesz. Takács Viktort, a kerület főépítészét
munkájáról, a kerület szerepéről, az eredményekről és a tervekről kérdeztük.
• Mekkora befolyása van a főépítésznek egy
kerület épített környezetére?
A Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának
tevékenysége elsődlegesen a várostervezésre,
a kerületi építési szabályozás létrehozására és
fejlesztésére, valamint a városfejlesztés elősegítésére irányul. A munka fontos része az épített
örökség védelme és a közlekedési fejlesztések
előkészítése is. Újítás a várostervezésben, hogy
átfogó rendszerbe gyűjtöttük a kerület közterületeivel, beépítésével, ingatlanhasználattal kapcsolatos adatokat, ez szolgál alapul a városfejlesztési stratégiai terv kidolgozásához is.
• Milyen pozitív folyamatok indultak el Újbudán?
Előremutatónak tekinthető, hogy a Főváros
és a XI. kerület vezetői, az önkormányzati
főépítészek és a megbízott tervezők a korábbi
időszakokban tapasztaltnál jobban együttműködve készítik a fejlesztési koncepciókat és a
szabályozást. Polgármester úr és a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) vezetői fontosnak
tartják a szakhatóságok mellett a lakosság és
a civil szervezetek szerepét is, ezért minden
beruházás tervezése és engedélyeztetése során
van társadalmi egyeztetés. A kerületi fejlesztési stratégia készítésekor rövidesen tervezői
műhelymunkára invitáljuk a lakosságot. Megítélésem szerint a 2008-as gazdasági válság
megállított egy eszeveszett fejlesztési hajszát,
amit jobbára csak lekövetni tudott a szabályozási tervek rendszere. Az utóbbi években volt
lehetőségünk előre gondolkozni, a jövőbeli fejlesztéseket irányítottabban előkészíteni.
• Milyen beruházások várhatóak a jövőben
a kerületben?

Nyár végére kiépül a villamospálya
a Rákóczi hídon, ezzel valósággá válhat
az 1-es villamos átvezetése Budára.
Jelenleg a teljes szakaszon folynak az
építési munkálatok, ami miatt a XI. kerületben is több helyen változott a közlekedési rend.

A közösségi beruházások közül alapvetően
fontosak a közmű- és a közlekedési fejlesztések. Az elmúlt időszak szabályozásaival
lehetőséget teremtettünk oktatási-nevelési
intézmények bővítésére és újak építésére. Kiemelkedően fontos a Fehérvári úti Gyermek-egészségügyi központ építési lehetőségének megteremtése. A Bikás park mellett tervek
készültek az Etele út menti panelházak előtti
park kiépítésére is. Úgy gondolom, ez a kerület egyik kiemelkedő közterülete, fontosnak
tartom, hogy a valamikor városszéli iparterületnek és lakótelepnek számító rész kapjon
egy jól belakható, impozáns főutcát és parkot.
Emellett tervezzük az egész térségben a nagyméretű épületek közti területek fejlesztését,
ezek több ezer embernek adnak szabadidős
tevékenységekre alkalmas teret.
A magánfejlesztések terén újra beindulni látszik a lakó- és az irodaingatlanok piaca, szerintem ez év végén már megkezdődhet néhány
kereskedelmi ingatlan építése is. Tudvalévő,
hogy egy nagyobb kereskedelmi központ épülhet a 4-es metró végállomásának közelében,
amely szervesen ízesül a közlekedési létesítményekhez. Mindezeken túl alapvetően fontosnak
tartom a munkahelyek létrehozásához szükséges szabályozási környezet megteremtését is.
Míg korábban jóformán csak kereskedelmi és
szolgáltatási foglalkoztatásban gondolkodtak a
fejlesztők és a városatyák, ma már ismét keresik az ipari ingatlanokat, kerületünk pedig
azon kevés belső budapesti kerülethez tartozik,
amely rendelkezik ilyen területekkel.

Az 1-es villamos a főváros egyik legfontosabb
villamosjárata, jelenleg zajlik az átfogó rekonstrukciója. A beruházás első ütemének részeként nem csupán az infrastruktúra újul meg,
de meg is hosszabbítják a villamosvonalat:
2015-ben éri el a Fehérvári utat, ahol ideiglenes
végállomást alakítanak ki. A vonal meghos�szabbításával kiváltható lesz a 103-as autóbusz.
A Bécsi úti végállomás és
a Puskás Ferenc Stadion
között 8,3 kilométer
hosszban teljesen új
pálya épül a régi,
e l h a s z n á ló d o t t
vágányok
helyett. Délen 3,2
kilométeren új
szakasz épül ki
a Rákóczi híd
– Szerémi út –
Henger ma lom
út útvonalon. A
Vörösvári úton és Újbudán fűburkolatú pálya
létesül, ennek zölden tartásáról automatikus
öntözőrendszer gondoskodik majd. A menetidő jelentősen csökken, megszűnnek az eddigi
sebességkorlátozások. Az új pálya tervezési
sebessége 60 km/óra, és az érzékenyebb pályarészeken, például a vágánykereszteződéseken,
kissugarú ívekben is a jelenleginél gyorsabban
haladnak majd a villamosok. A vonal áramellátási rendszere is megújul: a Bécsi út és a Kerepesi út között kicserélik a felsővezetéket, a
teljesen megújuló energiaellátási hálózat pedig
alkalmas lesz a visszatáplálásra is.
Megszépülnek a megállók is: egységesen 26
centi magas peronok épülnek ki, melyekről az
alacsonypadlós járművekbe akadálymentesen

• Mi a víziója a következő ciklusra?
Folytatódik az Integrált Településfejlesztési
Stratégia. A kerületben lévő térinformatikai
rendszer korábban példaként szolgált másoknak, fejlesztése azonban a költségvetési megszorítások miatt elmaradt. Bízom benne, hogy
jövőre lehetőség nyílik egy integrált - tervezési, vagyongazdálkodási, üzemeltetési és pénzügyi – rendszer kiépítésére, mert ma csak ezzel
lehet egy igazán költséghatékony városfejlesztési és gazdálkodási működést fenntartani.
A fejlesztés fel fog gyorsulni a déli területeken, a Szerémi és Budafoki út közti munkahelyi terület egységesebb arculatot nyer. A
hegyvidéki részeken is megújulnak a közterek,
például a Márton Áron téren vagy a Gellérthegyen. A Sas-hegyen életszerű volna egy pufferzónát kialakítani a természetvédelmi terület
alatt, ami a mostaninál intenzívebb lakossági
használatot tenne lehetővé. Fontosnak tartom a
madárhegyi területek közösségi fejlesztését is,
mert az egységes építészeti karakter nélkül felhúzott társasházak világa többet érdemel, mint
hogy egy alvóváros része legyen. Jó lehetősége
van a XI. kerületnek a sportfejlesztésekre is:
több sportpálya, uszoda és tanmedence épül
Újbudán. Épül egy Judo Akadémia, kiemelt állami beruházásként készül a Tüskecsarnok és a
Lágymányosi Versenyuszoda.

Ingatlanárak
A várható fejlesztések és beruházások hatására
Újbuda kiemelt szereplője az ingatlantérképnek,
nemcsak Budapest legnagyobb lélekszámú kerületeként tartják számon, hanem egyben
a legélhetőbb városnegyedként is. Mindez köszönhető a kerület belvárosi és kertvárosi részének, illetve rendkívül erős tömegközlekedési
hálózatának. A válságot maga mögött hagyó
kerületben Budapesten szinte az elsők között
mozdult meg az ingatlanpiac, most különösen
az olcsóbb panellakások adásvétele indult be.
Ez egyben az árak növekedését is jelenti.
A következő körben indulhat el a nagyobb
értékű kertvárosi ingatlanok adásvétele, ami
ugyancsak árnövekedést hoz. A kerületi projektek az ingatlanpiaci fellendülés mellett az ingatlanok értékét is növelik.

• Milyen közlekedésfejlesztési lehetőségeket
lát a kerületben? Hogyan lehetne hatékonyabban tehermentesíteni a belvárosi közlekedést?
Az 1-es villamos kiépítése az Etele térig komoly előrelépés a városiasodás irányába, közelebb kerül a pesti oldal a dél-budai részekhez.
Minden fórumon hangsúlyozzuk a 4-es metró
meghosszabbításának elengedhetetlen voltát,
alapvetően fontos a Kelenföldi pályaudvarra
épülő nagy átszállóhely, vagyis az intermodális
központ is. Elhibázott lépés lenne viszont a városhatáron kívülről érkező gépjárműforgalom
bevezetése Őrmezőig és Kelenföldig. Sokkal
racionálisabb lenne Gazdagrét déli részének
érintésével a Madárhegyig kivinni a metrót,
amely egy nagy P+R parkoló mellett egy Törökbálint és Budaörs felől érkező kötöttpályás
közlekedési eszközhöz is kapcsolódhatna. Polgármester úr és a képviselők határozott kérésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK készíttetett egy közlekedési tervet a belső városrészek
gépjárműforgalmának csökkentésére, különös
tekintettel a menekülő útként szolgáló belső
lakó utcák túlterhelésének elkerülésére.

lehet majd beszállni. Az akadálymentesítés jegyében nyolc megállóba liftek épülnek, egyes
helyeken új gyalogátkelőhely, a Közvágóhídnál
rámpa épül. Kicserélik a perontetőket is, a forgalmasabb csomópontokban pedig teljesen fedett peronok épülnek.
Bővülnek a visszafordítási lehetőségek is:
a Szentlélek tér és az Árpád híd megállónál
új vágánykapcsolat létesül, ily módon a pesti
szakasz az észak-budai oldal esetleges üzemzavara esetén is zavartalanul kiszolgálható, a
metróról átszálló utasok nem kényszerülnek
pótlóbuszokra. A kapcsolódó úthálózatokon,
így a forgalmasabb kereszteződésekben az eddigi aszfaltburkolatot jóval teherbíróbb bazaltbeton váltja majd fel.
A fejlesztés eredményeként Észak- és Dél-Buda között létrejön egy akadálymentes, korszerű
és kényelmes járművekkel kiszolgált, kör irányú
villamosvonal, amely érinti a nagy forgalmú
Volán-pályaudvarokat, több vasútállomást, és
kapcsolatot teremt a legfontosabb BKK-járatokkal is, beleértve az összes metró- és a legtöbb
HÉV-vonalat. Mindez nagymértékben javítja
majd Dél-Buda és Dél-Pest közlekedési kapcsolatait, valamint elősegíti a XI. kerület közterület-felújítási terveit és a lakótelepek megújítását.
A fejlesztés 2015–2016-ban valósulhat meg.

Irodakomplexum és pláza épül
a metróvégállomáson
A Kelenföldi pályaudvar és Őrmező környékének egy elhanyagolt, évekig nem hasznosított

területén, a 4-es metróvonal kelenföldi végállomásánál 170 millió eurós beruházással épül
meg a Budapest One nevű épületkomplexum,
amelyben 70 ezer négyzetméteren irodákat alakítanak ki. A fejlesztő Futureal csoport tervei
szerint az Etele City Center bevásárlóközpont
megépítésével együtt Budapest legnagyobb és
legmodernebb városi csomópontja jön létre a
főváros nyugati kapujában.
A Budapest One irodapark az Etele térre tervezett bevásárló- és szolgáltatóközponthoz, valamint a kelenföldi pályaudvarnál kialakítandó
intermodális közlekedési csomóponthoz kapcsolódó területen helyezkedik el, amely részét
képezi a Kelenföldet és környékét érintő nagyszabású városmegújítási programnak. A Futureal a projekt során
szorosa n

együttműködik a Fővárosi Önkormányzattal, Újbuda Önkormányzatával és a Budapesti Közlekedési Központtal.
A Corvin Sétányhoz hasonlóan a beruházó itt
is komplex víziót fogalmazott meg, ez nemcsak
irodafejlesztést, hanem kiszolgáló kereskedelmi egységeket és rekreációs szolgáltatásokat
is magában foglal. A Közép-Európában egyedülálló irodakomplexum építészeti megoldásaiban számos eddig nem látott innováció jelenik
meg. Futó Péter, a vállalat társalapító tulajdonosa rámutatott: a több ezer irodai alkalmazott
szinte karnyújtásnyi távolságban elérhet minden szolgáltatást a bevásárlóközpontban. Az
üzletek, kávéházak és szolgáltatók mellé egy
ezer négyzetméteres játszóházat és egy 1500
négyzetméteres fitnesztermet is terveztek. Az
épületrészeken zöld teraszokat és tetőkerteket
is kialakítanak, az ott dolgozók aktív kikapcsolódását egy különleges tetőtéri
futópálya is segíti majd. A
beruházás része az elektromosautó-töltőállomás,
a biciklitároló és a hozzá
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek is. A Budapest
One fejlesztője a legmagasabb besorolást célozza
meg a zöld- és az energetikai minősítésben.
Hoffmann Tamás korábban azt nyilatkozta, hogy kiválóan és alaposan
készítették elő a beruházást, az átfogó városrehabilitációs fejlesztés pedig a 4-es metróval
együtt megemeli majd a környékbeli ingatlanok értékét. Hozzátette, Újbuda érdeke, hogy
minél több beruházás valósuljon meg, szép
épületek létesüljenek és munkahelyek jöjjenek
létre a kerületben.

Kész a Gomba: Újraéled
az ikonikus találkozóhely
Több évtizedes huzavona után megújult a Móricz Zsigmond körtéri Gomba. A rekonstrukcióval Újbuda jellegzetes, ám évek óta lezárt és
már-már elfeledett találkozóhelye a Schall József-féle eredeti, 1942-es tervek nyomán öltött
régi-új formát. Az épület átadásával az Újbuda
Kulturális Városközpont Program is lezárult.
A május közepén átadott létesítményt újra
birtokba veheti a lakosság, de közösségi és
közlekedési funkcióját később tölti majd be.
Az épület július végétől kulturális és vendéglátó helyiségként, valamint jegypénztárként is
szolgálja majd a lakosságot. A fejlesztési programban a kerület hagyományainak és kulturális értékeinek megőrzését további négy projekt
szolgálja: a Gárdonyi szobor körüli köztér átalakítása, a Bercsényi utca 7. szám alatti házban kulturális-kereskedelmi helyiség kialakítása, a Bartók Béla úti B29 Galéria közösségi
célú átalakítása, valamint a B32 Galéria terület- és funkcióbővítő rekonstrukciója.
(Újbuda)
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Átadták a jó tanuló,
jó sportoló díjakat
Három újbudai diák kapott idén „Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója 2013” díjat. Az oklevelet
a Magyar Sport Házában Hoffmann Rózsa köznevelésért és Simicskó István sportért és ifjúságért
felelős államtitkár adta át.

Mintegy nyolcvan fiatal részesült elismerésben a Magyar Sport Házában abból a négyszázból, aki kiérdemelte a „Magyarország Jó
tanulója – Jó sportolója 2013” díjat. A kitüntetettek között három kerületi fiatal van: Nagy
Dorottya Krisztina (Tamási Áron Általános
Iskola és Német Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Gimnázium), akrobatikus rock&roll;
Zsiborás Luca (Talento-Ház Alapítvány Óvoda, Általános Iskola és AMI), kézilabda; Tóth
Dorina (Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola),
kosárlabda.
Az okleveleket Hoffmann Rózsa köznevelésért és Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtitkár nyújtotta át. Hoffmann Rózsa
beszélt a sport és a tanulás fontosságáról, egy-

mást erősítő hatásáról, valamint arról, hogy a
magyar fiatalság, a magyar iskola és a magyar
sportélet mindig kitermelte a kiválóságokat,
akikre méltán lehetünk büszkék. Szerinte a tanulás és a tudás tartást ad, a sport pedig megtanít a kudarcok elviselésére is.
Simicskó István fontos kormányzati feladatnak nevezte azoknak a feltételeknek a megteremtését, amelyekkel egészséges nemzedéke
lehet Magyarországnak. Hangsúlyozta, sportoló
nemzetet kell építeni, mert csak így lehet az ország versenyképes a mai világban. A tanulást és
a sportot egyformán magas szinten művelőket
dicsérve az államtitkár leszögezte: elismerés jár
azoknak, akik már fiatalon felismerték az élet
igazi értékeit.
(Újbuda/MTI)

Balaton-átúszás Újbudai színekben
Ismét toborozzák a Balaton-átúszókat Újbudán. A csapat tagjai az elmúlt években közösen
indultak, a lelkesedés óriási volt és mindenki
teljesítette a távot. A kerületi csapat szervezője, Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő. A megmérettetést ez évben július 5-ére
tűzték ki.
Idén is lehet jelentkezni a Balatont átúszó újbudai csapatba, a következő feltételekkel: egyrészt kerületi lakosok jelentkezését várják, másrészt a szintidő minimum 2000 méter/80 perc.
Hagyomány már, hogy az 5,2 kilométeres
távot a révfülöpi kikötőből indulva a balatonboglári Platán strandra érkezve kell teljesíteni.

A rajtidőszak reggel 8-tól délután 14-ig tart, az
útvonalat 20-30 méterenként álló hajók, motorcsónakok biztosítják.
Mivel a verseny – ha az időjárás engedi – július 5-én lesz, már javában tart a felkészülés.
Ezt eddig mindenki a saját ritmusában végezte,
de akár közösen is készülhetnek a vállalkozó
szellemű újbudaiak. Ehhez június 22-én 2000
méteres felkészítő időmérőedzés lesz a Kondorosi úti Nyéki Imre uszodában.
A Balaton-átúszásra közösen is oda
lehet utazni. Jelentkezés és regisztráció:
balatonatuszas@szeretemujbudat.hu;
mobil: 06/70/942-4624

Rendeljen online és keresse napi ajánlatainkat weboldalunkon! www.trofeagrill.com

RENDELÉST FELVESZÜNK
hétfő, kedd, szerda, vasárnap:
10:00-tól 22:00-ig
csütörtök, péntek, szombat:
10:00-tól 23:00-ig

Telefon: (1) 481 3003
és (20) 431 5647

vagy látogasson el weboldalunkra
ahol minden nap új ételeket kínálunk.

WWW.TROFEAgrill.COM

Kiszállítás az I.*, VIII.*, IX., X.*, XI., XII.*, XIX.*,
XX.*, XXII. kerületekbe és Budaörsre*!

Sushi kínálat:

különféle levesek, nigrik,
normál maki tekercsek, duó makik,
speciális tekercsek és desszert.
Minden hétköznap többféle
menza ajánlat közül válogathat

MENZA – 690–990 Ft
Érdeklődjön diszpécserünknél,
vagy a trofeagrill.com-on!

Pizza 26-36 cm-es
méretben!
Minden nap friss sós,
édes sütemények, pékáruk!
Egyedi formatorták készítését vállaljuk!

Széles Hamburger
és Hot Dog kínálattal
várjuk!
Étkezési jegyeket és SZÉP kártyát elfogadunk!

MAFC: Soma bácsi
legenda a vízilabdában
Száz éve, június 11-én született Somó- vele, a bejáratnál megkérdezte a kabiczi Lóránt, a MAFC vízilabdacsapa- nost, hogy itt van-e már Soma bácsi.
tának egykori játékosa, edzője, a klub „Ha itt lenne, már hallanánk a hangörökös tagja, 1945-ben és 1966-ban a ját!” – szólt a válasz, mert Soma bászakosztály újjáélesztője. A kilencsze- csi nem volt az a fülbegyónós típus,
res válogatott, főiskolai világbajnok, tenorjától hullámokat vert a Csaszi
majd nemzetközi játékvezető emlé- vize. Nem egyszer velünk is ordítokére a szövetség képviselői, egykori zott, sőt, hozzánk vágta a fapapucsát,
játékosai állítottak táblát a Császár ha lógtunk az edzésről. Kérdezgették
uszoda előcsarnokában.
is, miért tűrjük, hiszen felnőttek vaSomóczi Lóránt a vele egykorú- gyunk, egyetemisták, diplomások,
aknak Soma, nekünk játékosainak de mi tudtuk, hogy ennek a nagy
Soma bácsi volt. Már negyvenéve- része műsor. Mindannyian éreztük,
sen is, pedig legkevésbé
hogy nagyon szeret minvolt bácsis. Örökifjú volt.
ket, tudtuk, hogy mindent
Néhány
Körülötte mindig történt
megtesz a csapatért. Akgondolat
valami, imádta az ugratákor is közös karácsonyt
a legendás
sokat, a jó hangulatot. „A
rendezett, amikor azért
edzőről
póló csak játék, ha tétre
nem járt dicséret.
megy is” – mondta gyakran, és aggóA háború után hadbíró őrnagyi randott, tud-e még bolondozni az ifjúság. gig vitte, a Rajk-perben nem vallott a
Mert ő tudott: például ha egy játéko- vádlottak ellen, ami miatt minden ítésát meglátta a tribünön udvarolgatni, let nélkül a recski fogolytáborba hurbemondatta, hogy az illetőt várja fele- colták. Három évig raboskodott ott.
sége a kijáratnál. Első csípőműtétekor A kegyetlen bánásmód miatt eltört a
– a ‘60-as évek végén – sorra meglá- combcsontja, majd rosszul forrt ös�togattuk a kórházban, szokás szerint sze, ezért élete végéig erősen sántított.
mindenkit valamiért kiosztott, majd A recski évekről ritkán beszélt. Egyaz egyik apukának adott egy papírt, szer az egyik edzés előtt mondta: „Itt
hogy az alapján vezesse le az egyete- az uszodában találkoztam azzal az
mi kis tornateremben az alapozó edzé- ávós tiszttel, aki ötvenben letartóztaseket. Az apuka monotonon olvasta a tott. Mondtam neki, hogy meg ne lásgyakorlatokat: „…karhajlítás, kettő, sam többé a Csasziban!”
három, szökdelés, Borbély Csaba ne
Sérült lába egyre rosszabb állapotlógjál.” Odanéztünk, és Csaba tényleg ba került, 1982 tavaszán már nem
nem csinálta a gyakorlatot. „Soma bá- kaphatott újabb protézist. Soma bácsi
csi még a falakon is átlát!” – mondta.
1982. április 21-én 68 éves korában
Egyszer egy újságíró még a régi halt meg.
Császárban akart interjút készíteni
(Kocsi Tibor)

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
06. hó 26-án 1000 –1015

Ballagi M. u. 3.

51

3454/0/A/70

utcai alagsor

Bartók B. út 16.

25+24

5508/0/A/3 és 4

belső pince

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

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 10-én

930 –945

Budafoki u. 57/b

13

4216/1/A/46

pince

07. hó 10-én

1000 –1015

Budafoki u. 93/c

65

4037/10/A/1

pince

07. hó 10-én

1045–1100

Budaörsi u. 15.

23+15+15

2745/0/A/1, 2 és 3

utcai földszint

Budaörsi u. 15.

37

2745/0/A/6

belső pince

07. hó 02-án

1000 –1015

Budaörsi u. 40/b

92

2782/6/A/1

pince lépcsőházból

Budaörsi u. 40/b

125

2782/6/A/4

udvari földszint

07. hó 11-én

1000 –1015

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.

2777/8/A/9

utcai földszint

06. hó 27-én

1000 –1015

48

06. hó 25-én 1000 –1015

06. hó 25-én 1045–1100

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 honlapjáról.
További információ kapható a 381-1311-es és a 3724-686 telefonszámon.
Budapest, 2014. május 20.

dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Elismerték a diáksport legjobbjait
Véget ért az egész tanévben zajló kerületi diákolimpia, melynek alkalmából díjkiosztó ünnepséget rendeztek
a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A több ezer iskolás részvételével zajló versenysorozat a legtöbb fiatalt
megmozgató sportrendezvény az országban.

A diákolimpia az elmúlt években többször is Újbudán zajlott le a
legnagyobb részvétellel, de ebben a városrészben lehetett a legtöbb
sportágban is elindulni. A hónapokig folyó olimpiai megmérettetésen az atlétikai számoktól kezdve a kosárlabdán keresztül egészen
a bowlingig, szinte minden területen képviseltette magát a részt
vevő 24 intézmény. A nagyszabású versenysorozat méreteit és
népszerűségét a számok is jól mutatják: a 180 tanítási napból 155
napon át versenyeztek a kerület diákjai, akik 18 sportág összesen
94 versenyszámában mérték össze tudásukat. Az általános iskolai
bajnokságokon 101 napon át több mint 5700 tanuló versenyzett,
míg a középiskolák versenyében 1700 fő sportolt 54 napig. Az
egész éves versenysorozat lezárásaként a tanévzárókig 1430 oklevelet adnak át a legsikeresebb diákoknak és felkészítő tanáraiknak.
A diákolimpia díjátadó ünnepségén Hoffman Tamás polgármester és Simicskó István sportért felelős államtitkár mondott beszédet, az elismerések átadásában pedig Kocsis Sándor, az Újbuda
Sportjáért Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a sportcég szakmai vezetője, Horváth Gábor kétszeres olimpiai és háromszoros
világbajnok kajakozó is részt vállalt. A polgármester beszédében
köszönetet mondott az igazgatóknak és a testnevelő tanároknak,
hogy egész évben segítették a versenyek előkészítését és lebonyolítását. Úgy véli, az adatok példázzák, hogy a diákolimpiára

történő felkészülések során a fiatalok életének részévé vált a rendszeres testedzés. Kiemelte, hogy az utóbbi években folyamatosan növekszik a résztvevők száma: tavaly óta 564 fővel többen
sportoltak a kerületi versenyeken, melyeken összesen 7440 főt
regisztráltak. Simicskó István szerint a rekordrészvétel a pedagógusok elkötelezett munkájával és a sportbarát kormány intézkedéseivel magyarázható. – A mindennapos testnevelés bevezetése,
valamint az iskolai sportlétesítmények fejlesztése megalapozta az
iskolai sport bázisának kiszélesítését – tette hozzá az államtitkár.
Ebben az évben a legnépszerűbb csapatsportág a labdarúgás,
a röplabda, a kosárlabda, az atlétika és az ügyességi sorverseny
volt, míg az egyéni sportágak közül a mezei futást, úszást, atlétikát, tájfutást és a sakkot művelték a legtöbben. Az általános iskolák összetett eredménye alapján az Újbudai Grosics Gyula Sport
Általános Iskola végzett az első helyen, őt követte az Ádám Jenő,
a bronzérmet pedig a Farkasréti Általános Iskola vihette haza. A
középiskolák között a Szent Margit Gimnázium volt a legeredményesebb, a második és harmadik helyezést a József Attila és
a Szent Imre Gimnázium kapta meg. A legtöbb versenyen a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola, valamint a József Attila
Gimnázium szerepelt.
(T. D.)

egészségrovat
...az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az
egyik legkomolyabb, az egész világot érintő
betegségnek tartja a hepatitis B fertőzést,
ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni
annak kockázatát sem. A hepatitis B vírus
szexuális úton, vér és testnedvek által terjed,
a fertőzést közvetíthetik fertőzött eszközök
is – mint a borotva, körömvágó olló vagy
közösen használt törülköző. Sokan nem is
tudják, de a hepatitis B Európa vezető halálozást okozó fertőzése, ami akár egyetlen
védőoltással megelőzhető lenne.
A hepatitis, a malária és a sárgaláz tüneteiről és a megelőzésről Dr. Béres Zsuzsannát,
a Budai Oltóközpont és Magánorvosi Centrum vakcinológusát kérdeztük:
A hepatitis B vírus ellen az 1985 után született személyek elvileg már oltottak, azonban a
világ jelentős részen még mindig komoly népegészségügyi probléma a krónikus hordozók
nagy száma. A vírus a májsejtek daganatos
átalakulását, illetve azok pusztulását okozza
10-15 év alatt. A vírus a fertőzött ember testnedveiben, így a vérben és a nyálban is jelen
van. Exotikus utak alkalmával egy véletlen
baleset miatti orvosi beavatkozás megnöveli
a fertőződés valószínűségét, illetve ajánlott
a tetováló szalonok, a testékszer felhelyezésének a kerülése. Egy oltás utáni védettség
kialakulásához optimális esetben másfél hónap szükséges, de létezik köztes megoldás is.
A hepatitis A vírus egészséges emberekben
csupán egy fél évig tartó kellemetlen időszakot jelent a legrosszabb esetben is, melyre
fogyás, sárgaság, hasmenés lehet a jellemző.
Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia, endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

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

Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaioltokozpont.hu

Várjuk Önt is Magánorvosi
Centrumunkban!

Budai Magánorvosi Centrum

Mintegy 31 millió forintból épült meg az Ádám Jenő
Általános Iskola napokban átadott sportpályája,
amelyen focizni, kézilabdázni és kosárlabdázni is
lehet. A beruházást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) finanszírozta, a kifizetés a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közreműködésével történt.
Multifunkciós sportpályát adtak át az Ádám Jenő Általános Iskolában. A Köbölkút utcai intézmény új létesítményének építésére Újbuda Önkormányzata a Magyar Olimpiai Bizottsággal
kötött támogatási szerződést, a 31 millió forintos költségeket
azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma állta. A labdafogó hálót az önkormányzat újíttatta fel, a kivitelezést pedig az
Újbuda Sportjáért Kft. bonyolította. A kézilabdapálya méretű,
rekortán borítású pálya egyaránt alkalmas futballra, valamint
kézi-, illetve kosárlabdázásra. A beruházás része volt a távolugró gödör átépítése is.
Hoffman Tamás polgármester szerint példás összefogás
eredményeként jött létre a sporthelyszín, és megemlítette azt
is, hogy az utóbbi években egyre több gyerek vesz részt diák
olimpián: 2011 óta 2000-rel többen szerepelnek a sportversenyeken. Simicskó István sportért és ifjúságért felelős államtit-

A legnépszerűbbek: labdarúgás,
röplabda, kosárlabda, atlétika, úszás,
sakk és mezei futás

Tudta-e Ön, hogy...

Új sportpályát kapott
a Köbölkút utcai iskola

Létezik védőoltás
ellene, akár hepatitis B-vel kombinálva is. Egy
exotikus
utazás
kapcsán
ajánlott
szakember tanácsát
kérni indulás előtt,
hogy egészségesen
érkezzünk haza! A
szúnyogok csípését
minden körülmények között javasolt elkerülni, mert sokféle
betegséget okozhatnak. A világon a malária
a legelterjedtebb szúnyogok által terjesztett
betegség, amely Afrika egyenlítői térségében
fordul elő leggyakrabban, de jelen van Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában is. A betegség
kialakulásáért felelős protozoon a rovar csípésekor kerül a vérbe. Több csoportja ismert,
ezek eltérő tüneteket okoznak és lappangási
idejük is más. Általában lázzal, hasmenéssel
és influenzaszerű panaszokkal jár. Utazás előtt
célszerű az úti célt malária szempontjából is
megvizsgálni, hiszen vannak olyan területek,
ahol a gyógyszeres megelőzés nélkül komoly
kockázatnak tesszük ki magunkat!
A másik gyakori, szúnyogok által terjesztett kórkép a sárgaláz, amely Afrika és
Dél-Amerika bizonyos országait érinti. Ez a
betegség védőoltással megelőzhető. Az oltás meglétét egy nemzetközi dokumentum
igazolja, melyet beutazáskor a hatóságok
kérhetnek. Mivel az igazolást kérő országok
listája időről-időre változik, így amennyiben
egy évvel korábban sárgalázas területen jártunk, de ott esetleg nem volt szükség az okmány felmutatására belépéskor, azt egy másik ország is kérheti majd a jövőben, például
Egyiptom. Hasznos lehet indulás előtt tájékozódni, mert könnyen kellemetlen meglepetésben lehet részünk.
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

kár elmondta, szükség van az ilyen iskolai fejlesztésekre, mivel
a mindennapos testneveléshez több helyszín és megfelelő eszközök kellenek.
A pályaátadón az iskola minden diákja részt vett, az énekkar
zenés műsort adott elő, a testnevelő tanárok bemutatót tartottak az intézményben zajló focioktatásról. Dési György egykori
NB I-es futballista, az iskola öregdiákja elmondta, hogy 60 éve
lépett először az intézmény salakos pályájára. Dési a Vasas ifjúsági válogatottjából vált felnőtt játékossá.
(T. D.)

Iciri-piciri tábor

NYÁRI TÁBOROK
ÖKO tábor

Drámajátékkal és bábokkal
Móricz Zsigmond művei alapján
Időpont: augusztus 4–8. (8.00–16.00)
Életkor: általános iskolások,
elsősorban alsósok
Helyszín: KULTI – Kelenvölgyi Közösségi
Ház További információ: 209-3706,
06/30/251-7652
Ár: 15 000 Ft/fő

általános és középiskolás
diákoknak
Időpont: július 7–11. (8.00–16.30)
Helyszín:
KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház
Életkor: 7–18 év
Jelentkezési határidő: június 27.
Ár: 20 000 Ft/fő, mely magában foglal:
napi 3x étkezést (meleg ebéddel) és az
alapanyagok költségét.

Művészeti alkotótábor
Képzőművészeti és zenei tábor
Időpont: július 14–18. (8.00–16.30)
Helyszín:
KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház
Életkor: 6–12 év
Jelentkezési határidő: július 4.
Ár: 23 000 Ft/fő, mely magában foglal:
napi 3x étkezést (meleg ebéddel)
és az alapanyagok költségét.

Nyári képzőművészeti
alkotótábor
Időpont: június 30.–július 4.
Helyszín:
KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
További információ: Gubikné Rikassy
Barbara 06/20/823-2843

Nyári művészeti napközis tábor
Időpont: július 7–11. (8.00–16.30)
Életkor: óvodás korúak
Helyszín:
KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
További információ: Endrődi Ágnes
06/20/490-6036

Rekreációs
és wellnesstábor
felnőtteknek
Időpont: június 23–27.
Helyszín: BME Sportközpont
Ár: 25 900 Ft/fő
További információ: 06/20/264-6086

SZÍN-TÁBOR
Mozgás, zenélés, improvizáció,
történetírás, díszletés jelmezkészítés, színjátszás
Időpont: június 30.–július 4.
(8.00–16.00)
Helyszín:
KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház
Életkor: 9–12 év
Jelentkezési határidő:
május 31.
Ár: 15 000 Ft/fő
További információ: Domján Ibolya
06/20/959-8411
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Együtt ünnepeltek
Kelenvölgyben a szépkorúak
Kilencvenévest
köszöntöttek

programajánló
Ajánló az Újbuda 60+
közel 200 havi programjából
Június 17., kedd 60+ városismereti séta: látogatás a
Sas-hegyi látogatóközpontba Domoszlai Erzsébet 60+-os
önkéntessel. Találkozó: 9.15-kor a 61-es villamos Villányi úti
megállójában. 60+ kártyával ingyenes, egyébként 550 Ft. A
program kb. 13 óráig tart.
Június 19., csütörtök 15.00–17.00 A Zene ünnepe. USZOSZ
Keveháza Idősek Klubja. Előadás és operettgála megtekintése
videofilmen. Az előadást tartja: Szabó Imréné. Ingyenes.
Június 20., péntek 18.00 Teadélután, vendég: Sturdik
Miklós helytörténész. Kelenvölgyi Közösségi Ház. Ingyenes
előadás sok régi képpel Kelenvölgy történetéről.
18.00 Morus-nap az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület
szervezésében. Őrmezei Közösségi Ház.
Június 21., szombat 60+ természetjárás. Tata: Fényes
források – Agostyáni Arborétum (autóbuszos túra) Hattyár
Zsuzsával. Találkozó: 8.45-kor a Hotel Flamenco előtt
(Tas vezér utca). 2500 Ft (belépővel, vezetéssel). Előzetes
jelentkezés szükséges! (06/30/352-2694)

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

10.00–22.00 Varázslatos Szent Iván-nap Gazdagréten,
a Frankhegy–Torbágy utca közötti ligetben. Szentivánéji
kulturális rendezvény izgalmas színpadi produkciókkal,
színes vásári forgataggal. Ingyenes.
Június 22., vasárnap 10.30 VIII. Szenior Országos
Rejtvényfejtő Verseny. Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u.
5.) földszint tanácsterem.
Június 23., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés: KORFU; itt
találkozott Odüsszeusz Nauszikával. VI. sz. INO, Gazdagréti
tér 1. Ingyenes.
16.00–19.00 Szíves Játékvarroda. Újbudai Szenior
Programközpont (Bölcső u. 3.) Olló szükséges! Ingyenes.

60+ Egészségnapok
Neves, elismert szakemberek táplálkozással, mozgással, intimtornával stb. kapcsolatos előadásai és szűrővizsgálatok, amelyek az egészségmegőrzés lehetőségeit
hivatottak bemutatni az időskorúaknak.
„Nyáron is
egészségesen
60 év felett!”
Időpontok:
2014. június 18., szerda 8.00–12.00 óráig,
Polgármesteri Hivatal testületi terme. Sorszámosztás a szűrővizsgálatokra: 7.00–7.30 között.
2014. június 24., kedd 8.00–12.00 óráig,
Gazdagréti Közösségi Ház. Sorszámosztás a szűrővizsgálatokra: 8.00–8.30 között.
A szervezők azt kérik, akinek jobban megfelel a gazdagréti
helyszín, az várja meg a június 24-ét!

Ismerje meg az Újbuda
60+ Programot
Folytatódik az Újbuda 60+ Programmal kapcsolatos tájékoztató előadássorozat, melynek célja, hogy mélyítse az időskorúak programmal kapcsolatos tájékozottságát, illetve bevonják
azokat is, akik még nem kerültek kapcsolatba az Újbudán élő
szépkorúak életminőségét javítani szándékozó projekttel.
Az előadások időpontjai és helyszínei:
Június 19., csütörtök 10.00 óra Őrmezei Közösségi Ház
Június 20., péntek 9.00 óra Farkasréti Általános Iskola
Június 23., hétfő 9.00 óra Bocskai István Általános Iskola

Június 24., kedd 60+ városismereti séta: piknik a
kamaraerdei nagyréten Domoszlai Erzsébet 60+-os
önkéntessel. Találkozó: 9.00-kor a 41-es villamos Móricz
Zsigmond körtéri megállójában. A piknik rövid levezető
sétával zárul. Ingyenes.
15.00–16.00 Hogy tetszik lenni? Vendég:
Barna István énekes. Őrmezei Közösségi Ház.
Június 25., szerda 13.00–17.00 Irodalmi kávéház:
Kosztolányi Dezső. USZOSZ Albertfalva Idősek Klubja,
Kisújszállás u. 10. Kedvenc Kosztolányi Dezső-vers
szükséges!
13.30–15.30 Ingyenes dietetikai tanácsadás az Újbudai
Szenior Programközpontban (Bölcső u. 3.). Jelentkezni
lehet telefonon, a 372-4636 számon vagy személyesen a
programközpontban minden hétköznap 9–14 óra között.
Június 26., csütörtök 13.00–17.00 Nemzetközi Duna-nap:
séta a Kopaszi-gáton. Kísérő: Balázs Józsefné. Ingyenes.

Hogyan lehet
stabil műfogsora?
l Elege van abból, hogy folyton mozog a műfogsora?
l Keményebb ételeket nem tud elrágni?
l Kipróbálta az összes műfogsor ragasztót,

Hogyan változtatja meg életét
a Fixfogsor® Protézisrögzítés?

GA

RANC

I

l a fogsor többé nem mozog, nem billeg l keményebb ételeket is képes lesz
elrágni l javul az ízérzékelése l a szájpadlásrész jelentős része levágható l tisztább lesz a beszéde l csökken az íny kidörzsölődésének esélye l csökken az étel
fogsor alá kerülésének esélye.

s
Műfogsor viselé ok nélkül!
kompromisszum
szakértője
specializálódott
A protézisrögzítés
sre és rögzítésre
FIXFOGSOR® Rendelő.
kizárólag műfogsorkészíté
rendelője, amely
Magyarország első

Június 30., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés: KORZIKA;
Napóleon szülőhelye. Ajaccióban minden a császárra
emlékeztet. VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1. Ingyenes.

GSO

O
R®
de egyik sem nyújtott valódi biztonságot?
XF
Válassza a Fixfogsor® Protézisrögzítést, hogy végleg megszabaduljon a
műfogsor problémáktól! Extra vékony implantátumok segítségével, kb.
1 óra alatt, fájdalommentesen stabilizáljuk meglévő műfogsorát. A műfogsor továbbra is kivehető lesz és egy percig sem marad fogsor nélkül.

A

A Kelenvölgyi Polgárok Köre minden júniusban teadélutánra hívja a környék 80 éven felüli lakosait, hogy
sütemény, tea és egy pohár bor mellett töltsenek együtt
egy délutánt. A 90 éveseket külön is köszöntötték, őket
egy-egy szál rózsával ajándékozták meg. A résztvevőket a Kelenvölgyi Általános Iskola tanulói szórakoztatták, furulyakoncerttel és népdalokkal. A rendezvényre
a polgármester is ellátogatott: Hoffmann Tamás érté-

kesnek és támogatandónak tartja ezeket az eseményeket, mivel szerinte minden korosztálynak egyformán
fontos, hogy közösséghez tartozzon.
A Szociális és Családsegítő Csoport öntevékeny civil körként rendszeresen szervez ruhavásárokat és rendezi meg a Szépkorúak Ünnepét, valamint az Idősek
Karácsonyát, ahol élelmiszercsomaggal támogatják a
rászorulókat. A szervezet elnöke, Tábori József szerint
Kelenvölgyben sok idős ember tölti megözvegyülve, elmagányosodva mindennapjait, így senki sem veszi észre, ha leromlik a fizikai vagy lelkiállapotuk. – Rajtuk
szeretnénk segíteni a mostanihoz hasonló vidám alkalmakkal – tette hozzá.
(T. D.)

FI

Teadélutánt rendezett az Alabástrom utcai
idősklubban a Kelenvölgyi Polgárok Köre a
városrész legöregebb lakóinak. A szervezet
szociális és családsegítő csoportja egész évben
különböző akciókkal, programokkal támogatja
Kelenvölgy rászoruló időseit.

A Kamaraerdei Idősek Otthonának lakóját, Krasznecz Mihályt
köszöntötték fel 90. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt
technikumot végzett, majd műszerésznek tanult, az 1980-as
évek elejétől pedig gépkocsivezetőként és anyagbeszerzőként
dolgozott a Külügyminisztériumban. Ezt az időszakot tartja
élete legszebb periódusának, hiszen a világ számos országát
megismerhette, Görögországban, Spanyolországban és Olaszországban ötöt évet töltött
el. Kétszer házasodott meg,
egy gyermeke
született, aki
idén hunyt el.
A felesége három éve halt
meg, ezután
került Krasznecz Mihály
a kamaraerdei
idősotthonba.
A születésnapost Molnár László alpolgármester köszöntötte
fel, és nem csupán egy értékes ajándékcsomaggal lepte meg,
de Orbán Viktor miniszterelnöki oklevelét is átnyújtotta az
idős úrnak. Az otthonban dolgozók szerint Misi bácsi rendkívül aktív életet él Kamaraerdőn, számos foglalkozáson vesz
részt, a kedvence a boccia nevű játék.

olyan

Fixfogsor
FIXFOGSOR® Rendelő.

A protézisrögzítés

szakértője.

Tudjon meg mindent a
Fixfogsor® Protézisrögzítésről!
Kérje INGYENES TÁJÉKOZTATÓNKAT
a 06 1/9000 699-es számon,
vagy a www.fixfogsor.hu
weboldalon!

Fixfogsor® Rendelő Budapest V. Falk Miksa u.13.

Fixfogsor

FIXFOGSOR® Rendelő. A protézisrögzítés szakértője.

Kecskemét, Temes tér 10. l 06 1/9000 699 l info@fixfogsor.hu l www.fixfogsor.hu

AKTUÁLIS

2014. június 18.

A XI. kerület sikeralbuma

Eb-ezüstérmesek a szuperlányok
Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a
Rock and Magic akrobatikus rock
and roll sportegyesület Szupergirls
női nagyformációja május 24-én, a
németországi Flensburgban rendezett Felnőtt Akrobatikus Rock’n’roll
Lányformációs Európa-bajnokságon.
Az idén 11 éves nagyformáció immár nyolc éve – megszakítás nélkül
– kerül nemzetközi világversenyek
döntőjébe, most pedig megszerezte felnőtt pályafutásának eddigi legfényesebb érmét. Az egyesület az utóbbi években
nemcsak a hazai táncsport, de a nemzetközi mezőny éllovasa is: számos világ- és Európa-bajnoki címet, világkupa-győzelmet és érmeket szereztek táncosai, jelenleg is a világranglisták élén vagy közvetlen élmezőnyében állnak legjobb párosai és formációi.
Az egyesület vezetője és a Szupergirls csapat edző-koreográfusa, Lengyel Veronika
2012-ben és 2013-ban egymás után kétszer nyerte el a Magyar Táncsport Szakszövetségtől „Az év edzője” kitüntetést. Nemcsak maga az egyesület újbudai központú, de a
Szupergirls három tagja is a XI. kerület lakója: Szalma Lilla, Pataki Boglárka és Nagy
Dorottya is itt él és itt edz évek óta, és vált részesévé a világklasszis lányformáció sikereinek. Szurkoljunk nekik, hogy az idén Grazban rendezendő felnőtt világbajnokságról
aranyéremmel térjenek haza!
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Elhunyt Grosics Gyula,
a Nemzet Sportolója
Múlt pénteken délelőtt elhunyt Grosics Gyula,
a Nemzet Sportolója. A legendás Aranycsapat
kapusa 88 évesen tért meg a Teremtőhöz. Évek
óta küzdött komoly tüdőproblémákkal, azóta
többször kórházi kezelésre szorult, életmentő
Mély fájdalommal vettük tudomásul,
hogy Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb sportolója
hosszú betegeskedés után távozott
közülünk. Grosics Gyulával nemcsak
egy kiváló sportolót, hanem
a fiatalabb generáció számára meghatározó példaképet vesztettünk
el. A kerület sportéletében vállalt
munkáját méltó módon szeretnénk
továbbvinni, szellemiségét megőrizni, tehetségét, kitartását példaként
állítani a fiatalok elé.
Hoffmann Tamás

Mezőgazdasági munkát szimuláltak
a mérnökversenyen
A hatodik alkalommal megrendezett
CLAAS UniTech mérnökversenyen
egyedi építésű aratógépekkel kellett
megoldaniuk a mezőgazdasági munkát szimuláló feladatokat a műszaki
egyetemek hallgatóinak. A 2008-ban
indult versenysorozat minden évben
hazai és határon túli egyetemek részvételével zajlik, melyen az adott esztendő speciális feladataira tervezett és
megépített gépekkel versenyeznek a
csapatok. Harmincnégy csapat – köztük a BME – nevezett a CLAAS UniTech mérnökversenyre idén. A műszakis csapatoknak egyedi mezőgazdasági gépeket kellett építeniük, olyanokat, amelyekkel ügyességi,
a való élet problémáit szimuláló feladatokat is meg lehet oldani. A törökszentmiklósi
döntőn először a megépült kombájn mobilitását tették próbára szlalompályán és fékezőteszten, majd az aratási feladat következett, ahol teniszlabdákat és fakockákat kellett
„betakarítani” és szortírozni. A gépek valódi használhatóságát egy reális akadályokat
szimuláló fárasztóteszten is szükséges volt bizonyítani: akadályokon úgy kellett átkelni,
hogy a jármű ne váljon járóképtelenné, ne veszítsen alkatrészt. A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem PIMP csapata a második helyen végzett.

FŐVÁROSI HÍREK
A Nyitott Levéltárak 2014 nevű országos programsorozat részeként Budapest Főváros Levéltárában megnyitották a Széttépett esztendők (1938–1944) – A Holokauszt budapesti megéléstörténete című kiállítást. Az esemény szorosan kapcsolódik a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulója alkalmából tartott Magyar Holokauszt Emlékévhez. A tárlat eddig
jobbára rejtve maradt forrásokat tár a nyilvánosság elé, zömmel az utóbbi években begyűjtött
személyi és családi, valamint a kirekesztés és üldözés mindennapi rutinja során keletkezett
hivatali iratok felhasználásával. Csomós Miklós főpolgármester-helyettes nyitóbeszédében
elmondta, a kiállítás részét képező iratanyagok dokumentálása több olyan, 70 évvel ezelőtti
élethelyzetre világított rá, amelyekre ezek nélkül nem derült volna fény. A fővárosi közlekedési vállalat egykori baleseti jegyzőkönyvei például drámai módon tükrözik azt a sokkhatást, melyet a német megszállás, illetve az 1944 júniusában történt csillagos házakba való
összeköltöztetés, a vidéki deportálások megindulása, majd ősszel a nyilas hatalomátvétel
váltott ki a budapesti zsidó lakosságból. A katasztrófa idején jelentősen megnőtt a zsidó öngyilkosságok száma, a leggyakoribb elkövetési mód a villamos elé ugrás volt – derült ki az
eddig nem dokumentált és eredetileg kiselejtezésre szánt jegyzőkönyvekből.
•
Leghamarabb júliusban kezdődhet meg a MOL BuBi közbringarendszer nyilvános próbaüzeme,
ha addig a kivitelezőnek sikerül kijavítania a még jelentkező szoftverhibákat. A főváros csak
akkor veszi át a rendszert, ha az hibátlanul működik, addig pedig napi 1,8 millió forint kötbért
érvényesít a T-Systemsszel szemben – mondta el a sajtónak Szeneczey Balázs. A városfejlesztési
főpolgármester-helyettes és Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója
hangsúlyozta: a szerződés szerint július 16-án érik el a kivitelezővel szemben érvényesíthető
kötbér maximumát, ezt követően akár fel is mondhatják a szerződést. Azonban minden szereplő
azon dolgozik, hogy ezt az opciót elkerüljék, hiszen úgy látják, az informatikai cég mindent
megtesz a hibák kijavításáért, a főváros pedig elkötelezett a közbringarendszer elindítása iránt.
Vitézy Dávid hozzátette, ha a belső terheléses teszt során minden hibát sikerül kijavítani, akkor
ezt követően indulhat el a két hétig tartó, ezer fő bevonásával zajló nyilvános próbaüzem, a
közbringarendszert pedig július közepén bocsáthatják a nagyközönség rendelkezésére.
•
Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa szerint olyan sok kívánnivalót hagy
maga után a Városliget állapota, hogy nem lehet tovább várni a felújítással. Fenntartásra a
tavalyi összeg harmadával többet, 284 millió forintot fordítanak idén, renoválásra és beruházásokra 150 millió jut. 60-ról 65 százalékra növelik a Ligetben a zöld felület arányát, és a biológiai aktivitás is növekszik 2018-ra. A múzeumi negyed épületeit nem zöld területen valósítják
meg, hanem a lebetonozott Ötvenhatosok terén, a volt Hungexpo-irodaházak, valamint a Petőfi
Csarnok helyén fognak építkezni. A Főkert vezérigazgató-helyettese, Hegedűs Gábor elmondta, megoldják a napi kétszeri szemétgyűjtést, így hétvégén nem lesznek túlcsordult kukák.
Emellett 57 ezer virágot ültetnek ki és megnégyszerezik a gyepszőnyeget. Nyáron felújítják a
Vajdahunyad vár vizesárkának partfalát és napozóstégjét. 200 új szemetest és kerti bútorokat
is kihelyeznek. Hatvan padot pedig a környékbeli iskolások tervei alapján fognak lefesteni.

műtétet is kellett végrehajtani rajta. A szívével
volt problémája, három infarktuson is átesett.
A Fekete Párducnak becézett kiváló kapus a
Dorogi AC-ben kezdte pályafutását, de szerepelt a MATEOSZ Munkás SE és a Teherfuvar
SE együttesében is. A korszak sikercsapatához, a Budapesti Honvédhoz 1950-ben került,
itt együtt játszott többek között Puskással.
Sportolói pályafutását végül a Tatabányában
fejezte be, ő volt a bányászklub első válogatott
játékosa.
A Honvéddal három bajnoki címet szerzett,
390 mérkőzésen állt a kapuban. 1947 és 1962
között 86-szor játszott a magyar válogatottban. Három világbajnokságon vett részt (1954,
1958, 1962), tagja volt az 1952-es helsinki
olimpián aranyérmes együttesnek. Szerepelt
az évszázad mérkőzésén, az 1953-as 6:3-on
a londoni Wembley stadionban. Remek kifutásai és a védelem hangos irányítása miatt a
negyedik hátvédnek nevezték. Az 1954-ben
elbukott világbajnoki döntő után politikai támadások érték. 1956 után az Aranycsapat sok
játékosa külföldre ment, de ő maradt – a tatabányai átigazolás tulajdonképpen büntetés volt
számára. A válogatottal 59 meccset nyert, 14
döntetlent játszott és 13-szor veszített.
Kerületi lakosként erősen kötődött Újbudához, amelynek díszpolgára is volt - a kerület
egyetlen sportiskolája az ő nevét viseli. Szinte
minden fontosabb sportrendezvényen megjelent, nevével és tudásával segítette a kerületi
sportéletet.
(Újbuda)

Nyári forgalmi változások
Dél-Budán
(Folytatás az 1. oldalról)
A gyalogosok biztonságos közlekedésének segítése érdekében az új végállomási peronokhoz ideiglenes gyalogos-átkelőhelyek létesülnek, jelzőlámpás szabályozással.
A Kocsis utca vonalában kialakításra kerülő
szükségperont is gyalogátkelőn keresztül lehet
majd megközelíteni. A villamos végállomások
között gyalogosan lehet közlekedni.
A Fehérvári úton a Hengermalom úti csomópontban a Fehérvári út 2x1 sávban lesz
csak járható – centrum irányában a közúti
forgalom az Etele út felőli oldalra lesz ideiglenesen átterelve. Az Etele út felől ideiglenesen két balra kanyarodó sáv lesz kialakítva a
Fehérvári út felé a forgalom segítése érdekében. A Fehérvári útról a Hengermalom út felé
a csomópontban továbbra sem szabad balra
kanyarodni. A csomópont északi oldalán a
Fehérvári utat keresztező gyalogátkelőhely
ideiglenesen megszűnik, de a csomópont körbejárhatósága továbbra is biztosított marad. A
Fehérvári úton a kerékpáros-átvezetés helyén
is munkaterület lesz, a kerékpárosok ideiglenesen csak a gyalogos-átkelőhelyen tudnak
átmenni.

A Hengermalom úton a munkavégzés továbbra is részben érinti a Fehérvári úti csomópont melletti gyalogos-átkelőhelyet is, ezért
a gyalogosok számára javasoljuk a Fehérvári
út páratlan oldali (Etele út felőli) járda igénybe vételét az ideiglenes végállomások közötti
közlekedésre.
Június 16-án üzemkezdettől a Fehérvári
úton a Nagysurány utca és a Sztregova utca
közötti szakaszon irányonként egy-egy forgalmi sávon lehet közlekedni, a munkaterületek mellett sávelhúzásokkal és sebességkorlátozásokkal. A Mérnök utcai kereszteződésnél
a Fehérvári úton befelé haladók számára megfordulási lehetőség, a Lecke utcából a balra
kanyarodási lehetőség az építés ütemeiben
biztosított lesz, a Kocsis utcai kereszteződésnél továbbra is csak jobbra kis ívben lehet
kikanyarodni, a Nagysurány utcánál minden
irányban lehet haladni.
Kérjük a közlekedőket, fokozottan figyeljék
a közúti jelzőtáblákat és az ideiglenes útburkolati jeleket.
A Fehérvári utat korlátozó peron- és vágányépítési munkálatok előreláthatólag 2014. augusztus 31-éig tartanak.

tehetséggondozó tábor
Újbuda Önkormányzata jelentős támogatásával
az Újbudai Pedagógiai Intézet,
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
intenzív tehetséggondozó tábort
szervez Soltvadkerten
a XI. kerületi 5–7. évfolyamos
korosztályú tanulók részére.
A táborban azok a tanulók vehetnek részt,
akik kerületi versenyeken szerepeltek, vagy
akik iskolájuktól ajánlást kapnak a részvételhez.
A tábor célja: a különböző tehetségterületen
kiemelkedő tanulók számára 5 napos
intenzív tehetséggondozó tábor keretében
lehetőséget biztosítani érdeklődésük
elmélyítésére, ismereteik bővítésére,
tehetségük kibontakoztatására
a következő területeken:

· képzőművészet
· természetismeret
· logika-matematika
· színjátszás, drámajáték

Időpont: 2014. augusztus 26–31.
Tanulók részére térítendő:
15 000 Ft/fő teljes ellátással,
szállással, utazással, programokkal
Jelentkezés: a kitöltött jelentkezési lap
beküldésével
az info@upi.ujbuda.hu
e-mail címre.
A jelentkezési lap letölthető:
www.pszk.hu
A jelentkezési lap személyesen
is leadható az Újbudai Pedagógiai
Intézet titkárságán.
1117 Budapest, Erőmű u. 4.
Jelentkezési határidő: 2014. 06. 30.
További információ:
381-06-64
Újbudai Pedagógiai Intézet
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Emléktáblát kapott
Kubinyi András
A középkorkutató tudós, Kubinyi András emléktábláját avatták fel a Bercsényi utca 6. szám alatti lakóház falán. A magyar történelemtudományt ötven évig meghatározó akadémikus nemcsak ebben a házban élt és alkotott, de tanulmányai is Újbudához
kötik az iskolateremtő történészt.
Az avatóünnepségen Kupper András alpolgármester, valamint Kubinyi András rokonai
és egykori tanítványai vettek részt és koszorúzták meg az emléktáblát. Kubinyi András
(1929–2007) a középkortudomány megkerülhetetlen alakja békéscsabai általános iskolai
tanárból lett a Budapesti Történeti Múzeum
osztályvezetője, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vált belőle egyetemi tanár,
később pedig a régészeti tanszék vezetője. 25
évig tanított az ELTE-n, de a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem
előadójaként is tevékenykedett. 2001-ben,
nyugdíjba vonulása után megkapta a professor
emeritus címet, a Magyar Tudományos Akadémia először levelező, majd 2007-ben rendes tagjává választotta. Fő kutatási területe a
Mátyás-, illetve Jagelló-kori Magyarország, a
középkori várostörténet volt, de a mindennapi
élet és az anyagi kultúra történetét is elemezte.
A középkortudomány egy irányzata kifejezetten az ő kezdeményezésére jött létre, amely
a mai napig az általa lefektetett alapelvek és
módszertan mentén működik.

A történész szinte egész életében a
Bercsényi utca 6. szám alatti lakásban élt. Tízévesen költöztek ide családjával, hogy a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnáziumban tanulhasson, ahol
olyan legendás tudóstanárok terelgették a történész pálya felé, mint Rajetzky Benjámin vagy Pataki Vidor. Ebben
a házban születtek művei, és itt fogadta
tanítványait is konzultációkra, vizsgákra. Személyes, szoros kapcsolatot
ápolt diákjaival, akik rajongva szerették tanárukat.
Egykori tanítványa, Romhányi Beat
rix, a Károli Gáspár Egyetem docense elmondta, 2007-ben bekövetkezett
halálakor özvegye és a barátok köre a
történész emlékének ápolására alapítványt hozott létre. Az alapítvány minden év januárjában, a történelemtanár
születésnapján Kubinyi-díjat adományoz egy tehetséges fiatal középkorkutatónak.
(T. D.)

Közösségi színházi programok
a MU Színházban

A MU Színház idei programjában a közösségteremtés, közösségfejlesztés került előtérbe.
A Roseto-projektben a színház 60+ programjaira járó lelkes szeniorok vettek részt, a
2014/2015-ös évad nyitóelőadásához pedig
100 civil közreműködésére, köztük szépkorúakra is számítanak.

MŰTEREM

Az olasz emigránsok lakta pennsyl
vaniai kisváros, Roseto az 1960-as
években egy egészségügyi kutatás
során hívta fel magára a figyelmet. A
200 civil szervezetet működtető alig
2000 fős közösségben ugyanis sokkal
alacsonyabb volt a betegségből fakadó
halálozások száma, mint a környező
– és minden más tekintetben hasonló
adottságú – városokban.
Ezt a közösségi aktivitást és szolidáris társadalmi berendezkedést hozták összefüggésbe a rosetoi lakosság
egészségének megőrzésével és életminőségük javulásával.
A pennsylvaniai tapasztalatok apropóján a MU Színház a Káva Kulturális
Műhely drámapedagógusai segítségével és a Norvég Civil Alap támogatásával három XI. kerületi civil közösséggel dolgozott együtt a szolidaritás
és a kirekesztés témakörében.
A projektben – a színház 60+ programját folytatva – egy szépkorú cso-

PÓDIUM

Budapesti Művelődési Központ,
Etele út 55.
Tel.: 371-2760
ART IX-XI GALÉRIA, Bartók Béla út 1. Tel.: 385-2396
KULTI – KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ,
Kardhegy utca 2. Tel.: 424-5363

KULTI – KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ,
Kardhegy utca 2. Tel.: 424-5363
KULTI – GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ,
Törökugrató utca 9. Tel.: 246-5253
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum,
Ménesi út 65. Tel.: 06/30/201-1073

24. BMK 35 – az intézmény megnyitásának jubileumi
kiállítása megtekinthető 2014. július 12-éig. Budapesti
Művelődési Központ
19.30 Zongor Roni festménykiállításának megnyitója. KELET KÁVÉZÓ ÉS GALÉRIA
26. Csongrádi Plain Air kiállítás.Megtekinthető 2014.
július 16-áig. ART IX-XI GALÉRIA
27. 18.00 Képtelen találmányok
– kiállítás-megnyitó. KULTI
– KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

20. 18.00 Minden, amit Kelenvölgy múltjáról tudni
lehet – Sturdik Miklós előadása sok képpel. KULTI –
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
21. 10.00–22.00 Varázslatos Szent Iván-nap.
Helyszín: Gazdagrét, Frankhegy és Torbágy utca közötti
park. KULTI – GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
10.00 Vezetés az „Itáliában láttam” című kiállításon. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
11.00 Beszélgetés: Aba-Novák Vilmos, Chiovini
Ferenc, Matzon Frigyes, Pirk János. „A római vendég”:

port is részt vett, amely a Hátra arc!
című intergenerációs színházpedagógiai program és Garai Júlia idősebbeknek szóló táncóráit követően 10 hónapon keresztül foglalkozott a hátrányos
megkülönböztetés kérdésével. Munkájuk eredményét egy születésnapi
ünnepségen, színházi előadás formájában mutatták be az érdeklődőknek
június 11-én.
A MU Színház a Sín Kulturális
Központtal együttműködve következő évadát is közösségi színházi
projekttel kezdi.
A portugál casaBranca társulat
rendezésében Lisszabon, Milánó,
Lille és Sao Paolo után Budapesten is megvalósuló ATLAS BUDAPEST keretében 100 civil lép színpadra: 100 ember közösen hozza
létre 100 különböző életpálya, 100
önálló egyéniség atlaszát, a társadalom színpadi lenyomataként.
(Újbuda)

Sebestyén Márta, énekművész, a római „Triznya kocsma” örökös tagja. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
16.00 „Itáliában láttam” című kiállítás
– ünnepélyes finissage Csillag Eszter, Molnár-C. Pál
dédunokája, a Róma Tre Egyetem művészettörténész
hallgatója: Molnár-C. Pál római művei című előadás.
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
26. 18.00 Teadélután – vendégünk Barlai László
festőművész, a Kelenvölgyi Festőiskola vezetője.
KULTI – KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

SZÍNHÁZ
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum,
Ménesi út 65. Tel.: 06/30/201-1073
Szkéné Színház, Műegyetem rkp. 3.
K épület II. emelet.
Tel.: 06/20/384-6049

Szeniorünnep
képekben
Senior ünnep 2013 címmel mutatta be
kiadványát az Újbudai Kulturális Intézet
(KULTI) a MU Színházban. A kötet
a Kongresszusi Központban tartott
nemzetközi összművészeti idősfesztivál
és más hasonló programok képeit gyűjti
egybe. A bemutatón színpadra léptek az
eddigi szenior „Ki Mit Tud?” versenyek
legsikeresebb előadói, felidézve az
Újbudán indult program történetét.
A szenior színjátszást az Őrmezei Tarka Színpad honosította meg a kerületben, népszerűségük, nemzetközi turnéik és díjaik pedig
másoknak is meghozták a kedvet tehetségük kibontakoztatásához. A szenior „Ki Mit
Tud?” teljesen ismeretlen műfajként 2008-ban
rajtolt Újbudán, és azonnal zajos sikert aratott. A versenyen vers- és prózamondás, népdal, műdal, opera, operett és musical, humor,
néptánc, szalontánc, hangszeres zene és kórus
kategóriákban lehetett indulni – eleinte csak
előadóként léptek fel az idősek, később azonban kreatív művészeti kategóriában is bemutatkoztak.
A szenior tehetségkutatóra jelentkezők köre
egyre bővült: 2013-ra az összlétszám megháromszorozódott a kezdetek óta, a Kongres�szusi Központban rendezett döntőbe pedig
59 versenyző jutott be. A rendezvényre nemcsak Magyarország különböző pontjairól, de
Újbuda külföldi testvérvárosaiból is érkeztek
jelentkezők, velük együtt kétszáznál is több
résztvevője volt a fesztivállá avanzsált eseménynek.
A képes album a szenior „Ki Mit Tud?”
hat évét eleveníti fel, felvillantva a szereplők
színes életútját is. A kiadványban a Szenior
Művészeti Alkotóház is helyet kapott: az önkormányzati támogatással működő program
részeként idős alkotók vehettek részt nyári
művésztáborokban.
– Ez a könyv arról mesél, hogyan lehet az
időskort valódi tartalommal megtölteni –
mondta el Preisinger Éva, a KULTI igazgatója,
aki szerint a program Újbuda igazi büszkesége, mivel nem sok kerület dicsekedhet ekkora
időseknek szervezett kulturális rendezvén�nyel. Úgy véli, aki egyszer részt vett a találkozón, az biztosan visszatér.
Molnár László alpolgármester a bemutatón
hangsúlyozta: minden támogatást megérdemel az egyedülálló kezdeményezés. – Ide a
legtöbben azért jelentkeznek, hogy amit nem
sikerült megvalósítaniuk aktív éveikben, azt
most bepótolják. Soha nincs késő elkezdeni
azzal foglalkozni, amit szeretünk – mondta.
Köllő Miklós, a Tarka Színpad főrendezője
szerint a siker titka az, hogy nem a versenyszellem uralta a fesztivált, hanem a kíváncsiság egymás értékeire. – Itt mindenki őszintén örült a másik sikerének, és annak, hogy
megismerhették egymást – tette hozzá Köllő
–, ezért is változtatták a program címét Szeniorünnepre.
(T. D.)

19. 20.00 Helen Edmundson: Irtás. Szkéné Színház
21. 18.00 A Meglepetés színház előadásai. Molnár-C.
Pál Műterem-Múzeum

ZENE
TEMI Fővárosi Művelődési Háza,
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
20. 19.00 Reneszánsz táncklub.
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
21. 19.00 Csobán csángó táncház.
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
23. 19.00 Greenfields ír zene és táncház.
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
30. 19.00 Greenfields ír zene és táncház.
TEMI Fővárosi Művelődési Háza

kulti
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A mesterségeket
és művészeteket
ünnepelte Alberfalva

2014. június 21.

Június első hétvégéjén rendezték
meg az Albertfalvi Mesterségek és
Művészetek Mustráját a közösségi ház
környékén. A rendezvényen az Albertfalvi Közösségi Házban működő művészeti körök mutatkoztak be, emellett
átadtak egy videostúdiót, de helytörténeti sétát is szerveztek.
A közösségi ház minden évben a városrész
történetének egy-egy fontos jellegzetességére építi a mesterségek és művészetek napját.
Tavaly Albertfalva repülőgépgyártó múltjára,
idén pedig a városrész asztalos hagyományaira emlékeztek a környékbeliek. Albertfalvára
ugyanis egykor számos asztalos települt be,
de itt élt a császári és királyi udvari bútorgyáros, nemzetgyűlési képviselő, Mahunka Imre
is. A helyiek büszkék arra, hogy az egykori
Sáfrány teret Mahunka Imre térre keresztelték, illetve hogy 2010-ben a II. kerületi Mahunka-villából ide szállíttatták a világhírű
bútorkészítő szobrát.
Az eseményen Hoffmann Tamás polgármester adta át a közösségi házban elkészült
videostúdiót, amely a digitális audiovizuális
technika gyakorlatát hivatott megismertetni a fiatalokkal. A kezdeményezést Farkas
Krisztina helyi képviselő indította útjára, és ő
szerzett önkormányzati támogatást a megvalósításhoz, sőt, saját képviselői illetményével
is támogatta a stúdió felépülését. A képviselő szerint nyitni kell a fiatalok felé, akik így
megtanulhatják, mire és hogyan lehet használni a médiát. A stúdióban tanórákat lehet
majd tartani, de a közösségi ház tanfolyami
struktúrában is tervez médiakurzusokat indítani. A hosszú távú elképzelések szerint a
fiatalok éves seregszemlén mutathatnák be
alkotásaikat.
A rendezvényen a közösségi ház és a kerület
elismert művészeti körein túl olyan régi mesterségek műhelytitkait is megismerhette a közönség, mint a kovács, a cipész vagy a borbély.
A rendezvényen fellépett az AKH Opera- és
Dalstúdió, a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat,
a Spárga Zenekar pedig utcabált rendezett a
Gyékényes utcában. A napot Tűztáncshow
zárta.
(Újbuda)

Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem – OMIKK
Cím: Budafoki út 4–6. Tel.: 463-4055
www.omikk.bme.hu
A Műegyetem és az I. világháború (kiállítás)
Horváth Béla műegyetemi dolgozó, fafaragó művész, a Népművészet Mestere tárlata
(kiállítás)
18.00–18.45 A Műegyetemi Zenekar
előadása (zene)
18.00–21.00 Századelős játszótér
(gyermekprogram, kreatív foglalkozás)
18.45–19.45 Pillants be a zárt ajtók mögé –
könyvtártúra 1. (tárlatvezetés)
19.45–20.45 Egy műegyetemista kalandjai az
I. világháború forgatagában (előadás)
20.45–21.30 „Mire a levelek lehullanak...”
(színház)
21.30–22.00 Kalandozás régi könyvek között
(előadás)
22.00–22.30 Silentio kórus – műegyetemi
fiatalok előadása (zene)
22.30–23.30 Pillants be a zárt ajtók mögé –
könyvtártúra 1. (tárlatvezetés)

Matekbarlang (előadás, gyermekprogram,
kreatív foglalkozás)
Amikor a láva repül... (fotó- és kőzetkiállítás)
Az őskor nyersanyagai – archeometriai kiállítás
Épületünk kövei (kiállítás)
Híres magyar lelőhelyek ásványai (kiállítás)
Magángyűjtők az ásványok világában – válogatás Fürtös György bányász gyűjteményéből
(kiállítás)
18.00–04.00 Nyomozás az Időfutárral (egyéb,
gyermekprogram)

Danubius Hotel Gellért
– Nyitott Szállodák Éjszakája
Cím: Szent Gellért tér 1. Tel.: 889-5500
www.gellertfesztival.com
Retró autóbuszjárat
a Gellért és az Astoria között (attrakció)
16.00–18.00 A X. Budapest Classic Grand
Prix olditmer verseny befutója
16.00–24.00 Oldtimer versenyautó-kiállítás
18.00–21.00 Marilyn Monroeés Elvis Presley-show – sztárfellépő
Nyertes Zsuzsa (előadás, színház, zene)
18.00–24.00 Rendkívüli interaktív kalandtúra a Gellért Hotel épületében (attrakció,
kreatív foglalkozás, tárlatvezetés)

Országos Széchényi Könyvtár
ŐRZŐK ÉJSZAKÁJA
A könyv elpusztíthatatlan
2014. június 21. 18 óra–június 22. 2 óra
Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményei és műhelyei több mint kétszáz éve őrzői
az írott magyar kultúra teljességének. Ezen
az éjszakán nemcsak a gyűjteményeink izgalmas darabjait láthatja a látogató – amelyek
a betűk mellett az alkotóik lelkét is átmentették a sors és a történelem viharain keresztül
–, hanem számtalan színes programmal bevezetjük látogatóinkat az ŐRZŐK, a nemzeti
könyvtár munkatársainak gyűjtő, konzerváló, tudományos tevékenységébe is.
Jelentkezni lehet: Antal Anikónál
a 20/4047023-as telefonszámon.
A teljes programról további információk:
www.oszk.hu,
facebook.com/nemzetikonyvtar,
twitter.com/nemzetikonyvtár. pr@oszk.hu

ELTE Természettudományi Kar,
Természetrajzi Múzeum
Cím: Pázmány P. sétány 1/C
Tel.: 381-2208
www.facebook.com/elte.ttk.tm
Ásvány- és kőzettár (gyermekprogram, kiállítás, kreatív foglalkozás, tárlatvezetés)
Biológiai és Őslénytani Gyűjtemény (gyermekprogram, kiállítás, kreatív foglalkozás,
tárlatvezetés)

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
Cím: Ménesi út 65.
Tel.: 385-3637 Mobil: 30/201-1073
www.mcpmuzeum.hu
„Itáliában láttam” (kiállítás)
filmvetítés (film), tárlatvezetés
10.00–11.00 Tárlatvezetés
11.00–13.00 Beszélgetés (előadás)
16.00–17.00 „Itáliában láttam”
– Finissage (előadás)
17.00–18.00 Koncert (zene)
18.30–20.00 Meglepetés Színház

Búcsú
Szentgyörgyi József
festőművésztől
Egy kerületünkhöz,
egész
országunkhoz
és a magyar
művészethez
hű festőtől,
kollégánktól kell nagy
fájdalommal
búcsúznunk.

Életének 74. évében elhunyt Szentgyörgyi József Munkácsy-díjas
festőművész. „Szentgyörgyi József,
a vérbeli kolorista, olajfestészetének
minden tüzével úgy lép át a gouache-pasztell műfajára, hogy izzó
színei mit sem veszítenek hőjükből,
de nyernek bársonyosságukban” –
írta róla a szintén kerületünkben élt
művészettörténész, Supka Magdolna, akinek szavaiból – tűz, izzás,
hő – kitűnik, milyen nagyra tartotta
a festőt. S valóban. A Képzőművészeti Főiskolán 1968-ban diplomát
szerző, Balatonarácson született,
Tihanyban gyerekeskedő művészt
vonzották a színek, melyeknek
kivételesen mély, expresszív mestere volt. Koloritjához túlnyomóan
drámák társultak, hétköznapiak és
biblikusak. Képei vonzzák a szemet,
az intellektust. Ám a poklokat is
megjáró képi világ előtt egy barátságos, nyitott, mosolygós és derűs
alkat rejtőzött, aki mindig festeni
akart, de akinél mindig előtérbe
került a segítő- és szervezőkész
kollegialitás. Magyar Festészet Napja
sem lehetett nélküle, de hisszük:
nem is lehet nélküle. Miként magyar
festészet sem.
Feledy Balázs
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ÍRJON GUTENBERG KÖNYVÉBE!
ÉLŐ JELMEZFANTÁZIA;
JÁTÉKOK EGÉSZ ÉJJEL: 451 FAHRENHEIT (NE) JÁTSSZ A TŰZZEL - MENTSD A
MENTHETŐT!;
10 MONDAT 10 REGÉNYBŐL; SZÍNHÁZI KVÍZ;
SORSOLÁSOK: ÉJFÉLKOR!



KIEMELT KIÁLLÍTÁSAINK

18.00

NYITÓKONCERT
Az éjszakát kis erkély-koncerttel
megnyitja: a Kortárs Népzene
Társulat
 19.30
MEGÖRÖKÍTENI A PILLANATOT
HÁBORÚBAN, BÉKÉBEN
Beszélgetés Al Ghaoui Hesna
újságíróval és Fábián Évi
fotóművésszel

A KÜRENBERGI LOVAG
12. SZÁZADI VERSEITŐL BABITS
KÖNYVTÁRSZOBÁJÁNAK FÉNYÉIG
az ismeretlenségből, a feledésből, a
pusztulásból új életre kelt kincsek a
Kézirattár gyűjteményéből.
Tárlatvezetés: 19, 20 és 21 órakor

TÚLÉLŐK VIADALA – MINIAUKCIÓ
Senki többet, harmadszor!
Illetve másodszor!
Valódi aukció baráti árakon,
barátságos közegben.
 22.00
BEFOGAD ÉS KITASZÍT A VILÁG
Huzella Péter és Mácsai Pál
Villon-estje

VONALvezetés

Fábián Évi fotóművész kiállítása
Tárlatvezetés Fábián Évivel és
Vékony Déliával: 18.30

mini divattárlat
Körtvély Adrienne terveiből.
Tárlatvezetés: 20 és 21 órakor

ELTIPORVA
a vészkorszak és az Országos
Széchényi Könyvtár
Könyvbetiltások és
könyvmegsemmisítés 1944-ben –
kiállítás, és non-stop vetítés az 516.
teremben: A korszak a Századunk
című műsor tükrében
Tárlatvezetés: 18, 19.30, 21 órakor

TOLNAY 100
Tolnay Klári születésének 100.
évfordulója
Tárlatvezetés: 18 órakor Sunyovszky
Sylviával, majd 20, 22, 23, 24 és 1
órakor a kiállítás rendezőivel és dr.
Góg Laura Tolnay Klári-szakértővel.

TOVÁBBI PROGRAMJAINK
DICSŐSÉG ÉS PUSZTULÁS HELYSZÍNEI

 20.00 és 21.30

„NŐK MAGYARORSZÁGON 2.”

Egy kozmográfiai atlasz különlegességei,
valamint hadtörténelmi térképek gróf
Széchényi Ferenc térképgyűjteményéből.
Tárlatvezetések: 21 és 23 órakor

A MEGŐRZÉS SZINTJEI

CSALÓKA EMLÉKEZET

A Vasárnapi Ujságot
mindenki ismeri. 1867-ből is?
Most elolvashatod a régi
újságot lapozgatva, de akár
mikrofilmen, DVD-n, az EPAban, ebook-olvasón, vagy
telefonon.

A ’60-as évek hangulata
Emlékszel? Vagy nem? Mindkét esetben
gyere és nézd meg az Ezek a fiatalok!-at, a
korabeli plakátokat, a reklámkiadványokat, a
szórólapokat és a tárgyi emlékeket!
Tárlatvezetés: 18, 20 és 23 órakor

KÖNYVGYŰJTŐK BOLONDÉRIÁI

A (MÁSKOR) LÁTHATATLAN KÖNYVTÁR

Melyek lehettek a fő gyűjtési szempontok?
Bűnök? Szenvedélyek? Tiltott könyvek?
Minderre választ kaphat az érdeklődő a
Múzeumok Éjszakáján.
Tárlatvezetés: 18, 19, 20, 21, 22, 23 órakor

Csak ezen az éjszakán! Körséta a nemzeti
könyvtár raktáraiban, valamint Restauráló
és Kötészeti Osztályán. Csoportos látogatás
vezetéssel, félóránként 18 óra és 1 óra
között, maximum 15 fős csoportoknak.
Nagy körséta 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 és
01 órakor, maximum 30 fős csoportoknak.

 24.00
ELFELEDETT DALOK
A Chameleon Jazz Band
éjféli koncertje

TALÁLKOZÁS AZ ŐRZŐKKEL - A KÖNYVMENTÉS TITKAI:
MINITÁRLAT – RESTAURÁLÁS ELŐTT ÉS UTÁN; SAJÁT KIS KÖNYV KÉSZÍTÉS

Ne maradjon le június 25-én a Fehér Éjszakáról,
ahol a sokszínűséget a hely, a résztvevők
és a programok garantálják!
VENDÉGEINKET FEHÉR RUHÁBAN VÁRJUK!
(WHITE CASUAL)

MEGMENTETT KOTTÁK ÉS HANGFELVÉTELEK
PISZKOS FRED ÚTJA A SZEKRÉNYTŐL A TABLETIG - LÁTVÁNYDIGITALIZÁLÁS
JÁTÉK, JÁTÉK, JÁTÉK
IDÉN IS KÉZMŰVES FAGYI - NÁLUNK KAPHATÓ ELŐSZÖR AZ ÚJ ÍZ: VALENTINA, TRIESZTI ÁLOM

18 órától éjfélig beiratkozási akció: mindenki 50%-os kedvezménnyel válthat éves OSZK belépőjegyet.
Egyes kiadványaink és ajándéktárgyaink kedvezményes áron kaphatók.
Részletek a helyszínen, a Facebookon és a www.oszk.hu oldalon.

További részletek:
www.hegyvidekkozpont.hu
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A nemzeti összetartozást ünnepelték a Feneketlen-tó mellett
Tájegységek étkei népzenével fűszerezve, kicsiknek és nagyoknak
úgy véli, azzal, hogy az országgyűlés az alaptörvényben rendelkezett a külhoniakról és lehetővé tette számukra az állampolgárság felvételét, az ország közjogi értelemben rendezte adósságát a határon túli magyarok felé. Ugyanakkor fontosnak tartja,
hogy az összetartozás érzése a mindennapokban is érzékelhető legyen. Ezt erősíti a szoros testvérvárosi kapcsolatrendszer,
amelyen keresztül megismerhetjük honfitársaink szokásait, étkeit, hagyományait.
Simicskó István országgyűlési képviselő, államtitkár köszöntőjében rámutatott, bár a győztes hatalmak rendkívül méltatlanul bántak a magyar nemzettel, lelkünk erősségét az mutatja
igazán, hogy képesek vagyunk-e felülemelkedni a tragédiákon,
túltenni magunkat a megpróbáltatásokon.
Szabolcs Attila parlamenti képviselő azokhoz is szólt, akik
ellenzik az ünnepnapot: – Trianon ugyan a magyarság legnagyobb traumája, azt viszont ünnepelni kell, hogy sikerült túlélni
– jelentette ki a honatya, aki szerint az utóbbi években a magyarok között olyan határokon átívelő összefogás alakult ki, amely
biztosítja a nemzet fennmaradását. Megjegyezte, most először
fordult elő, hogy a világ magyarsága a választásokon keresztül
beleszólhatott az itthoni közügyekbe. Szabolcs Attila a Nemzeti
Összetartozás Bizottság tagjaként hangsúlyozta, céljuk, hogy a
határon túli magyarok szülőföldjükön boldoguljanak, ezért támogatják az autonómiát célzó törekvéseiket. Álláspontja szerint
a szabad nyelvhasználat, a kulturális, gazdasági vagy közigazgatási önállóság vállalható célkitűzés, melynek realitására jó
példa Tirol, Baszkföld vagy Katalónia autonómiája.

A Nemzeti Összetartozás Napjáról még 2010-ben
határozott a parlament. A döntés értelmében a trianoni békediktátum évfordulóján a magyar nemzet
határokon átívelő egységét és összetartozását ünnepli
az ország. Újbuda Önkormányzata népzenei előadásokkal, táncbemutatókkal és gyerekprogramokkal
ünnepelt június 7-én. A Feneketlen-tó melletti Edömér
utcában az elcsatolt területek testvérvárosai mutatkoztak be.
A magyar parlament 2010-ben alkotott jogszabályt a nemzeti
összetartozás melletti tanúságtételről, amely később az alaptörvénybe is bekerült. Az országgyűlés ezzel kinyilvánította, hogy
a több állam fennhatósága alatt élő magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek, és ezt az összetartozást nem
törheti meg soha semmilyen változás vagy tragédia.
Ennek szellemében szervezte meg saját összetartozás ünnepét
Újbuda Önkormányzata az Edömér utcában, ahol a városrész
határon túli testvérvárosainak kultúráját, gasztronómia szokásait ismerhették meg a látogatók. A felvidéki Nádszeg, a kárpátaljai Bene, a vajdasági Ada, valamint az erdélyi Marosvásárhely
és Kézdiszentlélek legjellegzetesebb ízeit kóstolhatták meg a
kerület lakosai, miközben népzenei együttesek léptek fel.
Hoffmann Tamás polgármester beszédében emlékeztetett,
a parlament azért alkotta meg az emléknapot, hogy Trianonra
ne csak nemzeti gyászként, hanem a magyar nemzet határokon
átívelő egységének és összetartozásának örömünnepeként emlékezhessünk. – A határon túl nagyszámban élő magyarokról
kötelességünk gondoskodni, hiszen kultúrájukban, nyelvükben
és lelkükben hozzánk tartoznak – tette hozzá. A polgármester

Újbuda több testvérvárosa is képviseltette magát a rendezvényen,
nemcsak ételeiket kóstolhatták meg az odalátogatók, de két művészeti csoport fel is lépett a Nemzeti Összetartozás Napján.
A színpadi programok népzenére, néptáncra épültek. A Fölszállott
a páva című tévéműsorból ismert Góbé zenekar nyitotta a napot,
aztán a Kiss Kata Zenekar táncoltatta meg a gyerekeket és szüleiket. A Perkő Néptáncegyüttes Erdélyből öt párral érkezett –
a szemfülesebbek biztosan észrevették, hogy a lányok között két
ikerpár is táncolt! A csoport már péntek este bemelegített a Fonó
táncházában, ahol húszperces fellépésüket vastapssal fogadta
a közönség.
A Perkő Néptáncegyüttes Kovászna megye egyik fontos kulturális nagykövete, Kézdiszentlélek élete ma már elképzelhetetlen
a csoport fellépései és az általuk szervezett rendezvények nélkül.
Felső-háromszéken és Kovászna megyében egyetlen színvonalas
rendezvényről sem hiányoznak, és egyre több külföldi kulturális
eseményen képviselik Háromszéket. A Perkő Székelyföld egyik
legrégebbi és legismertebb amatőr néptáncegyüttese: 1976-ban
alakult, jelenleg 45 tagot számlál, ebből körülbelül húszan
a Borsika utánpótláscsoportban táncolnak. Nem véletlenül
mondják róluk, hogy kulturális szempontból ők Kézdiszentlélek
szíve-lelke, hiszen társszervezői a IX. Perkő Gyermek- és Ifjúsági
Táncegyüttesek Találkozójának, ahol a táncosok vezetik a gyermekeknek a népi játékokat – zsákban futást, kötélhúzást, „tojásfutást”
–, és színpadra lép a Borsika is. De az ötödik alkalommal megszervezett huszártoborzón is a Perkő Néptáncegyüttes járta a huszárok helyett a verbunkost. Az Összetartozás Napján a kézdiszentléleki tánccsoport Erdély, főként Székelyföld érzésvilágát jelenítette
meg, a talpalávalót az Üsztürü zenekar három tagja húzta.
A Kézdiszentlélekről Újbudára érkezett delegáció külön ez alkalomra készített díszes mézeskalácsszívet, sátrukban pedig erdélyi
disznócsorbát kínáltak.
A nádszegiek több mint százéves fúvószenekara 1911-ben
egyházi indíttatásból jött létre, történelmében a nagy áttörést az
1980-as esztendő jelentette, amikor a zenekart újraszervezték,
többségében fiatalokból. Az utóbbi időben rendszeres fellépői
a környező települések falunapi ünnepségeinek, de vendégszerepelnek Magyarországon, Csehországban és Ausztriában is.
Repertoárjuk cseh, szlovák, magyar és német szerzők műveiből
tevődik össze, 2007 óta pedig női vokálszekcióval egészült ki a
fúvószenekar, ami lehetőséget nyújt a modernebb zenei stílusok
feldolgozására is.
(KV)

Örömünnepet csináltak a Nemzeti Összetartozás Napjára
Újbuda testvérvárosai és a fellépő zenekarok. Igazi kuriózum
volt a Perkő Néptáncegyüttes ikerpárja (alul).
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Hamarosan indul
a nyári allergiaszezon
Májusban kezdtek virágozni a pázsitfüvek,
amelyek a tavaszi szezon leggyakoribb
allergéncsoportját alkotják, de a korán
nyíló mogyoró-, éger-, valamint a később
virágzó fák is okozhatnak kellemetlen
tüneteket. Évről évre gyorsan nő az érintettek száma, és a diagnosztizált allergiák
egyre súlyosabbá válnak. A megelőzést
már a szezon előtt meg kellene kezdeni.
A túlérzékenység rengeteg ember életét keseríti meg, joggal nevezhetjük népbetegségnek,
hiszen becslések szerint 400 millió allergiás
él ma a világon. A betegek száma rohamosan
növekszik: az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) előrejelzése szerint 2025-re a világ
lakosainak 50 százaléka lesz allergiás. A helyzet Magyarországon se jobb, tíz év alatt megduplázódott az érintettek száma: ma a lakosság
mintegy negyedénél mutatható ki valamilyen
túlérzékenységi tünet.
A magyar lakosság közel felét érintő parlagfű- és feketeüröm-szezon augusztusban kezdődik. Dr. Gálffy Gabriella allergológus szerint a
legjobb, amit tehetünk, ha már a szezon előtt két
héttel elkezdjük alkalmazni az antihisztaminokat, az orrspray-t vagy a szemcseppet. Érdemes
azonban tudni, hogy a gyógyszerek többsége
csak tüneti kezelésre jó, tehát az okot nem szüntetik meg, csak a panaszokat csökkentik.
Az allergiás beteg hogyléte
nagyban függ a pollenkoncentrációtól is, ami még az
egyes napszakokon belül is
jelentős eltérést mutathat.
Hosszú távú, hatékonyabb
kezelésként az allergológusok felírhatnak immunterápiát is, amely
képes visszafordítani a kórosan heves
immunválaszokat. A
terápia 3–5 évig tart,
és csak allergológus
szakorvos rendelheti el, lényege, hogy a betegnek kontrollált körülmények között allergéneket
adagolnak, melyekhez idővel hozzászokik az
immunrendszer. Sokan tartanak a terápia hos�szától és költségeitől, az évi 30–40 ezer forintos
összeg azonban nem feltétlenül vállalhatatlan,
amikor ma egy allergiás évente átlagosan 20–25
ezer forintot is elkölt a gyógyszereire.
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Jótékonysági műsor
a Pető Intézetben
magyar középiskolás diák, Zsombo
ri Balázs fejlesztette ki, aki találmányával harmadik helyezést ért el az
Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén. Elismerését a stockholmi Nobel-díj-átadó előtt vehette át.
Pető András az 1940-es években
alkotta meg a központi idegrendszeri károsodás következtében mozgássérült személyekre szabott konduktív pedagógiai rendszert, amelyet az
általa vezetett intézet alkalmazott
először. Alapgondolata, hogy az
idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új
kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási
folyamat megfelelő vezérlésével
mozgósíthatók.
(T. D.)

Jótékony célú műsort rendezett a
Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány a Nemzetközi Pető Intézet Villányi
úti épületében. Az eseményt az Ádám
Jenő iskola előadása nyitotta meg,
majd a Pető Intézet tanulói mutatták
be zenés produkcióikat. A bevételt
a beszédben korlátozottakat segítő
PictoVerb program bevezetésére, valamint a gépi írástanulást segítő laptopok
vásárlására fordítják.
Mintegy másfél hónapig készültek fellépésükre azok a gyerekek, akik részt vettek a Pető Intézetet segítő Konduktív Iskoláért Közhasznú
Alapítvány jótékonysági rendezvényén. – Az
intézet rengeteg magánember, vállalkozó és
multinacionális cég támogatásának köszönheti, hogy megfelelő színvonalon képes ellátni
a mozgás-, illetve értelmi sérült gyerekeket –
mondta Fehér Gyöngyi igazgatóhelyettes. Kö-

FELHÍVÁS

ELTE-BEAC Mini Világbajnokság
Újbudán
2014 nyarán nemcsak Brazília, hanem az ELTE is vendégül látja a legjobb csapatokat a XI. kerületben.
A Mini Világbajnokság szervezője az idén 115 éves BEAC. A torna célja az egyetemi sport és
a labdarúgás népszerűsítése, ezért a brazíliai labdarúgó-világbajnokság ideje alatt, 2014. július
5-én, egy Mini Világbajnokságot rendez, együttműködésben a Brazil Nagykövetséggel,
az MLSZ-el és a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS).

zülük a Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány egész évben támogatja a Petőbe járó
gyermekeket: színház- és mozilátogatásokat,
állatkerti sétákat szervez és finanszíroz, sportolási lehetőséget biztosít, beszerzi a mozgásfejlesztéshez szükséges speciális eszközöket,
segít abban, hogy egészséges társaikéhoz hasonló életet élhessenek. Ezen kívül a rászoruló
szülőknek szociális támogatást is ad az alapítvány.
– Az iskola a PictoVerb program bevezetésére készül – mondta el az igazgatóhelyettes –,
a rendszer működtetéséhez azonban táblagépekre van szükség. Ezek beszerzéséhez nyújt
forrást a jótékonysági rendezvény, illetve az
alapítvány laptopokat is vásárolna, amelyek
a gépi írástanításában segíthetnek. Vannak
ugyanis olyan sérült gyerekek, akik nem tudnak megtanulni kézzel írni, a gépírást azonban
képesek elsajátítani. A PictoVerb egy olyan
alkalmazás, mely lebontja a beszédben korlátozott emberek kommunikációs akadályait:
univerzális jelentéssel bíró képeket, piktogramokat jelenít meg a táblagép kijelzőjén, majd a
felhasználó által érintéssel kijelölt képek vagy
azok kombinációja alapján nyelvtanilag helyes
mondatokat szólaltat meg. Az applikációt egy

Meteorhullás, földfogyatkozás
a Holdról, mitológiai lények az égbolton – az univerzum rejtelmeibe
pillanthattak be a Pető Intézet diákjai
az Utazó Planetáriumnak köszönhetően. A planetárium dolgozóinak
gyereknapi felajánlása június 3-án
teljesült, a látványos kupola alakú
sátorban csillagászok közreműködésével elevenedett meg az éjszakai
égbolt. A kicsik egy űrlény segítségével kalandoztak a világűrben, a
nagyobb gyerekek pedig komolyabb
csillagászati műsort láthattak: megismerkedtek a gyűrűs köd vagy az
Androméda-galaxis rejtélyeivel, és
ellátogattak a világűr távoli vidékeire is. A programon 148 gyerek vett
részt, kis csoportokban váltották
egymást egész nap.
(H. L.)

Pedagógusbál tizedszer
Közel 600 pedagógus vett részt június 6-án az idén tizedszer megrendezett Pedagógus Esten. A hagyományos bált az önkormányzat, valamint az Újbudai Pedagógiai Intézet szervezte meg Kamaraerdőn, kerületünk ezzel köszönte meg a tanárok
és az óvodapedagógusok egész éves munkáját.

A szerencsés 32 csapat, az általuk választott nemzet színeit képviselve mérkőzik meg,
a vb-csoport beosztása, sorsolása és lebonyolítása szerint, az ELTE Mérnök utcai pályáján.
A vb-hez hasonlóan az első három helyezetten kívül
az alábbi különdíjakat osztják ki: VB-Aranylabda, VB-Aranykesztyű VB-Aranycipő.
A torna fővédnöke dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
és Valter Pecly Moreira, Brazília magyarországi nagykövete,
valamint dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, Nyilasi Tibor, az FTC válogatott legendája
és dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség elnöke.
Nevezés és csapatválasztás jelentkezési sorrendben!
A nevezés e-mailben, az adott válogatott nevének,
csapat szervező elérhetőségeinek leadásával.

Igazi közösségépítő
tradícióvá vált a pedagógusbál Újbudán

Nevezés és bővebb információ:
Sajben Marcell, eltese2008@gmail.com, +3630/569-1177
Honlap: www.beac.hu, Facebook – ELTE-BEAC MINI VB.

– Sikeres évet zártunk – mondta
Hoffmann Tamás, hozzátéve: az önkormányzati támogatás abban tud
megnyilvánulni, hogy olyan szakmai
napokat szerveznek az iskoláknak és a
pedagógusoknak, amelyek megkön�nyítik a munkájukat. A júniusi rendezvény viszont már a kikapcsolódásról szól. A pedagógusoknak évközben
nem sok lehetőségük van a találkozásra és a szórakozásra, ezért is van fontos közösségépítő szerepe a bálnak.
– Főiskolai tanárként látom, milyen
áldozatos munkát követel ez a hivatás

mondta Simicskó István sportért és
ifjúságért felelős államtitkár –, ezért
fontos, hogy minden évben összehívjuk a pedagógusokat, megköszönjük
az egész éves munkájukat, feltöltsük
őket energiával.
A tombola minden bál elengedhetetlen része, idén is jó nyaralási
kiegészítőkre lehetett szert tenni.
A zenét a Calypso Együttes szolgáltatta, a hangulatot pedig Varga
Feri és Balássy Betty műsora vitte
a tetőfokára.
(Újbuda)
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fogadóórák

keresztrejtvény

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest,
Pf. 92. A 12. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Egyetlen eszkö
ze a hangja, énekel szépen, nagyszerűen”. NYERTESE: Glausius Gáborné,
Györök utca. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai
u. 5.) vehető át.

Bárdosi Németh János: Egy barackosra c. költeményéből
idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (O, R, S, S, Y). 13. Győri
sportklub. 14. A héber nyelv modern változata. 15. Írófolyadék.
16. Laurencium vegyjele. 17. Japán versforma. 18. Vajaz. 19.
Gerinc végei! 20. Vizek városa. 22. Indulatszó. 23. Reped. 25.
Szándék. 27. Jászvásár román neve. 28. Temérdek. 30. Útpálya része. 31. Néma kísérő! 32. Erdélyi népmesegyűjtő (János).
34. Jávor Pál. 36. Harci lárma. 39. Bálvány. 40. Tervrészlet!
42. Bölcs zsidó király. 44. Karám belseje! 45. Francia eredetű férfinév. 47. Rendbontó egyén. 49. Antonov felségjele. 50.
Deresedik a haja. 52. Impala páros betűi. 53. Kén és itterbium
vegyjele. 55. Kút betűi keverve. 56. Orosz férfinév. 58. Zárószerkezet. 61. Kétségbe von. 63. Kiejtett betű. 64. Francia zeneszerző (Édouard). 65. Kalcium vegyjele. 67. Horhos része! 68.
A bolgár Petőfi (Hriszto). 70. Hangtalan tanú! 71. Női név. 73.
Növényi rész. 74. Sétapálca.
Függőleges: 1. Író, költő, újságíró (keresztnévvel). 2. Kályhát
újraépít. 3. Román gépkocsijelzés. 4. … Farrow, USA-beli színésznő. 5. Zenei hangköz. 6. Füzet. 7. Szilícium és urán vegyjele. 8. Diplomáciai Testület, röv. 9. Keresztülbukik. 10. Vajda
János múzsája. 11. Bankközpont! 12. Szögfüggvény, röv. 17.
Hadisarc. 18. Borítókosár. 21. A 7 vezér egyike. 23. Útonálló.
24. Erdélyi költő (Jenő). 26. Miskolci hegy. 27. Lombhullató kúszónövény. 29. Tolna megyei község. 31. Békepipa. 33. Ráday
Imre. 35. Francia világbajnok autóversenyző (Alain). 37. Tahi
eleje és Utah vége! 38. Juss. 41. Európai vulkán. 43. Lakodalom. 46. Visszaül! 48. Szájban lévő izom. 51. Német férfinév.
54. Kettőzve: mellébeszélés. 55. Az idézet második sora (A,
G, A, G). 57. Patet …, laoszi politikai mozgalom. 58. Ráérősen
megy. 59. Angol férfinév. 60. Halfajta. 62. Pusztítá. 63. Belga
hipermarket-hálózat. 66. Spanyol Anna. 68. … dat, qui cito dat,
kétszer ad, ki gyorsan ad. 69. Klasszikus én. 72. Igevégződés.
73. Római szám és a húszszorosa. 74. Apóka.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 55.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig.
Az iroda június 15. és szeptember 1. között zárva
tart.

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

A KDNP PROGRAMJAI

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474.
Az iroda június 1-jétől zárva tart.

Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállal-

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354

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

A JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
További információkat talál a www.ujbuda.jobbik.
hu honlapunkon, illetve a facebookon Jobbik Újbuda
néven talál meg minket.

BÍZZA ránk ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda a GDN-Ingatlanhálózat tagja! Közel
500 kerületi lakás és több ezer vevő és bérlő. XI.,
Kosztolányi D. tér 11. H–P: 9–18-ig, 209-0159
www.nkingatlan.com
IMMOTÉKA 1998 óta a budai ingatlanok specialistája. Igényes külföldi, belföldi ügyfélkör. 2011821, 06/30/202-1892, www.immoteka.hu
KERESEK eladó lakásokat 30 M-ig. 06/30/7297546.
I., VÁR, Kagyló u.-ban 55 nm-es, 2 szobás lakás
eladó. 17,9 M 06/30/729-7546.
HŰVÖSVÖLGYBEN 3 szobás családi ház 550
nm-es telken eladó. 39,9 M. 06/30/729-7546.
Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 06/30/674-0421.
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyors�szolgálat, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések
megszüntetése, 06/20/491-5089.
GÁZKÉSZÜLÉK-csereakció Vaillant, Bosch
szakszerviztől Cirko-Plusz Kft. 06/70/318-6667,
06/1/239-6161. www.cirko-plusz.hu
VÍZ-, fűtésszerelés, asztalos-, lakatos-, redőnyös munkák, ingyenes kiszállás 06/70/5451869

impresszum

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önk. képv. Fogadóórája júliusban
és augusztusban szünetel.
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.
Elérhetőség: 06/30/948-9341,
mszpujbuda@gmail.com
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önk. képv. Egyeztetés telefonon: 204-2806
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai
(kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra.
Biztos találkozóhoz egyeztetés telefonon:
06/30/988-2626.
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv.
E-mail: mail@gorogandras.hu.
Tel.: 30/655-3005
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önk. képv.
Szeptember első keddjén 17–18 óráig.
Elérhetőség: 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.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
Elérhetőség: junghausz.rajmund@fidesz.hu,
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

apróhirdetés
Lakás, ingatlan
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GÁZKÉSZÜLÉK-szakszerviz Junkers, Vaillant, Bosch Cirko Plusz Kft. 06/70/318-6667,
06/1/239-6161. Akciós karbantartási akció június
30-áig 7000 Ft + áfától www.cirko-plusz.hu
VÍZ, gáz, fűtés: Fige Z. 365-8302, 06/30/9660542.
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.
KONTÉNER, sitt, sóder, homok, murva, zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.
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.
OLCSÓ fakivágás kerti munkák, takarítás lélekkel. 06/30/418-6663.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
Gyógyászat
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/547-7299, www.brahmakumaris.org/hungary
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. Tel.: 06/30/2064801.
PEDIKŰRÖS házhoz megy. T.: 06/20/806-7783.

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Fogadóórája nyáron szünetel. Bejelentkezés
ügyintézésre: Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.
Elérhetőség: 06/20/404-7023,
n.antal.aniko@ujbuda.hu
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

Gondozás

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
ogy. képv. Fogadóórája júliusban és augusztusban szünetel.

GYERMEKFELÜGYELETET vállalok óvodáskortól. 06/20/967-0429.

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408

Könyvek

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

ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású
könyveket, könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/9564084.
Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.

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.

SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés telefonon: 36/70/376-9277
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önk. képv. Fogadóórája nyáron szünetel.

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

Főzdefeszt: minőségi
szemlélet a sörözésben

A tágasabb újbudai helyszínen az érdeklődés is
erősebb volt a rendezvény iránt
Hatalmas kínálattal várta a látogatókat a Mikszáth
Kálmán térről idén a Műegyetem rakpartra költöző
Főzdefeszt. A június 7–9. között hetedszer megrendezett fesztiválra közel negyven kézműves sörfőzde
települt ki, és több mint 100 fajta sört kínáltak. A
Főzdefesztet ezúttal a Street Food Show-val együtt
rendezték meg, így az izgalmas italok mellé minőségi,
utcán fogyasztható ételeket is meg lehetett kóstolni.
Az Első Hazai Kézműves Sörfesztivál, azaz a Főzdefeszt célja az, hogy reflektorfénybe állítsa a lassan ismét magára találó
hazai sörfőzést, összehozza a fogyasztókat, a kocsmárosokat és
a sörfőzőket, hogy kóstoljanak, beszélgessenek és szövetkezzenek a magyar sör érdekében. A szervezők feladták a leckét
azoknak, akik végig akarták kóstolni az itallapot: a negyven
standon csak a magyar főzdék több mint százféle sört kínáltak,

de a nemzetközi
mezőnyből is lehetett
szemezgetni.
A kínálatban olyan
különlegességek is
szerepeltek, mint a
csokis, a banános
vagy a kivis sör, a
standokon
pedig
igyekeztek minél
feltűnőbb ötletekkel elcsábítani a
közönséget: találkozhattunk extrém
sörcsapokkal, színpompás sörökkel és
egy Barkasból átlényegült mobilsörözővel is.
A
kézműves
sörök legnagyobb
vonzereje,
hogy
míg a nagy cégek
elsősorban gyorsan
erjesztett,
szűrt,
lager típusú söröket árulnak, addig a kis főzdék tradicionális
eljárásokkal pasztörizálatlan, szűretlen, adalékanyag-mentes
italokat állítanak elő, amelyek sokkal jobban megőrzik a sör
táp- és élvezeti értékét.
– A Főzdefeszt rést ütött az ország sörfogyasztási kultúráján
– jelentette ki Kósa Kolos főszervező, aki szerint míg a magyar
bor- és pálinkabrandek már felépültek, illetve jó úton haladnak
efelé, a sörrel jó ideig senki nem foglalkozott itthon, holott sokkal több fogy belőle, mint más alkoholból. Beszédes adat, hogy
míg a ‘90-es években nagyjából négyszáz sörfőzde működött
Magyarországon, ma csupán negyvenhárom. A rendezvény ötletgazdája szerint a Főzdefeszt arra buzdít, legyünk tudatosabb
fogyasztók és adjunk a minőségre. – A bolti és a kézműves sör
között nagyjából az a különbség, mint a gyorséttermi ételek és
egy finom vasárnapi ebéd között – tette hozzá Kósa Kolos.

Megkezdődött az „A magyar nyelvért”
emlékdíjak idei átadása.
Az önkormányzatunk által 2012. november 11-én alapított „A magyar nyelvért” emlékdíjakat először tavaly
adtuk át a Kárpát-medencében található testvértelepüléseinken, Adán (Délvidék), Benén (Kárpátalja), Kézdiszentléleken (Erdély), Marosvásárhelyen (Erdély) és Nádszegen (Felvidék).
Az idei átadások
már május 30-án
megkezdődtek.
Ezen a napon
volt a benei és az
adai díjátadás is.
Benén az emlékdíj névadójának Horváth
László egykori
tanárt
választották. Horváth
László elismert,
nagy tiszteletnek örvendő magyar nyelv és irodalom tanára volt
a falu iskolájának. Tanári tevékenysége mellett három könyvet
is írt Bene községről.
Az emlékdíjat, a magyartanárok javaslatára, a tantestület Tar
Marietta Katalinnak ítélte oda.

Életkor = kedvezmÉny
a hallókÉszülÉk árából
az ascent hallásszalonokban

Adán az emlékdíj névadójának Szarvas Gábor nyelvészt, a
magyar nyelvművelés megteremtőjét választották, aki Adán
született, 1832-ben. Országos hírnévre nyelvészeti munkásságával tett szert. Ő hozta létre a Magyar nyelvőr folyóiratot,
amelyben küzdött a magyartalan szóalkotások ellen. Társ�szerzője volt a Magyar Nyelvtörténeti Szótárnak. Eredményes
munkássága elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia
tagjává választották.
Ada a hozzátartozó négy településsel több, mint 17.000 lakost
számláló nagyközség. Két iskolája van, az Adai Cseh Károly,
illetve a Moholi Novak Radonić Általános Iskola, így az önkormányzat megosztotta a díjat a két iskola között. Az emlékdíjat
minden évben a két iskola egy-egy végzős diákja kapja, akik
kimagasló eredményt érnek el a magyar nyelv tanulásában és
művelésében.
Az emlékdíjat, a magyartanárok javaslatára, a tantestület
megosztva Adán Vastag Nikolettnek és Moholon Szvorény
Viktornak ítélte oda.
Az emlékdíjakat Benén dr. Ábrahám Katalin képviselő, Moholon Endrődí József képviselő és Adán Sass Szilárd, az emlékdíjat kezdeményező képviselő adta át.
(Újbuda)

2014. június 18.

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.

Kisfiunk, Óváry
Dániel György
2014. március
14-én látta meg
a napvilágot a
Szent Imre Kórházban. Egészségesen,
58
centiméterrel és
4150 grammal
jött a világra.
Dani igazán kiegyensúlyozott baba, az éjszakákat – egy rövid megszakítással
– végigalussza. Kedvenc sétáló helye a Kopaszi-gát. 2010 óta
lakunk a kerületben, és nem bántuk meg a költözést.
Unokám, Tarnóczy
Tekla Boróka 2012.
június 20-án született 3850 grammal
és 58 centiméterrel, és azóta is egy
mosolyalbum. A
legtöbb időnket a
XI. kerületi játszótereken töltjük.
Stenger Márton 2014.
január 2-án jött a
világra szülei nagy
örömére. Marci nagy
étvágyú, mosolygós
kisbaba, aki bájos
a r c k i feje z é s e ive l
sűr űn megnevetteti
családja tagjait.

Fehér Lilien vagyok, 2014. március 18-án 13
óra 52 perckor
érkeztem. A szüleim szerint nagyon jó kislány
vagyok, az egész
család odáig van
értem. Boldog,
vidám baba vagyok, egyfolytában vigyorgok. Nagyon várom, hogy kicsit nagyobbacska
legyek, hogy birtokba vehessem a kerület csodaszép játszótereit.

17.00 Újbudai Mozaik
17.30 Haszonkulcs
17.45 Egészségünkre
18.00 Újbudai Gólyahír
18.15 Helyi érték
18.30 Kulti

napi műsor

18.45 Útravaló
19.00 Mozaik
19.30 60+
19.45 Az én történetem
20.15	Csemetéink
20.30 Kulturális körkép

Visszafogottság, mértékletesség
és mozgás – harc az elhízás ellen
Az elhízással kapcsolatos betegségek veszélye, az
édesítőszerek és a mozgás szerepe is szóba került
a Táplálkozási Fórum konferenciáján az Aesculap
Akadémián. A civil szakemberekből álló társaság húsz
éve küzd azért, hogy változtasson a helytelen étkezési
szokásokon.
A Táplálkozási Fórumon ismertették az olyan, elhízással ös�szefüggő betegségek veszélyeit, mint a cukorbetegség, a magas
vérnyomás vagy a szív- és érrendszeri problémák, valamint
hírt adtak a fruktózkutatás eredményeiről is. A szakemberek
beszámolója szerint a gyümölcscukor is könnyen zsírrá alakulhat, ami miatt a szőlőt, az őszibarackot és a banánt is kerülniük kellene a túlsúlyosaknak. Pados Gyula egyetemi docens,
kandidátus, a Táplálkozási Fórum elnöke az 500–600 kalóriás
diéta kockázataira is felhívta a figyelmet, szerinte csak kórházi
körülmények között ajánlott végigcsinálni ezt a módszert. Az

orvos szerint óriási szükség van a lakosság tájékoztatására, hiszen a magyarok többsége egészségtelenül étkezik, miközben
rengeteg téves vagy káros diéta is kering a köztudatban.
A konferencia hangsúlyos témái között szó volt a cukorbetegségről és a fokozott cukorbevitel veszélyeiről. 2013-ban a
világon több mint 300 millió ember szenvedett 2-es típusú cukorbetegségben.
Az édesítőszerekről Audikovszky Mária azt mondta, hogy a
régóta használt mesterséges édesítőket (ciklamát, szacharin,
aszpartám, aceszulfám) az európai szaktestületek az ajánlott
dózis betartása mellett jelenleg is biztonságosnak ítélik.
A rendezvény fővédnöke, Simicskó István sportért felelős államtitkár az elhízás elleni harc legfontosabb eszközének nevezte a rendszeres testmozgást. – Azzal tudjuk támogatni az
emberek egészségét, hogy javítjuk és könnyen elérhetővé tes�szük a sportolási lehetőségeket itt, a kerületben – jelentette ki.
(T. D.)

