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Névadó szponzort keres
a Tüskecsarnok

Nem lesz fizetős
a parkolás Őrmezőn

Névhasználatra vonatkozó pályázatot
hirdettek nemrég a komplexum támogatására.
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Mérések igazolták, hogy nincs szükség
az őrmezői parkolók fizető övezetbe vonására.

7

Új járművek segítik
a rendvédelem munkáját
Önkormányzati támogatással kapott új
gépkocsit a rendőrség és a polgárőrség.

Itt a szeptember
– indul a tanév
Újbudán idén több mint 1100 kisiskolás
kezdi meg tanulmányait az általános
iskolák első osztályában, az alsó
tagozatosok száma 4000, a felsősöké
pedig 3000 körül alakul. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában 17 általános iskola működik
a kerületben. Idén a szülők széles körű
támogatási lehetőségekre számíthatnak mind az államtól, mind az
önkormányzattól.

Sikersztori

A Kelen SC győzelmével
zárult a focitorna
Államalapításunk ünnepén Újbuda Önkormányzata
minden évben barátságos labdarúgó-mérkőzést
rendez a kerület testvérvárosai között. Idén a nyolc
résztvevő közül a Kelen SC csapata bizonyult a
legjobbnak.
A Kelen SC pályáján lejátszott mérkőzések előtt a hagyományokhoz híven megkoszorúzták Titkos Pál világbajnoki ezüst
érmes labdarúgó, egykori MLSZ-főtitkár emléktábláját. A szövetség koszorúját Sárréti Károly, míg Újbudáét Csernus László
és Farkas Krisztina önkormányzati képviselő helyezte el.
A testvérvárosi csapatok nemzeti szalagjaik feltűzésével
tisztelegtek a sportlegenda előtt. – Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy Titkos Pál Kelenvölgy szülötte – mondta Csernus
László. – Mára sikerült megvalósítani egykori álmát, a Kelen
SC révén létrejött egy olyan utánpótlásbázis, ahol több száz fiatal fejlesztheti futballtudását.
Ada, Jánosi, Marosvásárhely, Prága 5. kerülete, Rusze, Trogír
és a házigazda Újbuda, valamint a Kelen SC csapata idén már
tizenkettedszer mérte össze tudását. A szakadó eső sem vette el
a játékosok kedvét, és a Szent István-napi kispályás labdarúgó-

Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató arról tájékoztatott, hogy a megváltozott
köznevelési törvénynek megfelelően ugyan
csak 2015 szeptemberétől lesz kötelező hároméves kortól az óvodáztatás, a XI. kerületben eddig is sok gyereket vettek fel hároméves
kor fölött. Idén egyetlen kivétellel az összes jelentkező helyet talált. – Aki kerületi lakosként
kérte az óvodai ellátást, annak 2014 szeptemberétől helyet tudtunk biztosítani – jelentette
ki az igazgató. Az óvodáztatáshoz jelenleg a
hároméves kor betöltése szükséges, akik október és december között érik el ezt, azokat át
tudják venni a bölcsődéből vagy otthonról valamelyik kerületi intézménybe.
Az iskolákban ebben a tanévben 44 elsős
osztály indul, ezekben 1115 gyermek kezdi
meg tanulmányait. Ez kicsivel kevesebb, mint
tavaly, ami elsősorban a köznevelési törvény
múlt évi megváltozására és a 2013-as demográfiai csúcsra vezethető vissza.

Sokba kerül az iskolakezdés
A tanévkezdés közeledtével minden szülő lázasan kezdi listázni, hogy milyen tanszereket
kell beszereznie, és érdeklődik az iskolánál,
mennyibe is kerül majd neki az anyagilag általában igen fájdalmas évkezdés. – Újbuda Önkormányzata idén minden eddiginél nagyobb
mértékben és szélesebb körben támogatja az
iskolakezdést – mondta el a humánszolgálati
igazgató.
(Folytatás a 4. oldalon)

torna vándorkupáját végül a Kelen SC vihette haza. A második
helyen Trogír, a harmadikon Marosvásárhely csapata végzett.
A legeredményesebb góllövő Markó Milat lett a Trogír csapatából, tizenegy góllal. A legjobb mezőnyjátékos a Marosvásárhelyről érkezett Szövérfi István, a legjobb kapus pedig a Jánosi
csapatát erősítő Kiss Sándor volt. A kupák átadása után zenés-,
táncos grillpartin ünnepeltek a játékosok.
(H. L.)

Kevés a bérlakás a fővárosban, pedig nagy igény van rá
Az elmúlt 15 évben drasztikusan csökkent Budapesten
az önkormányzati bérlakások száma, miközben fővárosszerte egyre sürgetőbb probléma a lakhatás.
A megmaradt állománynak csak egy részét hirdetik
meg szociális alapon, de ezekről is gyakran lemaradnak
a leginkább rászorulók – állítja egy friss tanulmány.
1990-ben a budapesti lakások több mint fele önkormányzati
tulajdonban volt. A rendszerváltás után a kerületeknek nem
volt pénzük az ingatlanok felújítására, az eladásukból viszont
komoly jövedelemhez juthatott a városvezetés, így rohamléptekkel megindult az egykori tanácsi lakások privatizációja. A

KSH adatai szerint 1995-re már 30 százalék alá csökkent az
önkormányzati lakások aránya a teljes lakásállományon belül,
két évvel később pedig már csak 20 százalék volt.
A 2011-es népszámlálás adatai szerint 45 ezer lakóingatlan
maradt a kerületi önkormányzatok tulajdonában (ez körülbelül a budapesti lakások 5 százaléka). Az összes önkormányzati
bérlakásból mintegy kétezer áll üresen, derült ki a közérdekű
adatigénylésekre kapott válaszokból. – A ‘90-es években felgyorsult privatizációs folyamat azóta sem állt le, ennek eredményeként csupán a legrosszabb lakások maradtak önkormányzati
tulajdonban, és a bérlők közül is szinte csak a legszűkösebb

anyagi helyzetben élők nem vették meg bérleményüket – nyilatkozta korábban Szekér András, a Habitat for Humanity Magyarország országos igazgatója, a szervezet legfrissebb jelentését ismertetve. A lakhatási szegénységgel foglalkozó civil
szervezet két éve állítja össze rendszeresen a hazai lakáshelyzetet bemutató jelentését. A legutóbbiból is kitűnik: nemzetközi összehasonlításban mennyire alacsony Magyarországon a
bérlakások aránya. Az Egyesült Királyságban például a lakosság 17,5 százaléka él szociális vagy csökkentett bérletű ingatlanban, míg nálunk mindössze 6,7 százalék ez az arány.
(Folytatás a 12. oldalon)
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Választás: minden politikai
aktivitás engedélyezett

kék hírek
Kifosztókat leplezett le
a térfigyelő kamera
A térfigyelő kamerák segítségével fogták
el a kerületi rendőrök azt a két férfit, akik
villamoson elalvó emberek értékeire pályáztak. R. Elemér Dávid augusztus 17-én
éjjel, a Karinthy Frigyes utcában egy, a
végállomáson várakozó 6-os villamoson
alvó férfihoz lépett, majd a nadrágja zsebéből eltulajdonította készpénzét és mobiltelefonját. Pár órával később T. Attila
kísérelte meg egy ugyancsak a Karinthy
Frigyes utcai végállomáson várakozó villamoson alvó férfi nadrágzsebéből eltulajdonítani értékeit.
Mindkét tettes ténykedését a térfigyelő kamerák képei alapján észlelték. Az
álmukból felébresztett sértettek hiánytalanul visszakapták eltulajdonított értékeiket. A gyanúsítottak ellen eljárás folyik.

Megkezdődött az önkormányzati választás kampányidőszaka: gyűjthetik a jelöléshez szükséges aláírásokat
a politikusok, és múlt héten elvileg mindenki megkapta a választási értesítőt is.

Szomszédok egymásért
A szomszédok figyelmének és határozottságának köszönhetően került rendőrkézre
S. Zsolt, aki augusztus 18-án a déli órákban
egy XI. kerületi társasház emeleti folyosójáról két kerékpárt próbált meg eltulajdonítani. A lakók ezt észrevették, és azonnal értesítették a rendőrséget – az odafigyelésnek
hála az értékes kerékpárok visszakerültek
tulajdonosukhoz. Az újbudai rendőrök köszönik a lakosok segítségét.

Szeptember 6-án, szombaton a Cseh
Tamás Archívum nyílt napot tart a Budai
Várban déli 12-től este 10 óráig a Magyar
Nemzeti Levéltár Mailáth-palotabeli épületében. (Budapest I., Úri utca 54-56.).
A Cseh Tamás Nap programjáról további
részleteket a 6–7. oldalon olvashatnak.

Tart a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati
képviselők
választásának
kampánya.
Október 12-éig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély
és bejelentés nélkül készíthetnek plakátokat, helyezhetik
el azokat akár villanyoszlopokon is, és tehetnek közzé
politikai hirdetéseket.
Október 12-én 3177 településen választják meg – a
korábbi gyakorlattól eltérően

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
...Európában a méhnyakrák a rákos halálozások
második leggyakoribb oka, és évente több mint 30
ezer nőnél állapítják meg a kórt. A rosszindulatú
daganatokról kiderült, hogy 20 százalékát vírusok
okozzák. A HPV az egyik leggyakoribb szexuális
úton terjedő fertőzés, amely szintén ebbe a csoportba tartozik. Magyarország az EU-tagállamok
között sajnos a második helyen áll a méhnyakrák-megbetegedés gyakorisága és az ebből eredő
halálozás tekintetében. Hazánkban évente ötszázan halnak meg ebben a betegségben, amely rendszeres szűréssel megelőzhető lenne.
A méhnyakrák tüneteiről és megelőzéséről Dr.
Varga Anikót, a Budai Oltóközpont és Magánorvosi Centrum szülész-nőgyógyászát, gyermeknőgyógyászát kérdeztük:
– Minden szexuálisan aktív nőt veszélyeztet a
méhnyakrák, de mindenki tehet lépéseket az ellen, hogy csökkentse a kockázatot. Az oltás és a
rendszeres szűrővizsgálatok együttes alkalmazása optimális védelmet jelent.
• Mi is az a HPV?
– A Humán Papillóma Vírus- röviden HPV- a
leggyakoribb szexuális úton terjedő vírusfertőzés. A szexuálisan aktív nők 80%-a élete során
legalább egyszer megfertőződik HPV-vel. A férfiak körülbelül 64%-a gyakran tünetmentes vírushordozó. Több, mint 130 típus létezik, amelyeket
a rákkeltés szempontjából alacsony és magas rizikójú csoportokba osztjuk. Az alacsony rizikójú
csoportok nemi szervi szemölcsöket /kondilóma/
vagy szájüregi, gége papillómákat okozhatnak. A
magas rizikójú csoportok felelősek a szeméremtest, hüvely, méhnyak, hímvessző és végbél rákok
egy részéért. Mivel a méhnyakrákok 99,7 %-ában
kimutatott a HPV fertőzés megléte, ezért fontos
kockázati tényezőnek számít a magas rizikójú
HPV fertőzés megléte a méhnyakrák kialakulása
szempontjából.
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.budaimaganrendelo.hu

Várjuk Önt is Magánorvosi
Centrumunkban!

Budai Magánorvosi Centrum

• Minden HPV fertőzöttnél kialakul
daganatos megbetegedés?
– Természetesen
nem. A HPV fertőzés okozta megbetegedés
hosszú
lefolyású. Évek alatt
rákmegelőző állapotokon keresztül,
fokozatosan alakul
ki a daganatos megbetegedés. A daganat kialakulása több tényezőtől
is függ. Milyen a fertőzést okozó vírus típusa,
milyen a szervezet ellenálló képessége, van-e tumoros megbetegedésre genetikailag hajlamosító
tényező vagy olyan alapbetegség, környezeti ártalom (stressz, dohányzás), amelyek gyengítik az
immunrendszer működését.
• Hogyan védekezzünk?
– A legjobb védelem a megelőzés, az oltás,
mivel sajnos az óvszer használata sem nyújt kellő biztonságot a HPV-vel szemben. Ma két fajta
HPV elleni oltóanyag van forgalomban, mindkettő hatékony védelmet nyújt a legveszélyesebb két
magas kockázatú HPV típussal szemben. Az oltás hatására a szervezet hosszú távon, akár 15-20
évig magas ellenanyagszintet termel a HPV vírus ellen. Ezek az ellenanyagok segítenek abban,
hogy a vírus ne tudjon hosszú távon daganatos
megbetegedést indítani.
• Mennyire biztonságos a védőoltás?
– Mint minden más oltóanyagot, a méhnyakrák
elleni oltóanyagot is forgalomba hozatala előtt
több ezer különböző korú nő bevonásával, klinikai vizsgálatokkal tesztelték. Az eredményeket
éveken át folyamatosan elemezték és vizsgálták
a mellékhatások tekintetében is. Felléphetnek
olyan helyi tünetek, mint bőrpír, duzzanat, vagy
enyhe fájdalom az oltás helyén, de ezek hamar
elmúlnak. A védőoltás beadása egyszerű módon
történik, hat hónapon belül három alkalommal a
felkarba adott injekció formájában. Ahhoz, hogy
kialakuljon a védettség, mind a három oltásra
szükség van. A védőoltást már 11 éves kortól be
lehet adni, és minden korosztálynak ajánlott.
Az Egészségrovatot a

négy helyett öt évre – a polgármestereket és a képviselő-testületeket, a szavazáson 8
millió 184 ezer választópolgár
vehet részt. A magyarországi
lakcímmel rendelkező magyar
és uniós állampolgárok mellett
bevándoroltak, menekültek és
letelepedettek is voksolhatnak.
A Nemzeti Választási Irodának elvileg augusztus 25éig kellett kiküldenie a választási értesítőket, aki nem
kapta meg, az az állandó lakcíme szerinti helyi választási
irodához – a helyi jegyzőhöz
– fordulhat, és kérheti a pótlását. Az értesítő a személyes
adatok közül csak az érintett
nevét, születési adatait, lakcímét tartalmazza, nem szerepel rajta a személyi azonosító.
Az értesítő pontosan megadja
a szavazás helyét, idejét, valamint azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e.
Ötven nappal a voksolás
előtt mintegy 400 jelezték,
hogy nem a lakóhelyükön
kívánnak szavazni. Csak az
jelentkezhet át másik magyarországi településre, aki a választás kitűzése előtt legalább
harminc nappal, vagyis ez
esetben legkésőbb június 23áig létesített új tartózkodási
helyet, annak érvényessége pedig legalább a voksolás napjáig
tart. Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell
megérkeznie a helyi választási
irodához, benyújtani személyesen, illetve elektronikusan

a www.valasztas.hu oldalon A jelölteknek és jelölőszervekeresztül lehet. A nemzetiségi zeteknek a területi (megyei)
választópolgároknak szeptem- választási
bizottságoknál,
ber 26-áig kell regisztrálniuk illetve a Nemzeti Választási
magukat, ha részt vennének a Bizottságnál kell kérniük a
nemzetiségi önkormányzati nyilvántartásba vételüket.
választáson. Aki ezt nem teszi
A kampány a voksolás előtt
meg, nem szavazhat nemze- 50 nappal kezdődik és a szatiségi kérdésben, és jelöltként vazás napjáig tart, utána nem
sem indulhat.
tartható választási gyűlés, és
A választásra nyilvántar- nem lehet közzétenni politikai
tásba vett pártok, egyesüle- reklámot sem. Kampánynak
tek és függetminősül minlen
jelöltek
den olyan tevéA polgármesterjemúlt hétfőtől
kenység, amely
löltekkel készített
gyűjthetik az
alkalmas a váinterjúkat, illetve
ajá n lá sok at.
lasztói akarat
a képviselőjelölA választáson
befolyásolásátek listáját követinduló főpolra vagy annak
kező számunkban
gá r mester-,
megkísérlésére,
közöljük.
polgármester-,
kampányeszköz
illetve képviselőjelölteknek pedig például a plakát, a közugyanis a jegyzők által meg- vetlen megkeresés, a politikai
határozott számú ajánlást kell reklám és a politikai hirdetés,
összegyűjteniük ahhoz, hogy valamint a választási gyűlés.
felkerülhessenek a szavazó- Plakát a kampányidőszakban
lapra. Ajánlásokat a törvény korlátozás nélkül elhelyezhető,
értelmében a választópolgá- épület falára, kerítésre rakni
rok zaklatása nélkül bárhol azonban kizárólag a tulajdolehet gyűjteni, kivéve munka- nos, a bérlő, állami vagy önhelyen, munkavégzés közben, kormányzati tulajdonban lévő
a fegyveres erőknél és a rend- ingatlan esetén a vagyonkezelő
védelmi szerveknél szolgálati hozzájárulásával lehet. A hirviszonyban lévőktől a szol- detéseket úgy kell elhelyezni,
gálati helyen vagy szolgála- hogy ne fedjék más jelölt vagy
ti feladat teljesítése közben, jelölőszervezet plakátját és kátömegközlekedési eszközön, rokozás nélkül eltávolíthatók
hivatalokban, oktatási, va- legyenek – leszedni pedig majd
lamint egészségügyi intéz- annak kell őket, aki elhelyezte,
ményben. A választópolgárok vagy akinek érdekében kikeaz értesítőn szereplő adata- rült, ennek végső határideje
ikkal ajánlhatnak érvénye- november 11. 16 óra.
sen jelöltet, valamint listát.
(Újbuda)

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:

Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszokkal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, hasnyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal
forduljon hozzánk bizalommal!
Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?
Hasmenés? Kíméletes endoszkópos
vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-356-4353

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!

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

Gasztroenterológiai
magánrendelés
a XI. kerületben!

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

A ponyvából szőő legenda

A BMK tematikus hónapja
2014 októberében
www.bmknet.hu
Budapesti Művelődési Központ
(XI. ker., Etele út 55.)
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Névadó szponzort
keres a Tüskecsarnok

Névhasználatra vonatkozó pályázatot hirdettek
nemrég a lágymányosi Tüskecsarnok támogatására. A nyertes névadó szponzora lehet
a létesítménynek, amely éveken keresztül
hirdeti majd az adott cég, személy nevét az
összes megjelenési felületén.
A pályázatokat szeptember 15-éig lehet beküldeni – derül ki a csarnokot üzemeltető Nemzeti Sportközpontok
(NSK) weboldaláról. Az együttműködés minimum
három évre szól, az ajánlattevőnek aktívan részt kell
vennie a létesítmény megjelenésének, arculatának kialakításában is. Az NSK a legmagasabb szponzorációs
díjat ajánló pályázóval kíván szerződést kötni, ezzel is
támogatva a létesítmény működtetését.

A négyezer szurkoló befogadására alkalmas Tüskecsarnok és a mellette épülő uszoda a tervek szerint
Budapest új sportfellegvára lesz. Magát a csarnokot
tizenhat év után idén november 8-án adhatják át, elkészülte után ez lesz Magyarország negyedik legnagyobb
fedett sportlétesítménye. A komplexum az óriási központi csarnok mellett négy kisebb – egybenyitható –
edzőtermet és 35 öltözőt is magába foglal, alá pedig
mélygarázs került. A Tüskecsarnok épülete mellett egy
25 méteres gyakorló- és egy 50 méteres versenyuszoda
is épül, utóbbit 2015 tavaszára ígérik. Sajtóhírek szerint
a teljes beruházás költsége az uszodákkal együtt eléri
a 8,9 milliárd forintot, maga a Tüskecsarnok kiépítése
közel 6 milliárdba került.

Ingyenes tankönyvekről
szavazott a testület
Az augusztus 28-án tartott rendkívüli testü- bályozási terv módosításához kapcsolódóan a
leti ülést megelőzően Hoffmann Tamás pol- testület határozott a Balatoni út két balesetvegármester tájékoztatta a képviselőket a nyári szélyes csomópontján, a Tanító, illetve a Háros
szünet idején történtekről. Beszámolt arról, útnál kialakítandó körforgalomról.
hogy a nyári táboroztatás rendben lezajlott, kiÚjbuda Önkormányzata a 2014/2015-ös tanévemelte a kamaraerdei napközis tábort, illetve ben is díjmentesen kívánja biztosítani az általáa soltvadkerti szociális tábort, ahol közel száz nos iskola első három évfolyamán a gyermekek
hátrányos helyzetű gyermek üdülését biztosí- tankönyvellátását. Az első két évfolyam esetétotta az önkormányzat. Ugyanitt
ben ugyan az ingyenes tankönykétszer egyhetes turnusokban
vekről már az állam gondoskodik,
Döntöttek
húsz, három- vagy többgyerekes
ám a harmadik évfolyamnak – ráa helyi választási
család pihenését is megoldották.
szorultsági alapon – továbbra is
bizottság összeA polgármester beszámolt arról
Újbuda Önkormányzata biztosítja
tételéről is.
is, hogy a hosszas tárgyalások
őket. A képviselő-testület most
eredményre vezettek a Fővárosi
úgy határozott, hogy a jogosultsáÖnkormányzattal, és immár Újbuda birtokába gi jövedelemhatár összegét az öregségi nyugdíj
került az egykori Fényes Elek Szakközépisko- mindenkori legkisebb összegének tizennyolcszola épülete. Hozzátette, ezzel megkezdődhet az rosában, azaz 513 ezer forintban határozza meg,
ide tervezett gyermek-egészségügyi centrum annak érdekében, hogy a lehetőség vélhetően
tervezésének, majd kialakításának folyamata.
valamennyi kisdiák számára biztosítható legyen.
A rendkívüli ülésen megválasztották a heÚjbuda Önkormányzata erejéhez mérten
lyi választási bizottság tagjait, döntöttek az folyamatosan támogatja a kerületben működő
önkormányzat új könyvvizsgálójának szemé- sportegyesületeket. A most tárgyalt előterlyéről, valamint három kerületi szabályozási jesztés az OSC-Újbuda vízilabda-szakosztály
terv módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a OBI-es csapatának működését, szakmai felBudafok kocsiszín szabályozási tervét is mó- készülését, versenyeztetését, valamint nemdosították. Utóbbira azért van szükség, mert a zetközi kupaszereplését lehetővé tevő egyszeri
BKK Zrt. a közeljövőben 47 új alacsonypadlós 20 millió forintos támogatást tartalmazta. Az
villamos beszerzését tervezi, amelyhez három összegre a 2014. évi költségvetés működési
fővárosi kocsiszín, köztük a Budafok remíz céltartalék sora nyújt fedezetet.
átépítése vált szükségessé. Ugyancsak a sza(T .D. – V. L.)
CityHirdetes_66x49mm.ai 1 2014.04.17. 8:30:38
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misszió
Kedves Olvasók!
Azoknak a gyerekeknek, akik idén
ülnek először iskolapadba, a tanévnyitó életük egyik legfontosabb
eseménye, de kétségkívül izgalmas
a nagyobbak számára is. Apaként
jól tudom: a gyerekek, bár sajnálják,
hogy véget ér a vakáció, mégis várják, hogy újra iskolába mehessenek.
Persze nem feltétlenül a dolgozatokra, a házi feladatokra vágynak,
hanem sokkal inkább az iskolai közösségre, az osztálytársakra és barátokra. A tankönyvekből és a pedagógusoktól elsajátított
tudás mellett a közösségben gondolkodás élménye, az iskolai ünnepek és különprogramok egytől egyig tanítanak
valamit. Olyan élményeket szereznek gyermekeink az
iskolaévek alatt, amelyek egész életüket, egész jövőjüket,
érdeklődésüket meghatározhatják.
Újbuda polgármestereként bátran mondhatom: nagy
megtiszteltetés, hogy idén kerületünk adhatott otthont
a Nemzeti Tanévnyitónak. Hiszem, hogy ez a választás
nem volt véletlen: Újbuda bővelkedik köznevelési intézményekben, összesen 40 általános és középiskolával várjuk a diákokat, de nálunk szerencsére felsőoktatási intézményekben sincs hiány.
Újbuda népességszáma is egyre nő, évről évre többen
választják lakhelyül maguknak a kerületet, különösen
kedvelt városrész vagyunk a kisgyerekes családok körében. Erre büszke vagyok, fontos visszajelzésnek érzem,
hiszen folyamatosan fejlődő kerületünkben mindenben
az itt élők érdekeit szolgáljuk. A kibővített bölcsődék és
óvodák, a felújított iskolák és játszóudvarok, az újonnan
átadott iskolai sportpályák, az újjávarázsolt játszóterek,
a bőséges sportolási lehetőségek, a korszerűsített rendelők, a megszépített parkok, a jó közlekedés mind azért
vannak, hogy bátran elmondhassuk: Újbuda olyan hely,
ahol jó élni!
Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere

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

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

3 MP felbontású kamerák

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.

A „Kamerával megﬁgyelt
terület” tábla is visszatartó
erővel bír!
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Újbuda Önkormányzata támogatási csomagot kínál egész évben
Újjászületett a sportpálya
Itt a szeptember – kezdődik az óvoda és az iskola
Kelenvölgyben
A humánszolgálati igazgató azt is elmondta,
a 2014/15-ös tanévben az önkormányzat szakembergárdája vizsgálatot kezdeményez, hogy
miért marad évről évre sok gyerek az oviban,
és mit tudnának tenni azért, hogy segítsék őket
az iskolaérettség biztonságos megszerzésében.
Szeptembertől hat óvodapszichológus áll munkába, akik ezt a folyamatot fogják segíteni. Tavaly például az növelte az óvodában maradók
számát, hogy nyári születésűek is bekerülhettek
az iskolába, akik még nem voltak elég érettek.
– Ebben a korban ugyanis két-három hónap is
sokat számíthat a fejlettségben – tette hozzá. Az
állam szakpedagógiai programokkal, nevelési
tanácsadással és pszichológiai ellátással segíti a
cél elérését, a kerület pedig saját erőből fedezi
az óvodapszichológusokat. A kerület szándéka,
hogy a gyerek jó alapokkal kerüljön az iskolába.

(Folytatás az 1. oldalról)
A beiskolázási hajrá jellemzően augusztus
közepén kezdődik, de a későn ébredők még
most is vásárolgatják a hiányzó kellékeket. A
legtöbb család kénytelen iskolatáskát, spirálfüzeteket, A4-es füzeteket és ceruzákat venni,
de számtalan más eszközre is igény lehet. A
tapasztalatok szerint a nagy hipermarketekben lehetett a leggazdaságosabban bevásárolni: a szülők a legolcsóbb termékekből már 20
ezer forintért összeállíthatták a tanévkezdéshez szükséges csomagot (a táskától kezdve a
sporteszközökig), ám ha a márkás termékeket
preferálták, 35–40 ezer forintot is költhettek.
A költségeket tovább növeli, hogy sok család
az iskolakezdéssel egy időben vesz a gyereknek mobiltelefont, a nagyobbaknak, középiskolásoknak pedig olyan számítástechnikai eszközöket is (tablet, e-book, notebook), amelyek
segítik a tanulást.
Több alapfokú intézmény igyekszik segíteni
a szülőknek abban, hogy minél kevesebb fáradságba és pénzbe kerüljön az iskolakezdés.
A Gárdonyi iskola szokása, hogy az első szülői
értekezleteken komplett tanszerlistát ad, így
a családoknak csak azokat kell megvásárolniuk. Egy másik iskola maga állított össze tanszercsomagot a legszükségesebb eszközökből,
amelyhez a nagytételes rendelés miatt a szülők
kedvezményes áron juthattak hozzá, és még az
üzletekbe sem kellett elmenniük.

Az óvodáról iskolára váltást nagyban támogatják az iskolai nyílt napok és a beszoktatást támogató programok. Az óvodák minden évben
elviszik a kicsiket a közeli intézménybe „terepszemlére”, hogy megismerjék a tanító néniket
és az ott folyó munkát. – Ennek elsősorban
az a célja, hogy csökkentsék az iskolakezdés
okozta szorongást, az ismeretlentől való félelmet – mondja Simon Dóra. A humánszolgálati igazgató szerint a beszoktatások az esetek
többségében olyan eredményesek, hogy a gyerekek már alig várják az iskolakezdést.
(T. D.)

Kerületünkben évek óta egész támogatási
csomagot vehetnek igénybe a családok, kisebb-nagyobb változtatásokkal. Helyi rendelet
szabályozza például az utazási kedvezményt,
ezt akkor lehet kérni, ha az iskola túl messze
van a diák lakóhelyétől. A szülők rászorultsági
elven kaphatnak rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást és étkezési támogatást, de egész
évben adhatók olyan rendkívüli helyzetekre
szóló támogatások is, mint a munkahely elvesztése vagy a komolyabb betegségek. Az
előző évekhez hasonlóan idén szeptemberben
is iskolakezdési csomagot kapnak az alsó tagozatos gyermekek Újbudán, benne az adott évfolyamnak megfelelő füzetekkel, írószerekkel
és rajzeszközökkel. A kerület ezzel is átvállalja
a terhek jelentős részét a családoktól, és kön�nyíti a gyerekek iskoláztatását.
Győrffyné Molnár Ilona arról is tájékoztatott,
egy testületi döntés értelmében az önkormányzat idén a megszokottnál is több támogatást
nyújt az iskoláskorú gyermekeket nevelő családoknak. A harmadik évfolyam ingyen kapja
meg a tankönyveket, de mivel a rendeletalkotás
szeptemberre csúszott, azoknak a szülőknek is
visszafizetik a tankönyvek árát, akik már megvették azokat. Hoffman Tamás polgármester
döntésének értelmében ráadásul egy 4 milliós
vásárlási keretből azon rászorulók is kaphatnak ingyen tankönyvet, akik valamiért nem
feleltek meg a feltételeknek. A kerületi ext-

Ravasz szülők

– Azt mondtuk Lacikának, nem iskolába, hanem a strandra megyünk!

második évének nyitó előadását.

Előadó: Kowacsics Rita,
a Szenior Akadémia egyik alapítója,
geronto-andragógus
Az előadás címe:

szeptember 20.
szombat:

Helyszín: a Gazdagréti út
és a Rétkerülő út közötti park

• televíziós sátor archív felvételekkel
• retro kirakodóvásár és piac
• kicsiknek diafilmvetítés, kézműves foglalkozás és társasjáték

„Mi dolgunk a világon
50 felett?”
Helyszín:
Villányi úti Konferenciaközpont,
Bp., XI., Villányi út 11–13.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
e-mail:

szenior.akademia@gmail.com

Közel 40 millió forintos felújításon esett át a Kelenvölgyi Általános Iskola, az új
tanévre befejeződő munkálatok nyomán megújult a sportpálya is.

Segítik a beilleszkedést

Bővülő támogatások

2014. szeptember 22-én, hétfőn
17 órakor tartja
a Szenior Akadémia

Az iskolaérettséget vizsgáló szakemberek azokat a tulajdonságokat, viselkedési formákat
és képességeket mérik fel, melyek feltétlenül
szükségesek az iskolai élethez. Vizsgálják,
mennyire képes egy gyerek egy helyben ülni
és megszakítás nélkül figyelni az órán, men�nyire kommunikál a környezetével, hogyan és
hol találja meg a helyét a csoporton belül. Ezeken kívül azt is figyelik, milyen a leendő iskolás érdekérvényesítő képessége, hogyan beszél,
milyen fogalomképe van, végre tudja-e hajtani a kívánt feladatokat. Ha valami problémát
látnak, jelzik a szülőnek és a nevelési tanácsadónak. Itt alaposan megvizsgálják a gyereket,
hogy kiderüljön, valóban vannak-e nehézségei.
Súlyosabb esetben további vizsgálatok következhetnek, végül szakértői bizottság dönthet
arról, részt vehet-e integrált óvodai-iskolai ellátásban, vagy speciális iskolába kell járatni.
A lényeg, hogy minden gyerek a saját tudásához, képességéhez mérten kapja meg a fejlesztést. – Ha a gyereket túl nagy akadály elé állítják, rengeteg csalódás éri már fiatal korában,
ezért visszaesik a teljesítménye, és nehezen fog
boldogulni az élet számos területén – összegezte a tudnivalókat a pszichológus.

Már lehet jelentkezni!

A jelentkezési lapokat szeptember elsejétől
a www.ujbuda.hu oldalról lehet letölteni.
A kitöltött nevezéseket
a web@ujbuda.hu e-mail címre várjuk!
Jöjjön, főzzön egy jót Gazdagrét 30. születésnapján!

ESTE:

ratámogatások közé tartozik, hogy az iskolák
megnövekedett bútorigényének fedezéséhez 9
millió forintos támogatást ad az önkormányzat. Újbuda új számítógépek beszerzéséhez is
biztosít forrásokat.

Érettségi kérdés:
menni vagy maradni?
A köznevelési törvény óvoda- és iskolakezdési szabályának módosítása is jelzi, hogy eltérő
nézetek szerint ítélik meg, mikortól tekinthető
egy gyerek iskolaérettnek. Pedig a szakemberek szerint ez az egyik legfontosabb kérdés
a gyermek iskolai karrierje, végső soron egész
további élete szempontjából. A túl korán elkezdett iskola ugyanis sokat ronthat a későbbi teljesítményen, szociális fejlődésen. Mivel
minden ember egyedi és megismételhetetlen
személyiség, nincs mindenki számára azonos
megoldás. Éppen ezért a szülőknek és a szakembereknek nagy gondot és kellő időt kell fordítaniuk az iskolai felkészítésre, valamint az
érettség helyes megállapítására. Simon Dóra
pszichológus például arra hívja fel a figyelmet,
hogy mennyi változáshoz kell alkalmazkodnia egy gyereknek, amikor beteszi a lábát az
iskolába. A kisgyermekkorban kapott rengeteg
törődés és beszélgetés csökkenését gyakran hiányként érzékelik az iskolát elkezdők. – Ezért
jó, ha tudjuk, hogy minden szerep, viselkedés,
amit eltanul környezetétől, megalapozza későbbi hozzáállását a tanuláshoz. Két hónappal
az iskolakezdés előtt már késő hozzálátni – állítja a szakember.
Az otthoni mellett az óvodai nevelés már tudatosan, szervezetten készíti fel a gyereket az
iskolai életre, a játékon keresztül nevelik rá a
szükséges szerepek és viselkedések elsajátítására. A nagycsoportban alaposabban elkezdik
figyelni a gyermekeket a pedagógusok és e
szerint adnak tanácsot a szülőknek, mivel segíthetik csemetéjük iskolaéretté válását. – Elég
sokan maradtak idén is az óvodában, mert úgy
látták a pszichológusok, nem elég felkészültek.
Ez is figyelmeztető jel. Nagy felismerés például, hogy a szülők is lehetnek iskolaéretlenek,
ami visszahat a gyerekekre – számolt be az
idei beiskolázási tapasztalatokról Győrffyné
Molnár Ilona.

V. Nemzeti Tanévnyitó és őszköszöntő fesztivál
A XI. kerületi Ádám Jenő Általános Iskola adott otthont az V. Nemzeti Tanévnyitónak, ahol a
lapzártánkig ismertté vált információk szerint Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
nyitotta meg a tanévet, Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár és dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere pedig beszédet mondott. A színpadi programban helyet
kapott többek között a Prima Primissima díjas Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola ütőseinek előadása, valamint a világ egyik legeredményesebb akrobatikus rock and
roll sportegyesületének számító Rock and Magic Sportegyesület fellépése.
A hivatalos ünnepség előtt és alatt Őszköszöntő és Diákcsemege családi fesztivál várta a
gyerekeket és szüleiket a Bikás parkban. A rendezvény célja az volt, hogy a diákok változatos
kulturális programokkal, játékos bemutatókkal fűszerezett nappal hangolódjanak az új tanévre.
A nagyszínpadon a Napvirág Együttes interaktív, zenés-mondókás előadással várta a zeneszeretőket, és a közkedvelt Alma Együttes is fellépett. A programok nemcsak a színpadon,
de a parkban felállított sátrakban is zajlottak – bemutatkoztak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) háttérintézményei, az elsősegélynyújtásról tartott bemutatót Győrfi Pál, az
Országos Menőszolgálat szóvivője; kézbe adható preparátumok, makettek és interaktív eszközök segítségével a szórakozva tanulásban segített a Magyar Természettudományi Múzeum.
Képviseltette magát a Magyar Diáksport Egyesület is, ahol lehetőség nyílt a diákok fittségének
megmérésére.
Az egész napos pontgyűjtő játékban a különböző feladatokat teljesítők értékes ajándékokat
nyerhettek, a fődíjat, egy 100 ezer forintos osztálykirándulást az EMMI ajánlotta fel. A nyári szünet utolsó napja a 2012-es Megasztár-győztes Radics Gigi és a Bon-Bon Együttes koncertjével
ért véget.
(K. V.)

Frissen kifestett osztálytermek fogadják a tanárokat és a gyerekeket a
Kelenvölgyi Általános Iskolában, az
emeleten a lányokat új mosdók, a fiúkat új öltözők várják szeptembertől. –
A tanévnyitóra minden feladat elkészül – mondta lapunknak Marosdi János, a GAMESZ igazgatója.
A sportpályát kátyús, töredezett
aszfalt helyett rekortán felület, környezetét pedig térkő és műfű borítja.
A csatornafedelek is eltűntek a pálya
széléről, az új csatorna pedig egy nagyobb esőzéskor is könnyen elvezeti
majd a vizet. Az egész udvart felforga-

tó munkálatok közepette sikerült megmenteni a pályát övező tujákat.
– Körülbelül egy éve beszélgettünk
Benis Andreával, az iskola igazgatójával arról, milyen rossz állapotban van
a sportpálya – mondta Csernus László
képviselő. Hozzátette: nagy öröm volt,
hogy a költségvetésbe sikerült belevenni ezt a közel negyvenmillió forintos beruházást.
A munkálatok még nem zárultak le
teljesen: szeptemberben kezdődik a
kazán felújítása, a berendezést a fűtésszezonra üzembe helyezik.
(H. L.)

Iskolakezdés
biztonságosan
A kerület közrendjében érintett hivatalos és civil szervezeteket hívta össze Újbuda
polgármestere, hogy a helyi eredményekről, problémákról, valamint azok megoldási
lehetőségeiről egyeztessenek. A közbiztonsági fórum napirendjén a szeptemberi tanévkezdés szerepelt első helyen, a rendőrség idén több iskolai programot is indítana.
A kerületi közrendvédelmi szervek részvé- a szülőkön keresztül szeretne eredményeket
telével rendezett közbiztonsági fórumot az elérni. A program részeként szülői értekezönkormányzat a Polgármesteri Hivatalban. leteken, különböző rendezvényeken, fórumoA szakmai egyeztető találkozón Hoffmann kon szeretnének aktív kapcsolatot kialakítani
Tamás polgármester és Berki Antal rendőrka- a lehetséges áldozatok szüleivel, akik kön�pitány mellett részt vettek a kerületi közterü- nyebben felfedezhetik otthon a problémát, így
let-felügyelet és az Újbuda Polgárőr Egyesület sokat tehetnek a droghasználat és -függőség
vezetői is. Trombitás Zsolt kapitányságveze- megelőzéséért. Havonta egyszer rendőrségi
tő-helyettes arról számolt be, a rendőrség nagy fogadóórára is járhatnak a szülők, kéthetente
erőkkel készül az iskolakezdésre. A közleke- egyszer pedig telefonos ügyeleten érhetnek el
désrendészeti szempontból veszélyeztetett egy szakértőt, aki útmutatást ad a problémás
kerületi intézmények környékén rendőri je- gyerekek kezelésével kapcsolatban. – Ehhez
lenlétet biztosítanak a reggeli
szoros együttműködésre van
érkezési és délutáni távozási
szükség a civil szervezetekKomoly fejlesztés
időpontokban. Munkájukat a
kel és az egyházakkal – tette
alatt áll Újbuda tér
kerületi közterület-felügyelet
hozzá a kapitányság vezetője.
figyelő rendszere
és polgárőrség is támogatja
Hoffmann Tamás bejelenmajd. A korábban nagy néptette, komoly fejlesztés alatt
szerűségre szert tett gyerekáll Újbuda térfigyelő rendrendőr programot is folytatni kívánják, így a szere, a jövőben megduplázódik a közterülerendőr mellett egy tányérsapkás, jelzőtárcsás ti kamerák száma. A fejlesztés első, nyáron
kisiskolás segíti majd az átkelést az úttesten. lezajlott ütemében nyolc kamerát telepítettek
Az őrnagy arról is beszámolt, hogy folytató- és hoztak működésbe a kerület neuralgikus
dik az „iskola rendőre” program, mely során pontjain. Eddig 49 kamera figyelte a kerüaz osztályfőnöki órák részeként tartanak bűn- letet, a bővítéssel pedig újabb 43 készüléket
megelőzési, közlekedésrendészeti és drogpre- helyeznek el Újbuda-szerte. A modern, nagyvenciós előadásokat.
felbontású és mozgatható kamerák helyéről
– Az idei tanévben kiemelt figyelmet kap előzetes vizsgálatok után szakmai szervezea kábítószer elleni küzdelem a rendőrség mun- tekkel egyeztetve döntöttek. – Ezt a nagy lekájában – hangsúlyozta Berki Antal. Ennek fedettséget erősíti a lakossági kamerarendszer
egyik nem titkolt indoka, hogy az utóbbi idő- kiépítésére indított pályázatunk, amelynek seben újabb dizájner drogok jelentek meg, me- gítségével a társasházak is megfigyelhetik lalyek rendkívül veszélyes pszichotikus és fizi- kóhelyük közvetlen környezetét – tette hozzá
kai tüneteket okoznak. A BRFK most induló a polgármester. Az első, kedvezményesen felprevenciós programja a legveszélyeztetettebb szerelt rendszert már átadták a Saru utcában.
12–18 éves korosztályt célozza meg, ezúttal
(T. D.)

6 Újbuda

Tovább nyomoznak
a korrupciós
ügyekben
Hat 2010 előtti időszakra vonatkozó
korrupciós ügy nyomozását hosszabbította meg a Fővárosi Főügyészség,
sőt, a továbbiakban újabb ügyekben
lesz halasztás – tudta meg a Magyar
Nemzet. A lap szerint több olyan politikus is korrupciógyanús ügyletekbe
keveredett, aki az őszi önkormányzati
választáson is érdekelt lehet.

a szerződéseket – még tart a nyomozás. Molnár Gyula az idei önkormányzati választáson
is indul a polgármesteri székért az MSZP és a
DK jelöltjeként.
A lap által említett másik 2014-es – ferencvárosi – jelölt Gegesy Ferenc, volt SZDSZ-es
polgármester, aki a tavaly átadott Budapest
Music Center ingatlanügyleteiért felelt. A
szocialista Somlyódi Csaba is aggódhat a lap
szerint: a Kőbányán induló politikust a Rác
fürdő beruházásával kapcsolatban vonhatják
kérdőre, mivel korábban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. felügyelőbizottságának
elnöke volt.
(Újbuda)

2014. szeptember 3.

Új járművek segítik
a rendvédelem munkáját
Önkormányzati támogatásból vásárolt szolgálati járművet a Lágymányosi Polgárőr Egyesület. Az ünnepélyes átadót a Polgármesteri Hivatal udvarán tartották augusztus 22-én, többek között Hoffmann Tamás polgármester és Berki Antal rendőrkapitány részvételével.
A fényhíddal és URH-rádióval felszerelt, felmatricázott jármű azonnal
szolgálatba állhatott, így már két figyelmeztető jelzésekkel ellátott és
egy civil járművel tudják végezni feladataikat a kerület önkéntes polgárőrei. A 2001-es évjáratú Opel Astra ugyan már 180 ezer kilométert

Fotó: Googlemap

Elhúzódnak a fővárosi ügyészség által kezelt korrupciós ügyek, köztük Újbuda volt
polgármesterének, Molnár Gyulának ügye is.
Az egyik ilyen az Újbuda Torna Club csődbe
menetele, amelyben ugyan még mindig nincs
gyanúsított, de a hűtlen kezeléses ügyhöz a
kerület volt vezetőjének köze lehet a klub elnökeként – írta a Magyar Nemzet. A másik
ügyben, a Bikás parki Újbuda Sportcentrummal kapcsolatban – amelynél Molnár kötötte

AKTUÁLIS

futott, de jó állapotban van, csak kisebb karbantartást kellett rajta végezni ahhoz, hogy a kerületi polgárőrök munkáját segíthesse. Hoffmann
Tamás polgármester adta át jelképesen az indítókulcsot Mészáros Csabának, az egyesület elnökének.
A polgármester nagyon fontosnak tartja, hogy a polgárőrök minél
nagyobb számban legyenek jelen Újbuda közterületein, hiszen – mint
mondta – ezzel is nő a közbiztonság. Megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját, és elismerését fejezte ki a közreműködésért, melynek
köszönhetően a közelmúltban is sikerült rablókat elfogni.

A Lágymányosi Polgárőr Egyesület 2008 óta működik a kerületben,
szoros együttműködésben a rendőrkapitánysággal, az önkormányzattal és a katasztrófavédelemmel. Elsősorban bűnmegelőzés és járőrszolgálat tartozik feladatai közé, de rendszámfelismerő rendszerük
segítségével lopott
vagy körözött autók
után is kutatnak. A
tolvajok felderítésében is részt vesznek
a hétvégi házas övezetekben – Madárhegyen, Kakukkhegyen, Kamaraerdőn
–, sok betörést és
illegális beköltözést
tudtak már megakadályozni. Szeptember
folyamán pedig jelzőőri tevékenységet
látnak el az iskolák
előtt, hogy balesetmentes legyen a tanévkezdés.
Jelenleg
harminc polgárőr teljesít önkéntes szolgálatot kerületünkben,
hamarosan további
tizenkét fővel bővül
majd a létszám.
(H. L.)
Újabb autóval bővült a rendőrkapitányság járműállománya is: a gépkocsit a fórum után a polgármester adta át
ünnepélyesen a rendőrkapitánynak a hivatal udvarán.
Az adomány része az önkormányzat éves támogatási
rendszerének, amely számos területen segíti a rendőrség
munkáját. Az újszerű jármű a bűnügyi szolgálaté lesz,
tehát a nyomozók fogják használni.
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Nem lesz fizetős
a parkolás Őrmezőn
Újrafestették a parkolók útburkolati jeleit Őrmezőn. Sokan
azt hitték, ez már a tervezett fizetős övezet kialakításának
kezdete, ám az önkormányzat tájékoztatása szerint Őrmezőn
mégsem lesz fizetős a parkolás.
Őrmező összes parkolójában átfestették az útburkolati jeleket. A munkálatokra azért volt szükség, mert a Budapesti Közlekedési Központ új
szabványt vezetett be a gépjárművek szabályosabb, biztonságosabb parkolása érdekében, de az új felfestésekkel több parkolóhely is létesült.
Több őrmezői lakó az új burkolati jelekből arra következtetett, hogy
hamarosan bevezetik a városrészben a fizetős parkolási rendszert.
Idén márciusban ugyanis az önkormányzat még arról tájékoztatta az
ott élőket, hogy Őrmező teljes területét fizetős övezetté alakítják annak érdekében, hogy a 4-es metró elindulása után az agglomerációból
érkező és a metróra átszálló autósok tömegei ne foglalják el a lakótelepiek parkolóhelyeit. Az önkormányzat a tervezett intézkedéssel a
helyben lakókat kívánta védeni, akik továbbra is ingyen parkolhattak
volna a környéken.
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Dinnyeevő
versenyt rendeztek
Újbudán
Gyerekek, szülők, nagyszülők és a
Kossuth Gyermekotthon lakói is beneveztek idén a nagy népszerűségnek
örvendő kerületi dinnyeevő versenyre.
Junghausz Rajmund önkormányzati
képviselő négy évvel ezelőtt olyan
közösségi programot honosított meg
Újbudán, amely a vidámságra épít és
összehozza helyieket.
A 4. Újbudai Dinnyeevő Versenyre a szervezők az egész kerületből várták a résztvevőket,
akik egy cecei termelőtől adományként kapott
mézédes dinnyéket fogyaszthattak el. Míg
Endrődy József képviselő szeletelte a dinnyéket, addig a versenyzők regisztráltak, majd
mérlegeltek.

Képünk illusztráció

Pihenőhely épült
Őrmező az elmúlt években számos zöld beruházással
gazdagodott: felújították a Költők parkját, és megkezdte
működését a kerület első közösségi kertje is. Legutóbb
a Menyecske és a Vőfély utca sarkán varázsolt újjá az
önkormányzat egy teljesen elhanyagolt, használaton kívüli
területet, amely mára takaros parkká fejlődött.
– A terület 30 éve kihasználatlan része volt Őrmezőnek
– mondta el a park átadóünnepségén a fejlesztés kezdeményezője Junghausz Rajmund, aki szerint itt korábban
egy aszfaltozott gödör volt. – Ezt senki nem használta
semmire, benőtte a gaz, megállt rajta a víz és kellemetlen szaga volt – emlékeztetett a képviselő. A lakók jogos
igénye volt a változás. Végül önkormányzati támogatással kellemes zöld pihenőhely létesült a kézilabdapályánál
kisebb területen.
A miniparkban helyet kapott két, hamar népszerűvé
vált pingpongasztal, emellett napelemes világítást, vi
rágágyásokat és padokat is kiépítettek. A park térkőburkolatot kapott, de megújultak a környező járófelületek is.
A közeljövőben a lépcsőre korlát kerül, hogy az idősebbek
is könnyen tudjanak rajta közlekedni, a kismamáknak és
a kerékpárosoknak pedig akadálymentes lejárót terveznek
kialakítani.
(T. D.)

Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő most mindenkit megnyugtatott: nem lesz fizetős a parkolás Őrmezőn, a felújítást csupán az
új szabványok indokolták. Ennek megfelelően a korábban megszokottal
ellentétben nem autónként jelölik ki eltérő csíkozással az egyes helyeket, csupán egyetlen vastag szaggatott sávval jelzik a parkolók határát.
A jövőben tehát csak ezen a vonalon belül lehet parkolni.
A képviselő hangsúlyozta, a közlekedéstechnikai mérések igazolták,
hogy nincs szükség az őrmezői parkolók fizető övezetbe vonására. Ezzel Újbuda Önkormányzata – felülbírálva korábbi elképzelését – úgy
döntött, a beruházás elmarad. – Komoly lakossági egyeztetések és az
igények felmérése nélkül egyébként sem kezdeményezhet hasonlót a
kerület – tette hozzá Junghausz Rajmund.

– Lemérjük a résztvevőket a félórás verseny
előtt és után, hogy megtudjuk, kinek men�nyivel gyarapodott a súlya – magyarázta a játékszabályokat az ötletgazda, Junghausz Rajmund.
A főszervező szerint a versenyzők évről
évre rutinosabbak, így egyre több dinnyével
birkóznak meg: míg az első eseményen 1,8
kiló volt a csúcs, tavaly az első helyezett már
3,6 kilót tudott elfogyasztani. Az idei győztes
egy tizenéves fiú lett, aki nem kevesebb, mint
4,5 kiló dinnyét tudott megenni, megdöntve
az újbudai rekordot. A két másik dobogós is
büszke lehetett eredményére, hiszen ők is három kiló felett teljesítettek. A verseny résztvevői jutalmul érmeket, pólókat és ajándékokat
kaptak, a győztes dinnyeevő átvehette a vándorserleget is.
(T. D.)
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programajánló
•

Ajánló az Újbuda
60+ közel 200 havi
programjából
Izland, a tűzben született
föld – kiállítás-megnyitó
Kozma Cecília, a 60+ Fotókör tagjának kiállítása a Magyar Fotográfia Napja alkalmából.
A kiállítás megtekinthető szeptember 15-éig,
10–18 óráig hétköznapokon, az Albertfalvi
Közösségi Házban, 204-6788, a program ingyenes.

Angol Társalgási Klub
(középhaladó)
Gazdagréti Közösségi Ház, szeptember 1-től,
különböző időpontokban. Érd.: 246-5253, a
program ingyenes

Német Társalgási Klub
(kezdő)
Albertfalvi Közösségi Ház, szeptember 1-től,
különböző időpontokban. Érd.: 204-6788, a
program ingyenes

U+1 Irodalmi műhely
Az Egy halom szó című írásából felolvas Kréher Péter, szeptember 4., csütörtök, 17.00–
18.00, Őrmezei Közösségi Ház, 309-0007. A
program ingyenes. Feltétel: fogalmazási készség. Vezeti: Kréher Péter

60+ természetjárás
Szeptember 6., szombat. Találkozó: 7.45, Nyugati pu. pénztár. Börzsöny-hg.–Törökmező–
Nagy Morgó–Kismaros–Verőce, 8,5 km,
200 m, Tari József (Műanyag SC), 06 30 5364767. Előzetes jelentkezést kér!
Szeptember 7., vasárnap. Találkozó: 9.30, 41es villamos kamaraerdei végállomás. Kamaraerdő – a tanösvények bejárása. Soltész
Ferencné (CAOLA) 06 70 572-0184.

GYALOGLÓKLUB ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL
Az Újbuda 60+ program részeként szakképzett oktató vezetésével gyaloglóklubot indít
2 kurzusban, csoportonként max. 18 fővel.
• nagyon minimális terheléssel is elkezdhető, és folyamatosan emelhető az intenzitás
a kondíciónak megfelelően
• a botok használata biztonságot nyújt a
bizonytalanabb mozgásúaknak, vérnyomásproblémákkal küzdőknek és szédülőseknek is
• a társaságban végzett mozgás rendszerességre és kitartásra sarkall
• a koordináció folyamatos gyakorlása
nagyon jó hatással van az agyra
• a botok használatával a test izmainak
90%-a mozog, ezzel komoly eredményt
lehet elérni a vérnyomásproblémák,
cukorbetegség terén is, nagyban csökkenthető a szedett gyógyszerek mennyisége,
néha akár el is hagyhatók

a botok használata jelentős mértékben
tehermentesíti az ízületeket, elsősorban a
térd- és csípőízület terhelését
• a diagonálmozgás alkalmas akár csípőprotézissel rendelkezők számára is
• mivel a felsőtest is aktívan mozog a botos
gyaloglásnál (nordic walkingnál), ez a
sport nagyban segíti a beszűkült ízületek
újraaktiválását, erősítését
Jelentkezési feltételek:
• Újbudai lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
(heti 1 alkalommal)

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember
8–12. között
A helyszínen 10.00–17.00 óráig
Jelentkezési feltételek:
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A torna kurzusdíja/fő:			
5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával:			
1000 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Nádai Krisztina
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!!!

Jelentkezni lehet: 2014. szeptember 8–12.
között 10.00–13.00 óráig
Személyesen az Újbudai Szenior Központban
(XI., Bölcső u. 3.) További információkat:
372-4636 telefonszámon kaphatnak

60+ KONDITORNA –
kezdő csoport ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL

A gyaloglóklub csoport foglalkozások
időpontjai:
1. számú csoport: 2014. szeptember 24-étől,
szerdánként 14.00 órakor
2. számú csoport: 2014. szeptember 26-ától,
péntekenként 15.00 órakor

Helye: Kelenvölgyi Közösségi Ház
(XI., Kardhegy u. 2.)			
Ideje: 2014. szeptember 17-étől szerdánként,
13.00–14.00 óráig
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 8–12.
között, a helyszínen 10.00–17.00 óráig

A gyaloglóklub díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával:
1200 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó

Jelentkezési feltételek:
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő:			
5000 Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával:		
1000 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Nádai Krisztina
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!!!

GERINCTORNA FIZIOLÓGIÁS
LABDÁN KEZDŐ TANFOLYAMOK
1. HELYSZÍN: Lágymányosi Bárdos
Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola
és Gimnázium (XI., Baranyai u. 16–18.)
Kezdő csoport időpontja: 2014. szeptember
17-étől, szerdánként 17.30–18.30 óráig
Csoportvezető: Vörösmarty Edit

Kezdő ZUMBATANFOLYAM
INDUL

2. HELYSZÍN: Széchenyi István Gimnázium (XI., Rimaszombat u. 2–8.)
Kezdő csoport időpontja: 2014. szeptember
17-étől, szerdánként 16.00–17.00 óráig
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva

Helye: Gazdagréti Közösségi Ház
(XI., Törökugrató u. 9.)
Ideje: 2014. szeptember 15-én, hétfőn 11.00
órai kezdettel
Jelentkezés: 2014. szeptember 8–12. között
9.00–16.00 óráig a helyszínen!

Jelentkezni lehet: 2014. szeptember 8–12.
között 10.00–13.00 óráig
Személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban. További információkat a 372-4636
telefonszámon kaphatnak
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!!!

A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt zumba tanfolyamon!!!

60+ KONDITORNA –
kezdő csoport ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL

Az egészség megőrzése, illetve mozgásszervi,
nőgyógyászati, urológiai, szív- és érrendszeri
panaszok enyhítése és megelőzése érdekében.
Pilates, mert erősíti a törzs izmait, teljesen
átmozgatja a testet, kíméli az ízületeket, koncentrált mozgás, oldja a mindennapos stresszt.
Intimtorna, mert a gátizomzat gyógytornája.
Különösen ajánlott ezen izmok gyengesége,
inkontinencia és derékfájás esetén.

Helye: Kelenvölgyi Közösségi Ház
(XI., Kardhegy u.2.)			
Ideje: 2014. szeptember 17-étől, szerdánként
13.00–14.00 óra között

Helye: Kelenvölgyi Közösségi Ház
(XI., Kardhegy u. 2.)			
Ideje: 2014. szeptember 19-től péntekenként
9.00–10.00 óra között
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 8–12.
között a helyszínen 10.00–17.00 óráig
Jelentkezési feltételek
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!!!

60+ KONDITORNA KEZDŐ
TANFOLYAMOK ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL
1. Újbudai Szociális Szolgálat – Keveháza
Idősek Klubja (XI., Keveháza u. 6.)
2014. szeptember 22-étől, hétfőnként
15.00–16.00 óráig
2. Albertfalvi Közösségi Ház
(XI., Gyékényes u. 45–47.). Tel.: 204-6788
2014. szeptember 23-ától, keddenként
15.00–16.00 óráig
3. Újbudai Szenior Központ
(XI., Bölcső u. 3.). Tel.: 372-4636
2014. szeptember 25-étől, csütörtökönként
15.00–16.00 óráig
						
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 8–12.
között a helyszíneken 10.00–13.00 óráig
Jelentkezési feltételek:
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Virág Anikó
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!!!

60+ PILATES – INTIMTORNA
– kezdő csoport ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL

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

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

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

12.
13.
14.
15.

NŐGYÓGYÁSZAT
REUMATOLÓGIA
SPORTORVOSLÁS
ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKA
16. UROLÓGIA
17. SZEMÉSZET

XI. kerületi lakosoknak

Regeneráció és gondoskodás
Önnek és szeretteinek!
Egyedülálló egyhetes Gondoskodó csomagunkat
a szenior generáció igényeire szabva
állítottuk össze:
• orvosi állapotfelmérés, nővéri felügyelet
• testre szabott mozgásterápia
• életmód tanácsadás
Már 95 000 Ft/fő/hét teljes ellátással

11% kedvezmény
a szakorvosi vizsgálatok
díjából a hirdetés
felmutatójának.

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

FOGLALJON MOST!
Szív- és érrendszeri és mozgásszervi
magán rehabilitációs központ

www.kastelyszanatorium.hu
2673 Nógrádgárdony, Kórház u. 1.
Telefon: +36 35 371 527 • +36 30 311 71 95
info@kastelyszanatorium.hu

AKTUÁLIS

2014. szeptember 3.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Szalay Béláné, korábban
a Mozgolóda Óvoda vezetője, az Újbuda 60+ Program lelkes munkatársa,
2014. augusztus 17-én, életének 67. évében elhunyt.
Örök nyugalomra a Budafoki Temetőben (1222.,
Budapest, Temető utca 12.)
helyezték. Emlékét családja, barátai és kollégái örökre szívükben őrzik.
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Indul a Budaörsi úti
közúti csomópont építése

FŐVÁROSI HÍREK
Megkezdődhet a 3-as metró szerelvényeinek felújítása, a finanszírozásáról még
egyeztet a főváros a kormánnyal – mondta
Tarlós István augusztus 25-i sajtótájékoztatóján. Hozzátette: mintegy 220 metrószerelvényt kell felújítani, ennek költsége
60–65 milliárd forintra tehető, a munkálatokkal 2015 végére, 2016 elejére végezhetnek. A főpolgármester megjegyezte: jobb
lenne teljesen új szerelvényeket vásárolni,
de a jelenlegi kocsik rekonstrukciója lényegesen olcsóbb, és ezt a város maga is
meg tudja oldani. A vonal teljes infrastruktúrája, vagyis az alagút, a pálya, a biztosítóberendezések és az állomások várhatóan 2019-ig újulnak meg. Tarlós István
nem tartja „ördögtől való ötletnek”, hogy
a metrókocsik felújítására hitelt vegyenek
fel, hiszen a főváros korábbi, az elődöktől
megörökölt 180 milliárd forintos adósságát a kormány átvállalta, így Budapest ma
gyakorlatilag adósságmentes.
•
Tarlós István főpolgármester fővédnökségével TERASZ BUDAPEST 2014 címmel hirdetett pályázatot a BFTK Nonprofit Kft., amelyen közterületen működő
vendéglátóteraszok, valamint magánterületen üzemelő kerthelyiségek és tetőteraszok vehettek részt. A szakmai zsűri
– Molnár Bea építész, Finta Sándor főépítész, Ughy Attila városképvédelmi bizottsági elnök, Mautner Zsófi gasztroblogger
és Tóth Attila séf – döntése értelmében
Budapest idei legszebb terasza a Csendes Társ Winebar & Garden, legszebb
kerthelyisége pedig a Villa Bagatell lett.
A két fő kategória mellett különdíjjal jutalmazták a Lánchídnál működő pop-up
teraszt (Raqpart), illetve további három
helyiséget, köztük két újbudait: a Bukarest utcai Tranzit Art Cafét, a Kopaszi-gáton levő Fruska Bisztrót, valamint
a Centrál Kávéházat. A közönség is kifejezhette véleményét: a több mint ötezer fő
részvételével lezajlott internetes szavazás
alapján a pasaréti Bálint Galéria Kávézó
bizonyult a legnépszerűbbnek.

A 4-es metróvonalhoz kapcsolódó felszíni beruházásként megkezdődik a Budaörsi
útra tervezett új közúti csomópont építése. A projekt 7,2 milliárd forintból valósul
meg, a tervek szerint 2015 decemberéig be is fejeződik.
Mintegy tízéves előkészítés, szakmai egyeztetés, tervezés és telektulajdon-rendezés után
megkezdődik a Budaörsi úti kétszintes közúti
csomópont építése. A munka a 4-es metró projektjének része, és elősegíti majd a kelenföldi
intermodális, azaz több közlekedési ágazat
csatlakozására épülő csomópont, ezáltal a metróvonal elérését – olvasható a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ és
a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága közös közleményében.
A fejlesztés előnyben részesíti a közösségi közlekedést, valamint új, akadálymentes gyalogos és kerékpáros
kapcsolat jön létre Sasad és Őrmező,
illetve az Etele tér között.
A beruházás várhatóan 2015 decemberéig készül el – három ütemben –,
az autós közlekedés az építkezés alatt
folyamatos marad, de terelések lehetnek. Tekintettel az iskolakezdésre, a szakasz
főpályáin október közepétől lesznek forgalomkorlátozások, addig ideiglenes közműépítést és
előkészítő munkákat végeznek; a közműellátás
folyamatos marad.
A közúti csomópont kivitelezési munkáira
nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a BKV Zrt.

DBR Metró Projekt Igazgatósága. A pályázatot
a legolcsóbb ajánlattal a Swietelsky Magyarország Kft. nyerte meg, a munkaterületet már
megkapták. A kivitelező cég feladata a víz-,
a csatorna-, a gáz-, a távhő- és az elektromos
vezetékek kiváltása, a közvilágítás kiépítése,
az ideiglenes utak kialakítása, a forgalomtechnika meghatározása, ezeken kívül a végleges állapot szerinti kétszintes csomópont

megépítése, a kapcsolódó közúti jelzőlámpás
csomópontokkal, akadálymentes gyalogos és
kerékpáros aluljáróval, valamint a nélkülözhetetlen kertészeti munkákkal együtt. A fő
útpályák között az érintett útszakaszon zajvédő fal is épül.
(Újbuda)

Szeptembertől újra átszállás nélkül
lehet villamosozni Dél-Budán
Szeptember 1-jétől ismét átszállás nélkül lehet utazni Dél-Buda
villamosvonalain, a Fehérvári úton közlekedő 18-as, 41-es, 47es és 48-as járatokkal. Ezeken a járatokon június közepétől a Fehérvári út–Hengermalom út csomópontban kellett átszállni az
1-es villamos vonalának meghosszabbítási munkálatai miatt. A
BKK mostanra megszüntette a Fehérvári úton, a Hengermalom
utca kereszteződésének két oldalán kialakított ideiglenes végállomásokat, az új villamosvágányokat pedig a régi hálózathoz

csatlakoztatta. További, halaszthatatlan vágánykarbantartási
munkákat is elvégeztek a dél-budai vonalakon. Így például a
18-as villamos vonalán a Krisztina tér és az Alagút utca csomópontjában felújították az útátjárót, a Savoya Park végállomáson,
valamint a 41-es Budafoki elágazás és Kamaraerdei Ifjúsági
Park közötti részén kábelpótlást végeztek, a Budafok elágazás
utáni kanyarban és a Fülőke utca megállóhelynél pedig kicserélték a síneket.

KULTI - ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

1112 Budapest, Cirmos utca 8., Telefon: 310-0644, e-mail: okh@ujbudakulti.hu
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10 Újbuda
Csíksomlyói búcsú
az Újbuda Galériában
Az Újbuda Galériába költözött Csíksomlyó: az erdélyi
település két legjelentősebb eseménye, a csíksomlyói
búcsú és az Ezer Székely Leány Napja elevenedik meg
az augusztus 28-án nyílt kiállításon. A képeket készítő
Márton Ildikó, a Csíkszeredában élő fiatal építész
hangsúlyozta, ő csak hobbifotós, fényképei mégis
lendületet, energiát sugároznak, hangulatuk magával
ragadja a szemlélődőt.
A csíksomlyói búcsú 1989
után nemcsak Erdély, de az
egész világ keresztény magyarságának ökumenikus közös nemzeti kegyhelyévé és
találkozóhelyévé vált. Minden év pünkösdszombatján
itt gyűlik össze a katolikus
székelység, és körmenetet tart
a Kissomlyó-hegyén, nyírfaágakkal ékesített zászlókkal.
Az Ezer Székely Leány Napja

pedig évről évre lehetőséget
teremt a székely népviselet és
népművészet, a népdal és néptánc értékeinek bemutatására,
megőrzésére, népszerűsítésére. – Mindkét esemény egy
erős közösségi szellem megmutatása és továbbéltetése –
mondta a fotós, hozzátéve: ő
maga nem katolikus, mégis
rabul ejtette a csíksomlyói búcsú varázsa.

Múltidéző kiállítás nyílt
a Gombában

Először adott otthont kulturális eseménynek a tavasszal megújult Móricz Zsigmond körtéri Gomba. A Szentimrevárosi Egyesület Újbuda belvárosáról, Szentimrevárosról rendezett retrospektív kiállítást a körépület kávézónak szánt cikkelyében.

Építészként Márton Ildikó sokáig pusztán dokumentálásra,
épületfotózásra használta a
fényképezőgépet. Hogy miért
vált fontossá számára a fotózás? – Az építészet viszonylagos merevsége mellett a fotózás egy szabadabb párbeszéd
lehetőségét adja – fejtette ki.
– A fotózás során kötetlenebb
körülmények között az emberek is lazábbak és nyitottabbak

az értékeik megmutatásában.
Míg az építészet egyik alapköve a precíz dokumentálás, addig a fényképezésen keresztül
megmutatkozhat az adott téma
hangulata, varázsa is.
A kiállítás megtekinthető
2014. szeptember 25-ig, hivatali időben a Polgármesteri
Hivatal épületében lévő Újbuda Galériában.
(K. V.)

1838-ban a közelgő pesti árvíz megfékezésére a város
kapitánya a Gellért-hegy tetejéről lövette ágyúval a
Duna jegét, hogy megakadályozza a folyó vízszintjének emelkedését – mindhiába. A városrész múltjának
ezt a mozzanatát próbálta feleleveníteni egy makettjáték, amelyben fakockák kilövésével kell eltalálni a

jégtáblákat szimbolizáló műanyag kártyákat – más
kuriózumok mellett ezt is láthatják a Gombában
rendezett tárlatra ellátogató érdeklődők.
Hoffmann Tamás polgármester a megnyitón örömmel nyugtázta, hogy a megújult Móricz Zsigmond
körtéri épület elsőként kulturális eseménynek adhat
otthont, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben még
számos hasonló eseményre kerül majd sor. – Örülünk,
hogy a kerület éke lett a felújított Gomba, de bizony hónapok óta üresen áll – mesélt kezdeményezésük okáról
Szesztay Attila, az egyesület egykori elnöke, aki társaival saját kiállítási anyagukat ajánlotta fel és bővítette
ki a mostani bemutatóra.
– Nem a külsőségeket, a szép épületeket akartuk
megmutatni, hanem a kötődési pontokat, a kerületnek
azt az arcát, amely az itt élők szívében rögzült – kezdte
előadását az egyesület egyik tagja, Márialigetiné Makhult Katalin, aki a kiállítás első tárlatvezetésén azt mu-

Shakespeare látomások
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tatta be, mennyi minden változott Újbuda belvárosában
az elmúlt száz évben. Az ablakon keresztül kívülről
megtekinthető képek az egész városrész történetét, míg
a belsők Szentimreváros izgalmas múltját mutatják be.
Nem is olyan régen, egy évszázada a Gellért-hegy
még tele volt szőlőültetvényekkel, a Műegyetem területét pedig víz borította – a Duna
medrének kiszélesedése miatt
itt lelassult a folyó, télen megállt rajta a jég, ami állandó árvízveszélyt jelentett. 1945 után
viszont az okozott gondot, hogy
nem tudták tisztességesen eltemetni a halottakat, ezért a Szent
Imre-templom tövében temetőt
alakítottak ki. A tárlatból az is
kiderül, hogy Európában elsőként Magyarországon működött
hidroplánflotta, amely a magyar

nagyvárosok között közlekedett. A hidroplánok egyik
központi kikötője a Gellért-hegy előtt, a Ferenc József
híd (mai Szabadság híd) lábánál volt, akkoriban a Gellért téri látkép része volt, hogy repülők szállnak le a
Dunára, illetve emelkednek onnan a magasba.
A tárlatvezető szerint sok idős látogatta már meg a
frissen nyílt kiállítást, akik alig győzték emlegetni,
mennyire megváltozott minden. – Ötven évvel ezelőtt
például még autót is alig lehetett látni, ma pedig hatalmas a forgalom. Az élet teljesen más, mégis nagyon
szeretjük ezt a városrészt, hiszen megőrizte örök értékeit – mondta végül Márialigetiné.
(T. D.)
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Felújították
a Bárdos iskolát

Újbuda 11

Testvérvárosi kapcsolatait
ápolta Újbuda

Az önkormányzat nagy nyári intézményfelújítási programja részeként a Lágymányosi Bárdos Lajos
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban is befejeződtek a munkálatok. Az iskolában
megújultak a tornatermek, és az épület új ablakokat is kapott.
A Bárdos az egyik legnépszerűbb és egyben
legtelítettebb kerületi intézmény, különösen
azóta, hogy összevonták a Lágymányosi iskolával. – Kiemelten fontosnak tartjuk támogatni azon oktatási intézményeinket, amelyek
100 százalékos kihasználtsággal működnek
– jelentette ki a helyszín bejárásán Molnár
László alpolgármester.
Újbuda Önkormányzata idén nyáron jelentős,
több tízmillió forintos felújítást hajtott végre az
épületen, először is a balesetveszélyes állapotokat szüntették meg. Rendbe hozták az iskolaud-

var szétrepedezett aszfaltpályáját, így az udvar
– a tavaly tavasszal átadott műfüves futballpályával együtt – teljesen új külsőt kapott.
A két tornaterem is nagyon leromlott az elmúlt években: az egyiknél beázott a lapos tető,
a másiknál tönkrementek az ablakok, elkopott
a padló. A munkálatok során a tető teljes körű
rekonstrukción esett át, a nyílászárókat és a
burkolatokat kicserélték. Az egész iskola is új
nyílászárókat kapott, ami jelentősen csökkentheti az épület energiafelhasználását.
(T. D.)

Megújult a Mozgolóda
A Mozgolóda Óvoda szeptemberben nemcsak a megszokott magas színvonalú ellátással, de megszépült környezettel is várja a környékbeli gyerekeket. Erről győződött meg a napokban Hoffmann Tamás
polgármester és Nagyné Antal Anikó képviselő, akik beszámoltak az intézménybeli fejlesztésekről.
– Az önkormányzat 27 millió forintot költ az
óvoda felújítására – tájékoztatott a helyszínen Nagyné Antal Anikó. Ennek legnagyobb
részét az udvarra szánták. A KRESZ-pályával is rendelkező Mozgolóda Óvoda kertjét a
kerület egyik legszebb óvodaudvaraként tartják számon, ezt csak tovább erősíti a mostani
felújítás. Néhány éve műfüves ovifocipályát
építettek a kertbe, legutóbb pedig hintákkal és
kreatív játszóeszközökkel gazdagodott.
A játékok körül mindenhol puha gumiburkolat
vagy gyepszőnyeg védi a gyerekek testi épségét
és teszi szebbé a környezetet. – Az udvar régen
elég poros vagy sáros volt. Ezen szerettünk volna javítani a parkosítással, füvesítéssel és az új
burkolatokkal – mondta el a kerület vezetője. Az
épület belseje is megszépült: a folyosók padlója
új burkolatot kapott, az utcafrontra néző nyílás-

zárókat kicserélték, az ablakokra árnyékolókat
tettek fel. Ezen túlmenően új öltözőket építettek
be a kicsiknek, a helyiségeket kifestették, a konyhába pedig ételliftet szereltek fel.
(T. D.)

Július utolsó napjaiban nagy értékű
adományt kapott a kézdiszentléleki
önkormányzat: Budapest XI. kerületének vezetősége teljes hangosítóberendezéssel, illetve fénytechnikával lepte
meg a Perkő alatti testvértelepülést.
Újbuda Önkormányzata nyolc-nyolc
hangfalat és LED-lámpát, valamint
hozzájuk tartozó kábelköteget ajándékozott a kézdiszentlélekieknek. A 900
ezer forint értékű berendezést főként a
Petőfi Sándor Művelődési Otthonban
használják majd, de más alkalmi színhelyeken szervezett rendezvényeken
is igénybe veszik. A kultúrotthon néhány éve ugyancsak a XI. kerületi önkormányzattól kapott felszereléseket.
Az adomány korábban érkezett meg
Kézdiszentlélekre, mint az ajándékozó bizottság, melynek tagjai ellátogattak a Nyergestetői Emlékhelyre is,

ahol felállíttatták Újbuda kopjafáját.
Ezt Kézdiszentlélek polgármesterének
közbenjárásával Fábián Levente helybéli fafaragó készítette el, katonasírokra jellemző motívumok felhasználásával.
Augusztus 22-én a lengyelországi
Ustron városában tett látogatást Újbuda küldöttsége, ahol a városháza
előtt felállított színpadon nagy sikerrel lépett fel a Prima Primissima díjas
Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskola fúvós kvintettje. A város
ünnepe egyben az új kenyér ünnepe
is, az itt élők fő megélhetési forrása
a mezőgazdasági termékek előállítása.
A kenyérszenteléssel egybekötött kulturális programot a népviseletbe öltözött városvezetők és a mezőgazdasági
gépek felvonulása előzte meg.
(K. V.)

AZ ÖN TÖKÉLETES MOSOLYÁÉRT!
9 kezelő, 17 fogorvos
a Kosztolányi Dezső térnél
• implantológia
• esztétikai fogászat
• felnőtt fogszabályozás

Dentálhigiénés Csomag

fogászati konzultáció + panoráma röntgen + ultrahangos fogkőeltávolítás polírozással

50% kedvezmény: 25.000 Ft helyett 12.500 Ft
Időpontkérés a +36 1 353 9270-es számon vagy weboldalunkon

www.vitaleurope.hu
facebook.com/mosolymuvek

1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15.
+36 1 353 9270
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Kevés a bérlakás a fővárosban, pedig nagy igény van rá
(Folytatás az 1. oldalról)
– Azokban az országokban, ahol jól működik a
bérlakásrendszer, jellemzően vegyes az össz
kép. Vannak jó minőségű ingatlanok és magasabb jövedelmű bérlők is – mondta Szekér András. A bérlakásállomány csökkenésének okai
elsősorban a rendszerváltozás eseményeiben
keresendők. 1989 előtt a lakások zöme állami
kézben volt, az állami tulajdont a magánosítási folyamat tizedelte meg. 1995 decemberéig a bérlők vételi jogot kaptak, aki tehette, a
piaci ár töredékéért megvásárolhatta otthonát.
A legtöbben így is tettek, ami óriási változást
hozott a tulajdonszerkezetben. Ezt példázza,
hogy míg a XI. kerület tulajdonában 1990-ben
28 ezer lakás volt, négy évvel később már csak
négyezer maradt belőle. Utána, 2005–2006
között volt egy nagyobb eladási boom, amikor a kerület a forgalmi érték 30 százalékáért
egy összegben eladásra kínálta fel a bérlőknek
az általuk lakott ingatlanokat. Ennek hatására ezer lakástól vált meg az önkormányzat.
Ezen túlmenően a máig tartó elővásárlási jog
is fenntartja a folyamatos, de lassú csökkenést.
2011 óta, amikor 1410 lakással rendelkezett a
kerület, csökken az ingatlanfogyás. Azóta elsősorban azoktól a lakásoktól vált meg az önkormányzat, amelyek nagyon rossz műszaki
állapotban voltak vagy ha a társasház egyetlen
önkormányzati ingatlanáról volt szó.

felmondja a szerződést. A szerencsés kérelmező öt évre havi 452 forint/négyzetméter
bérleti díjért bérelhet lakást a kerülettől. (Az
önkormányzati lakások lakbérének mértékét
szociális helyzet alapján, költségelven vagy
piaci alapon állapíthatják meg a lakások
és helyiségek bérletére vonatkozó törvény
2006-os módosítása szerint. Budapesten a
piaci alapú bérlet díja négyzetméterenként
jellemzően 1000 forint körül alakul, a költ-

Újbudán is hasonló az igénylés feltételrendszere, annyiban viszont megengedőbb,
hogy szociális bérlakásra nemcsak a kerületiek adhatnak be kérelmet, hanem gyakorlatilag bárki, akinek a családjában az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum háromszorosát (ez jelenleg
85 500 forint). Már az is egyedülálló, hogy
a XI. kerületben pályázat helyett lakáskérelem útján lehet szociális lakáshoz jutni. Ez
azért nagy különbség, mert
a kérelmeket egész évben folyamatosan be lehet adni, a
kérelmezők pedig az életkörülményeiket érintő pontszámokkal javíthatják esélyeiket
a döntőbizottság előtt.

A legszegényebbeken
a garancia segíthetne

Újbudán szélesebb
a lehetőségek köre
Mivel a fővárosi lakások alig 5 százalékát teszi ki az önkormányzati lakások aránya, egyegy pályázatra tízszeres is lehet a túljelentkezés. Az országos tendencia a XI. kerületben
is érvényesül, ahol mára 1391 maradt önkormányzati tulajdonban (ez a kerületi lakások
1,8 százaléka). – Újbudán 800 lakáskérelmező vár ingatlanra, de évente csupán 30–40 lakást tudunk megítélni a számukra – tájékoztatott a kerületi helyzetről Mozsár Beatrix,
a lakásgazdálkodási osztály vezetője. Az 50
százalékban albérletben élő, szociális alapon
pályázó jelentkezők csak akkor juthatnak
bérlakáshoz, ha az előző bérlő meghal, illetve
ha az önkormányzat a felhalmozott tartozás
vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt

mányzat hosszú távú, 15 éves bérleti lehetőséget biztosít számukra, a szociális lakásokénál
pár száz forinttal magasabb négyzetméterenkénti díjért. Az ilyen pályázatok nyertesei a
felújítás 1–2 milliós költségét később lelakhatják, a lakbér 70 százalékának erejéig. Ilyen
konstrukcióban évi néhány lakást tudnak megpályáztatni. A Fehérvári úti Fecskeházba pedig azok a 35 évnél fiatalabb első lakáskeresők
költözhetnek be öt évre, akik vállalják, hogy

ségelvűek 400–500 forint, a szociális alapúak pedig általában 250-450 forint között
mozognak. Összehasonlításul: a budapesti
albérletek átlagos díja körülbelül 2500 forint/
négyzetméter az ingatlanhirdető oldalak kalkulátorai szerint.)
Újbuda azoknak a lakáskeresőknek is kínál
lehetőségeket, akiknek van némi megtakarításuk, de egy lakás megvételéhez vagy egy hitel
felvételéhez már nem rendelkeznek elegendő
forrással. Az ilyen jelentkezők két éve a költségelvű lakbér alapú pályázaton indulhatnak,
ha vállalják az elnyerhető rossz állapotú ingatlan teljes felújítását. Ennek fejében az önkor-
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Bár az önkormányzatokra jellemző, hogy továbbra is szabadulnának a tulajdonukban
lévő ingatlanoktól, az igény
érezhetően jelentős az olcsó,
elérhető bérlakásokra, ezt mutatja a többszörös túljelentkezés. Civilek és politikai pártok is szót emeltek az elmúlt
években a Budapesten üresen
Újbuda azoknak a lakáskeresőknek is kínál lehetőségeket, akiknek van megtakarításuk, de egy lakás
álló lakások miatt, mondván,
megvételéhez nincs elegendő forrásuk
sok rászorulónak biztosíthatna akár átmeneti lakhatási alternatívát. – A rossz tapasztalatok miatt
előtakarékossági számlát nyitnak, és az ott
töltött idő alatt félretesznek egy meghatározott azonban az önkormányzatok és a magántuösszeget (minimum havi 16 ezer forintot) ké- lajdonosok is kerülik a fizetési nehézségekkel
küszködő bérlőket, hiszen a jelenlegi szabásőbbi lakásvásárlásukhoz.
lyozás alapján a bérbeadó nehezen érvényesítheti az érdekeit – mutatott rá Szekér András.
Változó feltételek
A szakértő szerint ahhoz, hogy az üresen álló
Budapesten az önkormányzati ingatlanokhoz bérlakásokba be lehessen költöztetni nehezebb
általában kétféleképpen lehet hozzájutni: pá- körülmények között élő embereket, a jogi hátlyázatot írnak ki rájuk (vagy kérelmezni kell), teret kellene megváltoztatni, hogy egyfajta bizilletve rendkívüli élethelyzetbe került embe- tosítékot kaphassanak a tulajdonosok. Ez nöreknek, például átmeneti otthonokból kikerült velhetné a bérbeadási kedvet. – Újbudán ilyen
családoknak ítélhetik meg őket. A pályázatok problémával nem kell foglalkoznunk, hiszen
kiírásában azonban jelentős eltérések vannak egyetlen üres lakásunk sincs, a nagy kereslet mia kerületek között. A III. kerületben például
att maximális a kihasználtság – mondta el Mozrendelet rögzíti, hogy az évente megüresedő
sár Beatrix, aki szerint szociális bérlakásépítésönkormányzati lakások 60 százalékát kizárólag pályázati úton lehet bérbe adni, ez évi sel sokat lehetne javítani a lakhatási gondokon.
A Habitat for Humanity Magyarország és
16–20 lakást jelent. Van azonban olyan öna
Városkutatás
Kft. tavaly kidolgozott „Szokormányzat is, ahol csak esetlegesen írnak ki
ciális
Lakásügynökség”
koncepciója azonban
ilyen pályázatokat – nincs egységes gyakorlat.
ennél
is
tovább
megy.
Ötletük
lényege, hogy
A kerületi önkormányzatok maguk haaz
ügynökség
magánszemélyektől
is bérelhettározhatják meg a feltételeket is, de általánosságban elmondható, hogy a legfontosabb ne újabb ingatlanokat, ezzel növelve a bérbe
szempont a havi jövedelem. A pályázó nem adható lakások számát. Az ügynökségen kerendelkezhet saját tulajdonú ingatlannal, ál- resztül lakhatási támogatásokat is el lehetne
talában az adott kerületben kell lennie a be- érni, emellett a szervezet fizetési garanciát is
jelentett lakcímének, és van, ahol kizáró ok a vállalna a tulajdonosok felé.
közüzemi tartozás.
(T. D.)

Régi idők piaca vár
		
a Népligetben
Múltidéző Piactérré változik három
napra a Népliget. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szeptember első hétvégéjén ingyenes,
háromnapos családi fesztivált szervez
Budapest legnagyobb közparkjában.

Nyílt Nap

2014. szeptember 13-áN,
szombatoN 10-13 óráig
Várjuk a leendő kisiskolásokat
és a 4. osztályosokat!
+36 1 391 91 00
1121 Budapest, Cinege út 8/c

A már pénteken esti koncertekkel kezdődő rendezvényen idézik fel a korabeli vásár hangulatát, a szervezők ezzel, a már
hagyománnyá vált eseménnyel tisztelegnek a régmúlt idők vállalkozó szellemű
polgárai és családjai előtt, akik alapítóként közreműködtek a kamarai rendszer
megalkotásában, és akik 1850-ben letéteményesei voltak az első Pesti Kereskedelmi Kamarának. A céhek korától
napjainkig a kézművesség, a kereskedelem és a gasztronómia mindig központi
eleme volt a fővárosi iparosok világának,
így a budapesti börzéknek és piacoknak is. A mostani rendezvény látogatói
nemcsak megismerhetik, de ki is próbál-

hatják a hagyományos kézműves-foglalkozásokat, illetve elsajátíthatják az
agyagozás és fafaragás fortélyait is, és
fonhatnak kosarakat is. A hagyományőrző eseményen egész nap változatos, vásári forgatagot idéző programok többek
között zászlóforgatás, tűzzsonglőrök, állatsimogató, táncház, népi játékok és ősi
mesterségek várnak mindenkit.
A karneváli hangulatból a zene sem hiányozhat! A BKIK színpadán könnyűzenei és jazz koncertekkel, Somló Tamással, Dj. Dominique-kel és a Zanzibarral,
bábelőadásokkal, táncházzal és népzenei előadásokkal szórakoztatjuk a Népligetbe látogató közönséget.
Várjuk Önt is szeptember 5–7-ig
a Népligetben, a Múltidéző Piactéren!
A rendezvény
az érdeklődők számára ingyenes.
További információ: www.nepliget.eu
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Vasemberek lepték
el a kerületet
Először rendeztek Ironman-versenyt Közép-Kelet-Európában, a triatlonviadal
fő helyszíne Újbuda volt. Uwe Weigert, a World Triathlon Corporation európai
versenyigazgatója szerint hatalmas elismerés és lehetőség Magyarországnak, hogy
Budapest felkerült az Ironman világtérképére.

– Az Ironman világkupa-sorozat hivatalos
féltávú versenyének számító Budapest 70.3
nemzetközi triatlonviadalon öt kontinens 57
országából közel kétezer résztvevő indult –
mondta el a számos Ironman-versenyen sikert
arató Kropkó Péter főszervező a torna előtti
sajtótájékoztatón. Simicskó István sportért felelős államtitkár arról beszélt, a világkupa megszervezése bizonyítja: hazánk a nagyszabású
világversenyekhez is minden szempontból
megfelelő körülményeket képes biztosítani.
Szerinte az Ironmannel mindenki nyer, hiszen
az esemény hatására sok kisgyerek kezd majd
el sportolni.
Bátorfi Béla kiemelte, a világkupa rendezési
jogának elnyerésével hazánk nemcsak presztízsnyereséget könyvelhet el magának, hanem
komoly turistaforgalmat és extraprofitot is. – A
budapesti megmérettetésre a kísérőkkel együtt
több mint ötezer külföldi érkezett, akik ös�szesen 30 ezer vendégéjszakát töltöttek el itt,

és ezzel több mint kétmilliárd forint bevételt
hoztak az országnak – emelte ki a szövetség
elnöke.
Az Ironman Budapest mezőnyét szombat
reggel 9-kor indította el Tarlós István főpolgármester a Kopaszi-gátnál, a „vasembereknek”
1,9 kilométer úszást, 90 kilométer kerékpározást és 21,1 kilométer futást kellett egyhuzamban teljesíteniük (ez 70,3 mérföldnek felel meg). Az úszást a Lágymányosi-öbölben
rendezték meg, a kerékpározás fő helyszínéül
az alsó rakpartok szolgáltak – a Lánchíd és a
Vár érintésével –, a futás pedig a Kopaszi-gát
és a Műegyetem között zajlott. Kísérő rendezvényként 10 kilométeres Irongirl futóversenyt
tartottak a nőknek, valamint Ironkids versenyt
a gyermekeknek, de a szervezők a túlsúlyos
férfiaknak is indítottak futamot. Ezeken kívül
számos program, koncert is várta az érdeklődőket a Kopaszi-gáton.
A budapesti világkupa összdíjazása 15 ezer
euró volt, de a versenyigazgató szerint a résztvevőknek ennél fontosabb, hogy értékes világkupapontokat gyűjthettek, amelyek segítségével
indulási jogot szerezhettek a hawaii Ironmanre.
A férfiak mezőnyében a portugál Bruno Pais,
míg a nőknél a dán Michelle Vesterby nyerte a
nemzetközi triatlonviadalt, itt legjobb magyarként Csomor Erika második lett. A férfiak között a legeredményesebb hazai induló Hankó
Dávid volt, aki 3:57:25 órás teljesítményével
hetedikként ért célba.
(T. D.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 16/2011.(IV.28.) XI. ÖK. számú
rendelete alapján

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATOT

hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő
tanulmányi eredményt elért diákok részére a
2014/2015. tanévre.

A pályázaton
a/

azon állami, illetve egyházi fenntartású 5–8.
évfolyamos nappali rendszerű oktatásban
részt vevő általános iskolai tanuló vehet részt,
•
akinek az állandó lakhelye Budapest
XI. kerületében van,
•
aki a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata által működtetett
és fenntartott, valamint csak működtetett,
illetve az önkormányzattal 2012. december
31-én érvényes közoktatási megállapodást
kötött fenntartó XI. kerületben működő oktatási intézményének tanulója,
•
a 2014/2015. tanévben 5., 6., 7., 8. évfolyamon folytatja tanulmányait, és
•
akinek a tanulmányi eredménye a
2012/2013. tanév végén és a 2013/2014.
tanév végén 4,8 vagy a feletti,
továbbá

b/

azon 9–13 évfolyamos nappali rendszerű
oktatásban részt vevő középiskolai tanuló
vehet részt,
•
akinek az állandó lakhelye Budapest
XI. kerületében van,
•
aki Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata által működtetett
és fenntartott, valamint csak működtetett
oktatási intézményének tanulója,
•
akinek a tanulmányi eredménye a
2012/2013. tanév végén és a 2013/2014.
tanév végén 4,75 vagy a feletti.

Az ösztöndíj a 2014/2015. tanévre, összesen 10
naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi
legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint.
A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be!
A részletes pályázati kiírást, a pályázati adatlapot illetve az adatlap benyújtásához szükséges mellékletek megnevezését megtalálja a
www.ujbuda.hu honlapon.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából
dr. Molnár László
alpolgármester
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Sztárfellépő:

	KIRÁLY VIKTOR

Kitüntetés

A rendezvény védnökei:

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN
Sportért Felelős Államtitkár

DR. HOFFMANN TAMÁS
Újbuda Polgármestere

Közel

40sportág,
70
több, mint

egyesületi szakosztályából
válogathatsz!

Egész nap ingyenes programok!

Szórakoztató műsorok
és bemutatók a színpadon!
Dr Lukács Ferencnek Balog Zoltán
miniszter adta át a kitüntetést.
Magas kitüntetést kapott augusztus
20-a alkalmából az egyik újbudai
polgárőr-egyesület tagja. Dr Lukács
Ferencnek – az újbudai Ötház Polgárőr Egyesület és a Rákóczi Szövetség tagja – a határon túli magyarság
fennmaradásáért folytatott önzetlen és
kitartó tevékenysége elismeréseként

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta Áder János
Magyarország köztársasági elnöke.
A kitüntetést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyújtotta
át a Pesti Vigadóban államalapításunk
ünnepe, augusztus 20. alkalmából.
(Újbuda)

További információk:

WWW.SPORT.UJBUDA.HU
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Élj környezettudatosan,
pihenj a zöldben!
Danubius Családi Zöld Nap 2014. szeptember 14-én a Feneketlen-tónál
Kibővült programkínálattal várja a családokat a Danubius Hotels szeptember 14-én,
vasárnap 10.00–17.00 óra között a Feneketlen-tó körüli hatalmas zöld parkban.
A hagyományteremtő szándékkal életre hívott környezettudatos rendezvény immár
harmadik alkalommal hívja
fel a figyelmet arra, milyen
fontos szerepe van rohanó
világunkban a vizeknek, erdőknek, a természetes élővilágnak.
A Danubius és partnerei kicsiknek és nagyoknak szóló

játékos és látványos programjai szórakoztatva tanítanak,
hogyan óvhatjuk környezetünket a hétköznapokban.
Lesz környezettudatos játszóház, kisállat- és kutyás bemutatók, madaras és vizes játékok, kreatív foglalkozások,
erdei élmény akadálypálya,
mozgásprogramok, arborétum séta.

Danubius Családi Zöld Nap
a Feneketlen-tónál
2014. szeptember 14. vasárnap

Ingyenes programok 10.00 - 17.00 óra között
Farkasházi Réka & Tintanyúl koncert
kisállat - és kutyás bemutató
arcfestés

kézművesség

játszóházak

akadálypályák

kóstolók

állapotfelmérés

danubiushotels.hu/zoldnap

A Magyar Dal Napja alkalmából fellép a Zöld Napon
Farkasházi Réka és a Tintanyúl együttes, akik nemcsak
a Danubius Bubbles Club
apró tagjait, de a szülőket is
kellemes mesés-zenés élményekkel örvendeztetik meg.
És amíg a kicsik a Danubius Bubbles Club animációs programjain játszanak,
vagy a hatalmas és kedves
sárkányokkal ismerkednek,
az anyukákat a Danubius
Hölgyklub sátorban gyógyvízkóstoló, egészségmérés,
stresszoldási
gyakorlatok,
masszázslehetőség, arc-, kézés testápolási, gyógyítási tippek várják.
A Danubius Családi Zöld
Napon képviseltetik magukat a Danubius szállodák és
a szállodavállalat Bubbles
Club, Premier Fitness és Emporium brandjei, jelen lesz a
Budai Sas Hegy Természetvédelmi Terület, a Cerberos
Állatvédő Egyesület, a Budai
Arborétum, a Mecsek Ökocsali, az ÖKO-PACK játszóház, a Bioderma, a Szépművészeti Múzeum, a Vízművek, a
Skoda, a Szent Márton Gyermekmentők, a Gyermekekkel
a Természetért Alapítvány, a
Magyar Természetjáró Egyesület, a Hármashatár-hegyi
Erdei iskola és a Főként Nőként Műhely.
Részletes program:
www.danubiushotels.hu
/zoldnap

2014. szeptember 3.

Tehetséggondozó tábor
Soltvadkerten
Idén szerveztek először tehetséggondozó tábort a soltvadkerti önkormányzati
üdülőben. Az Újbuda Önkormányzata által támogatott táborban több tehetségterületen foglalkoztatták a gyerekeket, akik olyan tudásra tehettek szert, amilyet
iskolai keretek között nem kaphatnának meg.

A táborba induló csapat a Baranyai utcai Bárdos Lajos iskola előtt várta, hogy megérkezzen
értük a busz. Hoffmann Tamás polgármester
az indulás előtt köszöntötte a gyerekeket, útravalónak pedig mindenkinek egy vándorbatyut
nyújtott át, amely a nyaraláshoz és a tanuláshoz egyaránt hasznos kellékeket rejtett. A tehetséggondozást hosszú évek óta kiemelt feladatként kezeli az Újbudai Pedagógiai Intézet
(UPI): rendszeresen szervez a témában konferenciákat, versenyeket és tanfolyamokat. Az
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet is viselő UPI korábban sikeresen vett részt a Tehetség Szárnyain elnevezésű programon, melynek
elsődleges célja, hogy országos tehetségsegítő
hálózatot alakítson ki. A rászoruló kerületi gyerekek nyaralási színhelyéül is szolgáló
soltvadkerti önkormányzati üdülőben drámajáték, színjátszás, valamint matematikai, logikai, természetismereti és képzőművészeti foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek.
A közel hatvan táborozó a kerületi tanulmányi versenyeken adott tantárgyakban elin-

dult diákok közül került ki (nem volt feltétel,
hogy helyezést érjenek el). Így biztosan olyanok mentek el, akik komolyan érdeklődnek az
adott terület iránt. Az intenzív táborban dél
előtt és délután is 2-3 órás tehetséggondozó
foglalkozásokat szerveztek. – Célunk, hogy
olyan módszereket és tudást adjunk át a gyerekeknek, melyeket csak az iskolai tanórákon
kívül sajátíthatnak el – mondta Verőné Jámbor
Noémi, az UPI munkatársa.
– A tehetséggondozás komoly munka,
ezért mindig is nagy figyelmet fordított rá
a kerület – emelte ki Hoffmann Tamás. – A
pedagógusoknak egész évben figyelniük kell
a gyerekeket, hogy meglássák bennük a tehetséget, és segítsék azt kibontakoztatni. Ez
a folyamatos munka tanárnak, diáknak egyaránt megterhelő, ezért előnyös, ha a tanulást összekötjük a pihenéssel – jelentette ki
a polgármester. A táborba nemcsak állami,
hanem egyházi és más fenntartású iskolákból is utaztak diákok.
(T. D.)

Ingyenes energiahatékonysági pályázattal
méretteti meg magát a FŐTÁV

Ingyenes energiahatékonysági pályázattal

A fővárosi távhőszolgáltató ingyenes
komplex energiahatékonysági auditra írt ki
pályázatot budapesti, kivételesen nem
távfűtéses lakóépületek és üzleti fogyasztók
részére. Az öt nyertes épületre végzett
felmérés során feltárásra kerülnek a
gépészeti, villamossági, építészeti
hiányosságok, melyet követően az auditot
végző tanácsadó a nyertes pályázókkal
Aegyeztetett
fővárosi távhőszolgáltató
ingyenes
intézkedési tervet
dolgoz ki.

amelyekkel némi ráfordítás ellenében további
jelentős megtakarítást érhet el a nyertes
pályázó. A tanácsadó valamennyi javaslathoz
elkészíti a szükséges beruházások részletes
költségeit és a megtérülési időre vonatkozó
számításokat bemutató elemzést, így a
nyertes könnyen választhatja ki a számára
elérhető korszerűsítést.
Az átvizsgálás során elemzésre kerülnek
amelyekkel
némienergiával
ráfordítás ellenében
további
még a megújuló
történő ellátás
lehetséges
új
módszerei,
továbbá
a
felmérést
jelentős megtakarítást érhet el a nyertes
végző tanácsadó innovatív javaslatokat
pályázó.
tanácsadó
valamennyi javaslathoz
fogalmazAmeg
a CO2 kibocsátás
csökkentésére
is.
elkészíti
a szükséges
beruházások részletes
A felmérés elvégzését a beszerzési kiíráson
költségeit
és a megtérülési időre vonatkozó
Magyarország egyik legnevesebb
számításokat
bemutató
elemzést, foglalkozó
így a
energiahatékonysági
auditálással
vállalata,
a
GetEnergy
nyerte
el.
nyertes könnyen választhatja ki a számára

méretteti meg magát a FŐTÁV

komplex energiahatékonysági auditra írt ki
Az elkészülő tanulmányban a felmérést
pályázatot
budapesti,
kivételesen
nem
végző tanácsadó
javaslatot
tesz beruházás
nélküli,
könnyen
és olcsón
távfűtéses
lakóépületek
és megvalósítható,
üzleti fogyasztók
energia megtakarítást célzó beavatkozási
részére.
Az öt nyertes épületre végzett
lehetőségek kihasználására, és bemutatja
felmérésazsorán
feltárásra kerülneknövelő
a
azokat
energiahatékonyságot
korszerűsítési
lehetőségeket
is,
gépészeti, villamossági, építészeti
hiányosságok, melyet követően az auditot
végző tanácsadó a nyertes pályázókkal
egyeztetett intézkedési tervet dolgoz ki.
Az elkészülő tanulmányban a felmérést
végző tanácsadó javaslatot tesz beruházás
nélküli, könnyen és olcsón megvalósítható,
energia megtakarítást célzó beavatkozási

elérhető korszerűsítést.
Az átvizsgálás során elemzésre kerülnek
még a megújuló energiával történő ellátás
lehetséges új módszerei, továbbá a felmérést
végző tanácsadó innovatív javaslatokat
fogalmaz meg a CO2 kibocsátás
csökkentésére is.
A felmérés elvégzését a beszerzési kiíráson

A FŐTÁV célja, hogy a felmérésen keresztül
bizonyítsa: a távfűtés versenyképes és
fenntartható választás lehet más fűtési
módokkal szemben. A társaság bízik benne,
hogy az elkészülő auditokból egyértelművé
válik a távhőszolgáltatás létjogosultsága a
piacon, melynek köszönhetően egyre
többen választják majd a távfűtést, legyen
szó újonnan épülő, vagy már meglévő
A
FŐTÁV célja, hogy a felmérésen keresztül
ingatlanokról.

bizonyítsa: a távfűtés versenyképes és
fenntartható választás lehet más fűtési
szemben.
A társaság
bízik benne,
A módokkal
teljes pályázati
anyag,
a részletes
részvételi
feltételek
és
jelentkezési
lap
hogy az elkészülő auditokból egyértelművé
letölthető
a
FŐTÁV
Zrt.
weboldaláról:
válik a távhőszolgáltatás létjogosultsága a
www.fotav.hu/hireink/aktualis-felhivasaink/
piacon, melynek köszönhetően egyre
keha/.
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FŐTÁV. Számoljon velünk!
FŐTÁ

A teljes pályázati anyag, a részletes
részvételi feltételek és jelentkezési lap
letölthető a FŐTÁV Zrt. weboldaláról:
www.fotav.hu/hireink/aktualis-felhivasaink/
keha/.
A pályázatok beadási határideje: 2014.

mozaik

2014. szeptember 3.

fogadóórák

keresztrejtvény

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.
92. A 16. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A mai nap az örökéltű
Szent Jobb malasztja száll s a hívő lelkeket megedzi”. NYERTESE: Papp Lajosné,
Regős köz. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u.
5.) vehető át.

G. Sárdy Anna: Bizonytalan tudás c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (A, G, Ü, D). 13. Egykori
Portugál gyarmat. 14. Kecses afrikai állat. 15. Téli közlekedési
eszköz. 16. Vizes bázisú festékfajta. 18. Nagy orosz folyam. 19.
Pusztítani. 21. Kávéüledék. 22. Női név. 24. Aki betűi keverve.
25. Spanyol gépkocsi márka. 27. Időmérők mestere. 29. Villanykörte. 31. USA-beli kosárlabda-bajnokság névbetűi. 33. Tartó.
35. Ókori szentély romjai Szombathelyen. 37. Azonosak. 38.
Ellenérték. 39. Tanszer. 41. Lábrész. 43. Rejtő Jenő főszakácsa.
45. Szelén és oxigén vegyjele. 46. Észt határfolyó. 47. József
Attila költeménye. 48. Festőnövendékek egyik tantárgya. 50.
Népiesen juttat. 51. Magáz, de csak a végén! 52. Zola regénye.
54. Görög levegő. 55. Holland falu Flevoland tartományban
(ENS). 57. Bárium és fluor vegyjele. 59. Békafajta. 61. Szent Pál
egykori neve. 63. A zenei alaphangsor 6., 1. és 2. hangja. 65.
Védelmez. 67. Botor. 69. Földre huppan. 72. Laborfalvi Róza.
73. Cserje. 74. Mutatós dísz. 75. Felém nyújtó. 78. Karate fele!
Függőleges: 1. Valóban. 2. Áll alatti zsírpárna. 3. Pest megyei
községek kis és nagy előtaggal. 4. A Nílus német neve. 5. Ybl
Miklós. 6. Gondoz. 7. Útonálló. 8. Római szám és a tízszerese. 9. Északi egynemű betűi. 10. … Nielsen, némafilm-csillag.
11. Rizspálinka. 12. Szándékában áll! 17. Angol jég. 20. Olasz
filmrendező (Dino). 22. Angol iskolaváros. 23. USA-tagállam.
26. Egyiptomi istenség. 28. Kerti szerszám. 30. Elemfajta. 32.
Beresztelke, román neve (BREAZA). 34. Fenő eszköz. 36. Pan
társa. 38. Az idézet második sora (Ó, B, A, A). 39. Francia
avantgárd művész (Boris). 40. Leírás eleje! 42. Arrafele! 44. Vörösmarty Mihály. 46. Japán egykori fővárosa. 48. Ón és nitrogén
vegyjele. 49. Helyez. 53. Német gépkocsi márka. 55. Zsebből kiránt. 56. Vág-parti szlovák városka magyar neve. 58. Idejétmúlt
talajművelő eszköz. 60. Délkelet-franciaországi város. 62. Német
férfinév. 64. Üzleti bukás. 66. Ázsiai ország. 68. Olasz zeneszerző (Nino). 70. Elkérő páratlan betűi. 71. Részben bakizik! 73.
Helyhatározó rag. 76. Római 501. 77. Demény Ottó.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 38.

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

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

il: 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 KDNP PROGRAMJAI

A JOBBIK PROGRAMJAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznapokon 14–18 óra között.

Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Keresse fel kerületünk több pontján lévő utcai
standjainkat, mondja el problémáit, véleményét! Támogassa ajánlásával a Jobbik jelöltjeit utcai standjainknál, illetve a Villányi út 20/A szám alatt lévő
irodánkban.

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

LMP-HÍREK

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

Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354 Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbuda e-ma-

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

Szolgáltatás

A BUDAPESTI Ingatlanközvetítő Kft. eladó és kiadó
lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket, irodákat
keres! 351-95-78, 06/70/383-5004.
KERESEK minimum 70 nm-es lakást minimum 25 nmes terasszal utolsó emeleten. Tel.: 06/30/463-4830.
IMMOTÉKA 1998 óta a budai ingatlanok specialistája. Igényes külföldi, belföldi ügyfélkör. 201-1821,
06/30/202-1892, www.immoteka.hu
ENERGETIKAI Tanúsítvány készítése. 06/30/7034882, www.energetikatanusitas.com
ALLEE-nál 16 nm-es üzlet eladó: 700e Ft/nm. 3658252.

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.
KÖZÖS KÉPVISELET / társasházkezelés színvonalasan olcsón. 06/20/940-6622.
SZŐNYEG és ágybetét tisztítása KIRBY amerikai géppel. 06/30/9608-018.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere. 06/30/547-7123.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés.
06/30/9488-909.
KONTÉNER, sitt, sóder, homok, murva, zöldhulladék
szállítása. 06/20/944-4759.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, javításokat vállalok, azonnalra is. 06/30/975-0053, 226-2527.
ZÖLD takarítás. Lakás, iroda, üzlet, lépcsőház takarítása számlával, gyakorlattal. Dr. Németh Tibor, nemethtakaritas@gmail.com 06/70/245-4505.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, hőszigetelés. 06/70/510-7868.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
OLCSÓ fakivágás kerti munkák, takarítás lélekkel.
06/30/418-6663.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást
vállal. 06/30/674-0421.
ANGOLTANÍTÁS, felkészítés különböző nyelvvizsgákra Gazdagréten. 06/30/386-2480, 2468-246.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590134.
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat,
azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített!
246-9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszüntetése, 06/20/491-5089.
Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
06/30/251-3800.

Teljes

körűen,

202-2505,

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS azonnal. 06/20/288-5148.
TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

impresszum
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Gyógyászat
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes
tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 2163727, 06/70/547-7299, www.brahmakumaris.org/hungary
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. Tel.: 06/30/206-4801.
FOGSORJAVÍTÁS, -készítés garanciával. Budafoki út
41/B. 385-8332.
IZOMLETAPADÁSOK, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben vagy az Ön
otthonában. Csipak Zoltán 06/20/595-3057.
FÜGGŐSÉGEK, magatartási és pszichés problémák?
Egyéni és családi konzultációk, szülői és önfejlesztő csoportok, addiktológiai képzések hozzátartozóknak, szakembe-

reknek a Kosztolányi Dezső térnél. A csoportok októberben
indulnak. Információ a 06/70/384-7281 számon.
Régiség
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok, készpénzért!
466-8321, 06/30/973-4949.
Gondozás
ELTARTÁSI szerződést kötnék. 285-4808, 06/30/9918719.
NYUGDÍJAS házunk – Budafokon – egy- és kétágyas
fürdőszobás lakrészeiben várja azokat, akik nem szeretnek egyedül lenni. Biztonságos, 16 fős családias otthonban fogadjuk szeretettel. 06/30/411-1561.
IDŐSEK gondozását vállalom. Főzés, takarítás.
06/30/316-9079.
Állás
A BUDAPESTI Ingatlanközvetítő Kft. munkatársakat
keres! 06/70/383-5004, ibp@ibp.hu
BUDAI ingatlanirodánkba keresünk tapasztalattal rendelkező értékesítőket bejelentett munkakörbe!
06/70/681-4500.
Társkeresés
58 ÉVES, csinos, fiatalos, igényes nő korban hozzá
illő, szintén igényes férfit keres tartós kapcsolatra. Tel.:
06/20/540-2805.
Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket,
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
KALODÁS tűzifa, szén, brikett, hőszigetelő anyagok
házhoz szállítva. Fehérvári út 202. 06/30/951-6583,
06/1/308-5002.

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.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.
Minden hétköznap 9–15 óráig. Villányi út 20/A
Időpont-egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (PM) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk.
képv. Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozóhoz
egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626.
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv.
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/655-30-05
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első péntekén 17–18 óráig.
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9.
Alpolgármesteri: minden hónap második szerdáján
15–16.30 óráig. Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I.
119. Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.), sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy.
képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától.
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv.
Június 5-én 16–18 óráig.
XXII. ker., Városház tér 11. I. emelet
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn.
(Bartók B. út 141.) 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com

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

Tajvan Újbudán

Tajvani csúcstechnológiai termékekből nyílt nagysikerű kiállítás augusztus végén először a kerületben,
az Alleeban. James Kuo, a rendező
Tajvani Kereskedelmi Külképviselet
ügyvezető igazgatója elmondta, a
rendezvény célja a tajvani top termékek népszerűsítése. A Taiwan
Excellence kiállításon olyan ismert tajvani márkák debütáltak,
mint például az ASUS vagy az Avision. Az ázsiai szigetország az
Európai Unió egyik legerősebb gazdasági partnere és hazánkkal
is egyre szorosabb a kapcsolata.

égi AKCIÓ

dományboltban!
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trikók, cipők, szoknyák
ák, amíg a készlet tart…

7/a (Gellért tértől 5 perc)
9 1241, 70 504 7726
amuhely@gmail.com
SZIA adománybolt
va: 10-18 óráig

égi AKCIÓ

dományboltban!

s 15-től minden
féláron kapható!!!

-500 ft-ig:
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Százéves rubindiplomást
köszöntöttek

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

Újabb százéves lakóval gazdagodott a kerület, akit a polgármester köszöntött fel az ünnepelt Nándorfejérvári
úti lakásában. Dr. Maján László nemcsak rubindiplomájára lehet büszke, hanem arra is, hogy ő a világ legidősebb
élő csendőrtisztje.
rubindiplomát, majd 75 éves
diplomája tiszteletére Szegeden ezüst emlékéremmel tüntették ki.
A szellemileg most is rendkívül aktív Maján László
azt mondja, a legjobb dolog,
ami életében történt vele, az
a házassága. Feleségét – aki
egyébként Kosztolányi Dezső
leszármazottja – kiskunhalasi tanítónőként ismerte meg,
és egész életén keresztül jóban-rosszban végigkísérte.
– Szerelem volt első látásra,
de tudtam, anyagi háttér nélkül csak álmodozhatok a házasságról. Mikor ez szóba került, annyit mondott: ne érezd
magad kellemetlenül, de én
szívesen eltartalak téged a
fizetésemből. Nekem több
sem kellett, megszakítottam
vele a kapcsolatot, Pestre helyeztettem magam, új munkát
szereztem, és fél év múlva
megkértem a kezét – emlékezett vissza. Frigyükből két
gyermek született: egyikük
óvónő, másikuk építőmérnök lett, akik négy unokával
ajándékozták meg szüleiket.
A polgármester hosszan elbeszélgetett az ünnepelttel,
átadta neki a miniszterelnöki
emléklapot és az ajándékokat,
majd koccintottak a jeles évfordulóra.
(T. D.)

Hoffmann Tamás polgármester látogatása során az idős úr
felelevenítette izgalmakban
bővelkedő és szenvedésekkel
teli életének fontosabb pillanatait. Maján László Kiskunhalason született, jogásznak
tanult, majd később a katonai
felsőoktatás fellegvárában, a
Ludovika Akadémián képezte magát tovább. Diplomával
a zsebében csendőrtisztnek
állt, de karrierjét derékba törte a II. világháború: a 16. hadosztály szakaszparancsnokaként vett részt a harcokban,
majd 1944-ben az oroszok letartóztatták. Mielőtt aláírták
volna kivégzését, egy orosz
tábornok mentette meg azzal,
hogy szibériai hadifogságba
küldte három évre.
Hazatérése után rászállt
az ÁVO, minden lépését követték, egészen ‘58-ig rendőri felügyelet alatt állt, de
ennek feloldása után 1987ig továbbra is megfigyelték.
Volt kocsikísérő, mosogató,
segédmunkás a Patyolatnál,
de az esztergályosságot is
kitanulta. Később sikerült
a MÁV-nál elhelyezkednie,
ahol rövidesen művezető
lett, végül tanácsosi rangban
vonult nyugdíjba. Az idős
jogászt azóta többször elismerték: megkapta a 70 éve
államvizsgázottaknak járó
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Czifferi Lili 2014. április 28-án született. „Lilibaba” hajasbabaként jött a világra. 4 hetesen már ilyen érdeklődően nézett,
nagyon aranyos, nyugodt kislány.

Kisfiunk, Lizák Kristóf Gábor 2013. június 12-én egészségesen,
3250 grammal és 54 cm-el született a Szent Imre Kórházban.
Már nagyon vártuk, azóta is bearanyozza az életünket az állandó mosolyával. Most fedezzük fel Gazdagrét izgalmas játszótereit.

Horváth Dominik 2013. december 20-án látta meg a napvilágot
a Szent Imre Kórházban családja örömére. Vidám, mosolygós
baba, aki nagyon szereti a pocakját, napjait mászással és bátyjával, Barnussal tölti.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján
felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:
Megnevezés
Hrsz.
Terület (m2) Övezet
Kikiáltási ár
					
Molnárfecske u. 1527/14 1059
L6-XI/M 25 600 000 Ft
				
+ áfa
Molnárfecske u. 1527/25 1038
L6-XI/M 25 100 000 Ft
			
+ áfa

Ajánlati
biztosíték
2 560 000 Ft
2 510 000 Ft

Az ingatlan jellemzői:
Az ingatlan a 34/2003.(X.23.)ÖK. számú rendelettel jóváhagyott KVSZ és az 54/2013.
(XI.27.) ÖK. rendelettel jóváhagyott KSZT előírásai szerint építhető be.
Övezeti besorolása: L6-XI/M „Madárhegy, hegyvidéki, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület”
Az ingatlanok közművesítésére közműtársulás alakult, melynek tagja az önkormányzat
is. Az ingatlanok új tulajdonosai a közműtárulásban az önkormányzat helyébe lépnek és
viselik az önkormányzat által már megfizetett és az azt követően esedékes költségeket is.
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bek. alapján az ingatlanokra
a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, továbbá
az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ (2) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási
joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az
elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. szeptember 22. (hétfő) 10.00 óra
A pályázatot cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban, az eredeti példány megjelölésével „Pályázat a ……. hrsz.-ú ingatlanra.” megjelöléssel a Budapest Főváros XI. ker.
Újbuda Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) címére személyesen a Budapest XI. ker. Zsombolyai
u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.
A pályázatok bontásának időpontja:
2014. szeptember 22. (hétfő) 10.10 óra
Helye: Budapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 205. tárgyaló
A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatok bontását követően a második fordulós licites versenytárgyaláson minden
érvényes ajánlatot tevő vehet részt az alábbi feltételekkel:
a licitálás a legmagasabb ajánlatban szereplő összegről indul
a licitlépcső 100 000 Ft
Versenytárgyalás (licitálás) időpontja:
2014. szeptember 22. (hétfő) 10.30 óra
Helye: Budapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 205. tárgyaló
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonszámon kapható.
A 34/2003.(X.23.)ÖK. számú rendelet (KVSZ) és az 54/2013.(XI.27.)ÖK. számú rendelet (KSZT) az Önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu/rendeletek.php) letölthető.

Kisfiam Szakály Csongor 2014. február 8-án jött a világra a János Kórházban. Első unoka a családban, így mindenki nagyon
várta! 1 hónapos korától végig alussza az éjszakákat, igazán
nyugodt és érdeklődő baba. Sokat mosolyog és kacag a család
nagy örömére!

