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Újbudán tartották
a nemzeti tanévnyitót

Önkormányzati választás

Bemutatkoznak a kerületi
polgármesterjelöltek, továbbá részletes lista
a képviselőjelöltekről

A hivatalos megnyitón Balog Zoltán miniszter
beszélt az Ádám Jenő Általános Iskolában
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9
Időutazás Magyarország
leghíresebb lakótelepén
Gazdagrét színes programokkal ünnepli
30. születésnapját szeptember 20-án.

Hagyományteremtő
rendezvények
Egyre sokszínűbb az élet Újbudán: a nagy érdeklődést
kiváltó Bikás parki gyereknap az idén őszköszöntő
családi fesztivállal bővült,
volt nemzeti ünnep március 15-én, és a Nemzeti Ös�szetartozás Napján is együtt
ünnepelhettek az újbudaiak.
Egyre népszerűbb a Válassz
sportot Újbudán! sorozat, és
a kerületben működő Kulturális 11 Egyesülettel közösen
szervezett programok is érdeklődők tömegét vonzzák.
Így volt ez a Cseh Tamás
Nappal is. Faur Zsófi, a Kulturális 11 Egyesület elnöke
az emléknap létrejöttéről beszélt lapunknak.
A rendezvény már lezajlott
eseményei alapján a galé
riatulajdonos úgy látja, az itt
élők nagyon nyitottak a kulturális programokra. Szeptember 6-án nemcsak a legendás
előadó- és képzőművészt, hanem a dalai által megidézett
korszakot is felelevenítette a
XI. kerületi kezdeményezés.
Stílszerűen, 11 helyszínen, a
Bartók Béla út menti galériákban, presszókban, vendéglőkben és kiállítóterekben
várták a szerző-előadóművész híveit, vagy azokat, akik
hallottak róla, de nem ismerik
eléggé. Az indiános gyerekprogramok, koncertek, kiállítások, filmvetítések mellett
természetesen gasztronómiai
meglepetésekben sem volt
hiány.
(Cikkünk a 4–5. oldalon)
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Rendelők sora
újul meg az idén
Az Újbudán lezajlott és folyamatban lévő beruházások mellett a Szent Kristóf Szakrendelő is jelentős
fejlesztéseket hajtott végre az önkormányzattal
együttműködve. Egy felújítási program részeként idén
hét orvosi rendelő újul meg, és befejeződött a XXII.
kerületi Tüdő- és Ideggondozó rekonstrukciója.
A kerület támogatásával újabb rendelők újulnak meg, idén hét
újbudai orvosi rendelő kerül sorra – gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők, védőnői szolgálatok és a kerületi szakrendelés
egyes részei –, a Szent Kristóf Szakrendelő hosszú távú rendelőfelújítási programjába illeszkedve. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a rendelők nem csak esztétikailag
újulnak meg. A háziorvosok helyszínen végezhető laborvizs-

A Gyermek-egészségügyi
Centrum látványterve
gálatokhoz műszereket kapnak. A helyben elvégezhető vizsgálatoknak hála a beteg rögtön megkaphatja a szükséges gyógyszert – mondta el dr. Kóti Tamás, a szakrendelő igazgatója, aki
szerint ezzel megszűnik a szokásos körülményes eljárás, és a
betegnek két utat spórolnak meg. Eddig ugyanis a háziorvos a
szakrendelő központi laborjába küldte páciensét, akinek ezután
vissza kellett mennie hozzá.
(Folytatás 13. oldalon)

Harmincéves az Újbudai Szociális Szolgálat
Az Újbudai Szociális Szolgálat egy olyan intézmény,
ahová hátrányos helyzetű emberek, segítségre szoruló
idősek és fogyatékkal élők fordulhatnak segítségért.
A szeptember 4-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott jubileumi rendezvényen minden
területről képviseltették magukat a kerületi szociális
szféra dolgozói.
A szakemberek igyekeztek visszaadni a szociális kifejezés valódi tartalmát, hogy ne szegregált területe legyen az életnek, ne
csupán a különböző ellátásokról szóljon, hiszen feladataik ezen
jóval túlmutatnak. Munkájukkal, viselkedésükkel, tudásukkal

az egymásra figyelésre hívják fel a figyelmet. A konferencia fő
témája az idősgondozás volt a személyes és a szakmai kapcsolatok tükrében, erről számos hasznos előadás hangzott el. Az
egyik a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat webnover.hu portáljára
fókuszált, amely különböző ismeretanyagok és videók segítségével tájékoztatja a laikusokat a házi gondozásról, ápolásról. Prof.
dr. Kiss István egyetemi tanár pedig a Folyadékegyensúly, folyadékterápia az időskorban címmel tartott előadást.
Hoffmann Tamás polgármester megköszönte minden jelenlegi és korábbi közalakalmazott munkáját, aki az Újbudai Szociális Szolgálat feladatainak ellátásában részt vett vagy vesz. Kü-

lön hangsúlyozta a nyugdíjasklubok jelentőségét, hiszen sokak
számára egyedül ezek jelentik a közösséghez tartozást.
– A legjobb szándékunk ellenére sem tudunk sok helyzetet
megoldani – mondta beszédében Molnár László alpolgármester
–, mert bizonyos törvényi keretek nem adnak rá lehetőséget,
ugyanakkor érezzük, hogy segítenünk kell. Ezért az Újbudai
Szociális Szolgálat munkatársainak magas szintű szakmai ismereteire alapozva meg kell teremteni egy olyan új, rugalmas
ellátási forma alapjait, amely képes gyorsan reagálni a jelenlegi
rendszerben nem kezelhető élethelyzetekre is – tette hozzá.
(Folytatás a 13. oldalon)
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kék hírek
Vigyázat, trükkös tolvajok
újra akcióban!
Az elmúlt időszakban ismét több alkalommal jártak idős embereknél trükkös
tolvajok – az esetek nagy részében sajnos
sikerrel, miután a megtévesztett áldozatok
megtakarított pénzével, ékszereivel távoztak. Bár a rendőrségnek jó néhány elkövetői csoportot sikerült már felderítenie, és a
folyamatos tájékoztatásnak köszönhetően
némileg csökkent is az ilyen bűncselekmények száma, továbbra is igyekszik minden
alkalmat megragadni, hogy a lehetséges
áldozatokban tudatosítsa a legalapvetőbb
tudnivalókat.
A trükkös lopás kifejezés olyan bűnelkövetési formát takar, mely során az emberi
jóhiszeműségre építve, a figyelem tudatos
elterelésével történik meg a lopás. A tolvajok legtöbbször jól öltözött, megnyerő modorú emberek, akik rugalmasan, rendkívül
gyorsan alkalmazkodnak az adott szituációhoz. Többnyire ketten vannak: míg az
egyik eltereli a sértett figyelmét, a másik
szabadon eltulajdonítja az értékeit. Minden esetben először arra törekednek, hogy
beengedjék őket a lakásba, majd arra, hogy
áldozatuk felfedje előttük az otthon tartott
készpénz rejtekhelyét. Ehhez legtöbbször a
„nagyobb címletű bankjegy felváltása”, illetve a „nyugdíjszelvény ellenőrzése” trükköt alkalmazzák.
A trükkös tolvajok változatos ürügyekkel igyekeznek bejutni. Azzal csengetnek
be például a kiszemelt áldozathoz, hogy
pénzt hoztak a nyugdíjfolyósítótól vagy az
önkormányzattól, illetve közüzemi szolgáltató munkatársaként a számlán jelentkező túlfizetést hozták ki az ügyfélnek.
Gyakori módszer a vásárlási vagy eladási
szándékkal történő házalás, illetve a különböző nyeremények, ajándékok átadása is –
a lényeg, hogy az átadott összegből vissza
kelljen adni, mert eközben derítik ki, hogy
a sértettek hol tartják a pénzüket, értékeiket, majd a figyelmüket elterelve eltulajdonítják azokat.
Régi trükk, hogy az elkövető hirtelen
„rosszul érzi magát”, és vizet kér. Amíg a
jó szándékú áldozat a konyhába megy, máris a bűnöző zsebébe vándorol a zsákmány.
Az is előfordul, hogy az elkövető egy
családtag ismerősének adja ki magát, aki a
vele szembeni tartozását hozta meg, a sértettet pedig pénzváltásra kéri.
•
A főként idősek sérelmére elkövetett trükkös lopások megelőzésére a következőket
tanácsoljuk:
• Ne engedjenek be idegeneket a házukba,
lakásukba, akármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak vagy segítséget kérnek (például
WC-re szeretnének menni, vagy rosszullét
miatt kérnek egy pohár vizet)! Ha nem biztosak abban, hogy aki hivatalos embernek
mondja magát, az valóban az, és az igazolványa alapján nem tudják eldönteni, ki ő,
vegyenek igénybe segítséget (kérjék meg a
közös képviselőt, szomszédot, hogy jöjjön
át, vagy telefonon ellenőrizzék a személyeket, vagy hívják a rendőrséget)!
• Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg
úgy tegyék, hogy ne egyedül tartózkodjanak otthon, hanem legyen ott valaki, akiben megbíznak, és ne engedjék az idegeneket szabadon mozogni a lakásban!
• Ne tartsanak otthon nagy mennyiségű
készpénzt, jelentős értékeket – ha ez mégis
megtörténik, akkor ne vegyék elő idegen
jelenlétében!
• Akkor is tartsák zárva a lakás ajtaját és
a kaput, ha otthon vannak!
• Nagyon fontos saját „biztonsági hálózatot” kiépíteni a közelben lakó, könnyen
elérhető megbízható személyekből (rokon,
szomszéd), akiktől azonnal segítséget lehet
kérni, akár telefonon is. A számuk legyen
mindig a telefon közelében!
• Figyeljék meg a környéken ólálkodó
idegeneket, ha tehetik, írják fel gépkocsijuk
rendszámát!
Nemcsak az idősek figyelmét szeretnénk
felhívni a fentiekre, hanem azokét is, akiknek idős vagy egyedül élő hozzátartozója
van. Beszéljenek velük az ilyen esetekről,
emlékeztessék őket, hogy tartsák zárva a
lakás ajtaját és a kaput akkor is, ha otthon
tartózkodnak. Ha idegenek jelentkeznek
telefonon, azonnal kérjenek segítséget,
akár a rokonoktól, akár a szomszédoktól
vagy a rendőrségtől!
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Újbudán tartották
a nemzeti tanévnyitót
Két és fél hónapos vakáció után szeptember 1-jén megkezdődött az új tanév, a kerületben mintegy negyven
általános és középiskolában indult meg az oktatás. A hivatalos nemzeti tanévnyitót a XI. kerületi Ádám Jenő
Általános Iskolában rendezték meg.
Csaknem 1,3 millió diák, köztük 219 ezer első évfolyamos kezdte meg az iskolát országszerte a 2014/2015-ös tanévben. Újbudán mintegy 1100 kisiskolás ült életében először iskolapadba.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere nyitotta meg a tanévet
A hivatalos nemzeti tanévnyitó a XI. kerületi Ádám Jenő Általános Iskolában volt, ahol Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere arról beszélt, hogy minden gyermek, minden első
osztályos megjelenése újabb esélyt jelent a szülőknek, a tanároknak, a köznevelést és az egész országot irányítóknak. – Ha
valódi értékek szerint nevelik a gyermekeket – fogalmazott a

miniszter –, akkor az iskola valóban nagy lehetőség a társadalom, a nemzeti közösség összetartó erejének erősítésére.
Az eseményen Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere elmondta, a kerületben mintegy negyven általános és középiskolában kezdődik meg az oktatás, az intézmények
hírnevét kiváló és felkészült pedagógusok alapozták
meg és tartják fenn. Kiemelte, hogy az elsősök életének
egyik legfontosabb történése a tanévnyitó, a nagyobbak
pedig boldog izgalommal várják ismét a közösségi élményeket. – Újbuda folyamatosan fejlődő és népességszámban is gyarapodó kerület, különösen kedvelt városrész a kisgyermekes családok körében – tette hozzá a
polgármester. – A kerület is igyekszik segíteni a diákokat és a családokat, szeptember 1-jén mintegy négyezer
alsó tagozatos gyermek vehet át iskolakezdési csomagot
– jelezte Hoffmann Tamás.
A most induló tanév 181 napból áll, a nappali tagozatos középiskolákban és szakiskolákban 180 tanítási
nappal kell számolni. A tanév rendje szerint az általános iskolákban október 10-éig kell felmérni, hány olyan
elsős van, akiknél az alapkészségeket fokozottan kell
fejleszteni. Az őszi szünet október 27-étől 31-áig, a téli
szünet december 22-étől 31-éig tart. A tavaszi szünet
2015. április 2-án kezdődik és április 7-én ér véget. A
mostani tanévben is lesz fizikai állapot- és edzettségmérés, ezt 2015. január 5. és május 27. között kell megtartani. A két tanítási nyelvű általános iskolákban a hatodikos és a
nyolcadikos diákok idegen nyelvi felmérője június 3-án lesz, az
iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében június 11-én tartanak
felmérést.
(Újbuda)

Diákcsemegével zárult a nyári szünet
Nagy érdeklődés mellett zajlott augusztus utolsó hétvégéjén a Diákcsemege Őszköszöntő Családi Fesztivál a felújítás alatt álló
Bikás parkban. A gyerekeket és szüleiket változatos kulturális programok, ügyességi vetélkedők és koncertek várták, azzal a
nem titkolt céllal, hogy a kisdiákok ráhangolódjanak a tanévre.
Délelőtt a nagyszínpadon bábelőadás, majd
Kiss Kata gyermekkoncertje szórakoztatta a
kicsiket, és fellépett a Napvirág együttes is
interaktív képességfejlesztő műsorával. A rendezvény egész területén rengeteg lehetőség
adódott a kikapcsolódásra: fittségi felmérés,
szülőknek szervezett gyereknevelési tanácsadás, állatsimogató, kézműves foglalkozás,
ugrálóvár és mászófal is szerepelt a programok között. Délután színre lépett a közkedvelt
Alma együttes: ezúttal is mindent beleadtak
a műsorba, amit a gyerekek világsztároknak
járó ovációval háláltak meg. A koncert végén
az ország kedvence, a Ma van a szülinapom
című dal is felcsendült.
Hoffmann Tamás polgármester szerint a sikeres gyereknapi rendezvényből okulva már
nem volt nehéz kitalálni, minek is örülnének
igazán a legkisebbek. – Mivel az a megtiszteltetés érte Újbudát, hogy a nemzeti tanévnyitó a
kerületi Ádám Jenő Iskolában lehetett, az Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI)
közösen úgy gondoltuk, megérdemelnek a
kisdiákok egy utolsó nyári kikapcsolódást –
mondta a polgármester, aki szerint a Bikás park
kivételes adottságait érdemes minél gyakrabban kihasználni közösségteremtő programok-

Kedvencek Boltja
Állateledelek • Felszerelések

hoz. A városvezető szerint a rendezvény minden programja azt szolgálta, hogy az iskola a
szokásos stressz helyett egy kellemes élmén�nyel induljon,
és megjegyezte: a Diákcsemege Fesztiválon mindenki
láthatta, hogy
a Bikás park
teljes körű felújítása a terveknek megfelelően, csúszás
nélkül halad
– elkészült a
szökőkút,
a
dísztó és nagy
játszótér
is,
melyet hamarosan átadnak.
A színpadi
előadások mellett a parkban felállított sátrakban is érdekességek várták a fiatalokat.
Az eseményen pedagógiai, pszichológiai célú
programokkal vett részt a Felelős Szülők Iskolája, a nemzetiségi csoportok pedig táncokkal,
helyi ételekkel és irodalmukkal ismertették
meg a közönséget.
A rendezvényen a különböző feladatokat
teljesítők értékes ajándékokat nyerhettek; a

pontgyűjtő játékot lezáró sorsolás után Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
és Simicskó István sportért felelős államtitkár
Csordultig
telt a Bikás park
diákokkal
és ovisokkal

is besegített a polgármesternek az ajándékok
átadásában. A fődíj az EMMI felajánlásaként
egy 100 ezer forintos osztálykirándulás volt.
Délutánra megérkeztek a színpadra a sztárok is: Radics Gigi saját slágerei mellett
Beyoncé- és Pharell Williams-dalokat is énekelt. A fesztivál végül a Bon-Bon koncertjével ért véget.
(T. D.)

Telefon: 061-248-01-08
Nyitva tartás: H.–P.: 10.00–18.00
Szo.: 10.00–13.00
Újbuda Önkormányzatának támogatásával a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.

2014. szeptember 08 – október 31. között
felújítást végez alábbi rendelőiben:
Részletes információk a helyszíneken, valamint a Szent Kristóf Szakrendelő honlapján
(www.szentkristofrendelo.hu)

Megnyitottunk!

Kellemes környezetben, bővülő választékunkkal, kedvező árakkal, szakmai
tanácsadással várjuk Vásárlóinkat!
1121 Törökbálinti út 15/A
8-as autóbusz Eper utcai megállójánál

Keresse a Kedvencek Boltját
a facebookon is!

Cím
Gazdagréti tér 5.
Menyecske u. 17.
Sasadi út 13.
Dávid Ferenc u. 10.
Keveháza u. 10.
Fehérvári út 12.
Városház tér 1.
Kökörcsin utca 5.

Típus
Időtartam
Rendelés helye változik
Védőnői szolgálat, Gyermek háziorvos
szeptember 15-szeptember 27.
igen
Védőnői szolgálat, Gyermek háziorvos, Felnőtt háziorvos
szeptember 15-október 3.
igen
Felnőtt háziorvos
szeptember 8-október 20.
igen
Gyermek háziorvos, Felnőtt háziorvos
szeptember 15-október 10.
igen
Védőnői szolgálat, Gyermek háziorvos
szeptember 08-szeptember 30.
nem
Külső munkálatok
szeptember 15-október 31.
nem
XXII. Kerületi Tüdőgondozó és Pszichiátriai gondozó
szeptember 15-október 31.
nem
2014. október 2.-költözés
Védőnői szolgálat
Keveháza u. 10.
igen

Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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Az ELTE
a legnépszerűbb
Csaknem 23 ezren jelentkeztek idén az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, és
ezzel az ELTE lett a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény – hangzott el a közel
400 éves alma mater tanévnyitó szenátusi ülésén.
Idén a 380. tanév kezdődött el az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az Állam- és jogtudományi Karon tartott évnyitó ünnepségen
– amelyen Hoffmann Tamás polgármester is

részt vett – dr. Mezey Barna, az ELTE rektora
az új rektori ciklus irányvonalait ismertette.
Ezek között szerepel a tudományegyetem értékeinek megőrzése, a helytállás a nemzetközi
felsőoktatási és tudományos versenytérben,
valamint az intézmény nemzeti küldetésének
teljesítése.
A rektor hangsúlyozta, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem az elmúlt években annak
ellenére őrizte meg színvonalát, tekintélyét és
becsületét, hogy jelentősen csökkent a költségvetési támogatás, kiszámíthatatlanná vált a

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
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Nyugodtan indul a tanév
a Corvinuson
Fennállásának tízéves jubileumát és a 2014/2015-ös tanév megnyitását ünnepelte
a Budapesti Corvinus Egyetem a Kongresszusi Központban. A nagy múltú felsőoktatási intézmények összevonásával létrejött egyetem 2004-ben vette fel mai nevét,
azóta kimagasló sikereket ér el nemcsak a hazai, de a nemzetközi színtéren is. A
Corvinus kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetben kezdi a tanévet.

felsőoktatást érintő oktatáspolitika és tartósan
bizonytalanná vált a szabályozási környezet.
Az évnyitón emlékeztettek rá: 2014-ben
minden ötödik felvételiző diák az ELTE-re
jelentkezett (ös�szesen 22 828
fő), amivel az intézmény továbbra is az ország
legismertebb és
leg népsz er ű bb
képzőhelye. A
felsőok t at á sba
jelentkezők 21,5
százaléka
választotta az ELTE-t,
közülük
csaknem 13 ezren jelölték meg
első helyen valamelyik szakát. A
legtöbb hallgatót
is ez az egyetem vette fel:
s z ep t e m b e r t ő l
8800-an kezdhetik meg tanulmányaikat az ország legrégebbi felsőoktatási intézményében,
amely maga mögé utasítja ezzel a Debreceni
Egyetemet, illetve a Szegedi Tudományegyetemet.
Tanárszakokra a tavalyinál 10 százalékkal
többet, közel 500 főt vettek fel idén. – Az ország legjobb karának számító Bölcsészettudományi Kar fogadja a legtöbb, 2303 elsőévest, a
jelentkezők és a felvettek száma pedig azt mutatja, hogy növekvő igény van a bölcsész- és
jogi képzésekre – mondta el a rektor. Az egyetem vezetője kitért a munkanélküliség és az
iskolázottság összefüggéseire is. A hivatalos
statisztikák szerint míg a nyolc általánost végzettek esetében 22 százalékos a ráta, addig az
egyetemi diplomások mindössze 3 százalékának nincs munkája. – Minél képzettebb valaki,
annál kevésbé van kitéve a munkanélküliség
veszélyének – vonta le a következtetést Mezey
Barna, aki szerint a jövő vitathatatlanul a tudásalapú társadalomé.
(T. D.)

– Rendezett gazdálkodási körülmények között kezdi meg a munkát
az idén tízéves Budapesti Corvinus
Egyetem – hangzott el a szenátusi
ülés előtti sajtótájékoztatón. Rostoványi Zsolt rektor elmondta, az egyetem,
amely negyedik alkalommal nyerte el
a Super Brands címet, tíz éve vette fel
jelenlegi nevét. A Corvinus a magyar
felsőoktatás egyik vezető intézménye,
diplomái értéke az egyik legmagasabb, a hallgatói érdeklődés pedig kiemelkedő a meghirdetett szakok iránt.
– Minden évben sikerült a hallgatók
számát növelni – összegezte a rektor.
A korábbi Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemből, az Állam-

tízféle úgynevezett kettős diploma
programot is gondoznak külföldi partnerekkel. Az idei tanévben több mint
4000 hallgatót vettek fel, ehhez jönnek
még a külföldiek. Több helyen folytatnak külhoni képzéseket is, amelyeket
a magyar állam ösztöndíjjal támogat.
Palkovics László tudományos rektorhelyettes közölte: évi másfél-két
milliárd forintot tesznek ki a beérkező
pályázati források, ami egyötöde-egyhatoda az egyetemi költségvetésnek.
Megerősítették a minőségbiztosítási
rendszert, négyszeresére nőtt a minőségi publikációk száma, jelezte.
Pavlik Lívia gazdasági igazgató az
egyetem financiális körülményeire

igazgatási Főiskolából és a Szent István Egyetem három karából létrejött
Corvinus hallgatói bázisa tíz év alatt
60 ezer főre emelkedett, ebből 10 ezer
külföldi diák volt. 2004-ben 54-féle
képzés indult, mára 96-ra nőtt a számuk. Jelenleg 14 500 hallgatója van az
intézménynek, közülük 1700 külföldi.
A Corvinus fő célja a nemzetközivé
válás: egy évtized alatt ötről huszonhatra nőtt az angol nyelvű programok
száma, emellett német és francia nyelvű kurzusok is indulnak, valamint

utalva elmondta, ez volt az első olyan
nyári időszak, amikor nem kellett az
állami támogatás terhére előleget lehívni a fenntartótól. – Így nyugodt
gazdálkodási körülmények között
nyílik meg a tanév – tette hozzá. Az
állami támogatás összege éves szinten
hatmilliárd forint, ennek ötven százalékát a fenntartó biztosította. Az egyetem vezetése a felsőoktatási struktúraátalakítási alaptól is számít fejlesztési
forrásra.
(T. D.)
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Kiszállítás az I.*, VIII.*, IX., X.*, XI., XII.*, XIX.*,
XX.*, XXII. kerületekbe és Budaörsre*!

Sushi kínálat:

különféle levesek, nigrik,
normál maki tekercsek, duó makik,
speciális tekercsek és desszert.

Elkezdődött a tanítás a Gárdonyiban
A nemzeti tanévnyitó utáni napon,
szeptember 1-jén a kerületi iskolák
is megtartották ünnepi évnyitójukat. A Gárdonyi Géza Általános
Iskola tanulói műsorral várták az
elsősöket.

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!

Az ünnepélyes tanévnyitón az alsó osztályos tanulók versekkel köszöntötték az új
tanévet, majd az intézmény kórusa éne-

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

kelt ünnepi dalokat. Homolay Károly, a
Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója kiosztotta az év első igazgatói dicséretét az első osztályosoknak, akik szerinte rendkívül fegyelmezetten viselkedtek
életük első évnyitóján.
Az intézmény vezetője megköszönte
a nyáron elvégzett átalakításokat is, külön kiemelve a 23 millió forintból megújított iskolaudvart. A kerület vezetője,
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Hoffmann Tamás beszédében először a
gyerekekhez szólt: azzal nyugtatta meg
őket, hogy a jó közösségben kezdeti
félelmük elmúlik, és hamarosan rengeteg új élményt élhetnek át. Hozzátette,
az évkezdési támogatásokkal és felújításokkal az önkormányzat igyekezett
könnyebbé tenni mindenkinek az iskolakezdést.
(Újbuda)
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VILÁGSZÍNVONALÚ OFSZETNYOMÓGÉP BESZERZÉSE
A PREMIER NYOMDA KFT.-NÉL
A PREMIER NYOMDA Kft. közel 89 millió forint uniós támogatást nyert a „Komplex vállalati technológiafejlesztés
Mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 296,65 millió
forintos beruházásnak köszönhetően egy világszínvonalú íves ofszetnyomógépet vásárolt a Társaság.
A PREMIER NYOMDA Kft. 2004. óta működik a nyomdaiparban. A folyamatos fejlődés révén a PREMIER NYOMDA Kft. ma már 29 fő alkalmazottal dolgozik a Cég budapesti telephelyén. Fő tevékenységi köre a prémium minőségű nyomdaipari termékek (pl.: plakátok, prospektusok,
wobblerek, csomagolóanyagok) gyártása. Árbevételének legnagyobb része multinacionális cégek magyarországi leányvállalataitól származik,
akik a legmagasabb – világszínvonalú – minőséget várják el a PREMIER NYOMDA Kft.-től. A PREMIER NYOMDA Kft. termékei iránti kereslet
– köszönhetően a magas minőségnek – még a válság idején sem csökkent. A multinacionális vevők elégedettségét azonban csak úgy lehet
hosszú távon fenntartani, ha világszínvonalú minőséget, versenyképes áron és rövid határidővel tud szállítani a Társaság.
A 89 millió forint európai uniós támogatás segítségével egy világszínvonalú, energiatakarékos, német gyártmányú íves ofszetnyomógépet vásárolt
a Premier Nyomda Kft., amellyel a nyugat-európai nyomdaipari cégekével azonos technológiát tudott meghonosítani budapesti telephelyén.
A fejlesztés eredményeként egyrészt új termékekkel bővül a Premier Nyomda Kft. termékskálája (pl.: sokszínű csomagolóanyagok és kiadványok),
másrészt jelentősen bővül a gyártási kapacitása, harmadrészt pedig a gyártási idő jelentősen (mintegy 50%-kal) rövidül, így a sürgős – ezért
magasabb nyereségtartalmú – megrendeléseket is rövid határidővel el tudja majd vállalni a Társaság.
A fejlesztési projekt jelentős mértékben javította a Premier Nyomda Kft. versenyképességét a hazai és export piacokon egyaránt.
A pályázati projekt megvalósítása 2014. április 4-én kezdődött és 2014. augusztus 21-én zárult le.
A cégről és a projektről további információkat a www.premiernyomda.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Váradi Attila
va@premiernyomda.hu
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Cseh Tamásra emlékeztek a kerület kulturális életének szereplői
Hagyományteremtő rendezvények Újbudán
A XI. kerület egyre pezsgőbb kulturális élete újabb
színfolttal gazdagodott szeptember 6-án. A Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával jött létre az első Cseh
Tamás Nap, amelyen a részt vevő alkotók különféle
módon gondolták tovább a zenész örökségét.
Egyre sokszínűbb az élet Újbudán: a hagyományosan nagy érdeklődést kiváltó Bikás parki gyereknap az idén őszköszöntő
családi fesztivállal bővült, végre volt nemzeti ünnep a kerületben, március 15-én, és a Nemzeti Összetartozás Napján is
együtt ünnepelhettek az újbudaiak! Egyre népszerűbb a Válassz
sportot Újbudán! sorozat, és a kerületben működő Kulturális 11
Egyesülettel közösen szervezett programok is érdeklődők tömegét vonzzák. Az első Eleven Design hétvége kezdeményezés
sikerén felbuzdulva, már szerveződik a második, amelyben az
önkormányzat a kezdetektől szerepet vállalt.
Faur Zsófi, a Kulturális 11 Egyesület elnöke mesélt az egyesület megszületéséről, céljairól és a Cseh Tamás Nap létrejöttéről:
– Az egyesületet a Bartók Béla úton lakó lokálpatrióták, üzlettulajdonosok és bérlők hozták létre azzal a céllal, hogy népszerűsítsék ezt a városrészt. Rájöttünk, hogy együttdolgozva, mindenkinek a saját munkáját és kapcsolatrendszerét mozgósítva,
közösen tudjuk igazi tematikus utcává tenni a Bartók Béla utat
és környékét, és megismertetni egy szélesebb közönséggel is a
XI. kerület e részét. Az elmúlt bő fél évben máris számtalan
programunk volt, és rettentő sok pozitív visszajelzést kaptunk.
Több alkalommal kooperáltunk az önkormányzattal, a mostani
Cseh Tamás Nap ötlete is egy közös beszélgetés alkalmával született. Kiderült, mindannyiunk fejében megfordult már, hogy az
egykor a kerületben élő művész emlékére egy olyan fesztivált
kellene szervezni, ami az ő identitására, gondolatiságára épül.
Szerencsés együttállás volt ez, úgyhogy közösen nekiláttunk
megszervezni a fesztivált, amit szeretnénk minden évben megrendezni.
A nap már lezajlott eseményei alapján a galériatulajdonos úgy
látja, nagyon nyitottak az emberek a kulturális programokra:
akik részt vettek a Bartók Béla út programkínálatában, mind
úgy távoztak, hogy érdemes ide visszajönni, mert itt minőségi
kultúrával, minőségi gasztronómiával találkozhatnak. – Aki ellátogatott például a Gottier Caféba, az egy nagyon jó retromenüt
kóstolhatott, a falakon Cseh Tamás életéről, koncertjeiről, mindennapjairól láthatott fotókiállítást, illetve egy vele készült filmet is megtekinthetett. Nagyon kompakt élményt adott. Bízunk
benne, hogy a jövőben több hasonló együttműködés is meg tud
majd valósulni az önkormányzattal, hiszen közös a cél és az érdek! – tette hozzá.
Szeptember 6-án nemcsak a legendás előadó- és képzőművészt, hanem a dalai által megidézett korszakot is felelevenítette a XI. kerületi kezdeményezés. Stílszerűen, 11 helyszínen,
a Bartók Béla út menti galériákban, presszókban, vendéglőkben és kiállítóterekben várták a Cseh Tamást szeretőket, vagy

Diplomakiállítás a B29-ben
A Budapesti Kommunikációs Főiskola (BFK)
hallgatóinak diplomamunkáiból nyílt kiállítás
a B29 Galériában, a Bartók Béla úton. A képi
ábrázolás szakon végzett diákok alkotásait szeptember 6-ától október 4-éig lehet
megtekinteni.
Amennyire összetett a világ, annyira változatos alkotásokat lehet látni a B29 Galériában; tizenkilenc egyéniség művei szerepelnek a tárlaton. A kiállítók 26–35 év közti
fiatalok, közülük néhányan más egyetemen
szereztek diplomát, és utána váltottak
a művészi pályára.
– A képzés egyik célja, hogy lehetőleg
mindenki a maga képi világát bontsa ki, talán ezért is annyira sokféle és változatos ez
a tárlat – mondta Barabás Márton,
a Budapesti Kommunikációs Főiskola (BKF)
szakvezetője.
Képi ábrázolás szakon a festészettől a
plasztikán keresztül a klasszikus grafikai műfajokig mindent tanulnak a hallgatók,
a tanárok pedig a hagyományosak mellett
a modern eszközök és technikák alkalmazását is szorgalmazzák. – Így ha valaki például rézkarcszerű ábrázolást választ, akkor
legyen benne még valami plusz, mondjuk
világítsa is át a munkáját – tette hozzá Barabás Márton.
A kiállítást Kepes András, a BKF egykori
dékánja és jelenlegi oktatója nyitotta meg.
Szerinte mindig izgalmas egy új nemzedék
bemutatkozása, hiszen megfigyelhető, mi
érdekli őket. Úgy véli, ez a korosztály virtuális
világban nőtt fel, és erősen elüzletiesedett
korban él, ezért igazán érdekes, ahogy átlépnek határaikon, ahogy megtalálják és próbálják megtartani személyes értékrendjüket.
(H. L.)

azokat, akik hallottak róla, de nem ismerik eléggé. Az indiános
gyerekprogramok, koncertek, kiállítások, filmvetítések mellett
természetesen gasztronómiai meglepetésekben sem volt hiány.
Az utcáról egy-egy helyre betekintve serényen alkotó emberek
látszódtak, a Szent Gellért téren a hatalmas gitárinstalláció körül fiatalok guggoltak, kezükben krétával, hogy a zenész dalaiból írjanak idézeteket a gitárra. A Bartók Béla út galériáiban és
kávézóiban Cseh Tamás ihlette tárlatokkal, valamilyen módon
hozzákapcsolódó filmekkel, installációkkal, zenei produkciókkal emlékeztek az énekesre, zeneszerzőre. Kerekasztal-beszélgetések, Cseh Tamás mint rajztanár megidézése, felolvasások,
Cseh Tamás-pólók és street art akciók színesítették a Kulturális
Városközpont programjait. A Műegyetem előtti nagyszínpadon
slammerek is bemutatkoztak, akik Cseh Tamás dalait gondolták
újra szövegeikben, majd az Elefánt Együttessel, Bin Jippel és
Palya Beával folytatódott a délután.
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere is büszkén taglalta az egyedülálló kezdeményezés megszületésének körülményeit és az egyesülettel való közös munkát. – Budán sokszor
problémát jelentett, hogy nem igazán volt választék kulturális
rendezvényekből. Egy ekkora kerületnek márpedig adnia kell
arra, hogy sokféle programot kínáljon. Szeretnénk kulturális negyeddé varázsolni a kerület ezen részét, itt egyetemek,
kollégiumok vannak, a magas színvonalú kultúra itt helyet
kell, hogy találjon. Cseh Tamás Újbudán élte le életét, a Szent
Gellért téren tavaly avattuk fel a tiszteletére állított szobrot.
Ikonikus személyiség volt, szeretnénk megőrizni és ápolni az

emlékét, ezért tartottuk fontosnak, hogy Cseh Tamás Napot
hozzunk létre. Újbuda fontos helyszín, ezt ezzel is igyekszünk
megmutatni. Egy ilyen program viszont csak úgy jöhet létre,
hogy ha összefognak azok, akiknek ez fontos. Adta magát a
Kulturális 11 Egyesület, hiszen ők is itt alkotnak, ismerik a
városrész adottságait, kihívásait. Úgy érzem, a kerület elindult a főváros egyik kulturális központjává válásának útján.
Célunk, hogy egyre több olyan esemény és hely legyen itt, ami
vonzóvá teszi ezt a városrészt, ezért különösen fontos nekünk
ez az együttműködés a galériákkal, művészeti csoportokkal és
az egyesülettel, ami láthatóan egyre jobb és színvonalasabb
programokat eredményez.
Erre a napra időzítette a Random csoport galériájának megnyitóját, amelynek első kiállításán a Random alkotói különböző nézőpontból és stílusban közelítve Cseh Tamás Jóslat című
albumát Bereményi Géza szövegeire reflektáltak. Mucsy Szilvia, a Random Galéria vezetője elmondta, a Random csoport
egy kortárs fotóművészekből álló közösség, amely két évvel
ezelőtt jött létre Szamosi László gondolata nyomán. Tavaly,
amikor a Kulturális Városközpont Program elkezdődött Újbudán, felkértek őket egy egynapos pop-up kiállításra, ezután
gondolkodtak el rajta, milyen jó lenne a XI. kerületben megtelepedni. A galéria célja a kortárs fotóművészet és az egyéb vizuális művészetek, vizuális képalkotás megmutatása. A Cseh
Tamás programhoz kapcsolódó első tárlatuk október 10-éig
tekinthető meg.
(K. V.)
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Történelmi emlékhely lett
az Eötvös József Collegium
A magyarországi állami oktatási intézmények
közül elsőként kapta meg a történelmi emlékhely minősítést az Eötvös József Collegium.
A Ménesi úti intézményt francia mintára alapították 1895-ben, és meghatározó szerepet
játszott a hazai elitképzésben.
A francia École Normale Supérieure mintájára jött létre a 19. század végén az Eötvös Kollégium, amelynek
történelmi emlékhellyé minősítéséről idén márciusban
döntött a kormány. – Az Eötvös József Collegium az
első olyan hazai állami oktatási intézmény, amely megkapta e kitüntető címet – mondta az épület előtt tartott
köszöntőjében Palkovics László, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkára.
Hozzátette: az alapító Eötvös Loránd is egyfajta tanár-

A Terasz Budapest 2014 öttagú szakmai zsűrijét olyannyira elvarázsolták a XI. kerületi vendéglátóhelyek, hogy a főváros Városépítési Főosztálya és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ által
közösen kiírt pályázaton az öt kiemelt helyezésből kettőt is újbudai
kerthelyiségeknek ítéltek. A bírálat során a környezethez illeszkedés,
a stílus, a társadalmi nyitottság, a különféle dizájnelemek is szerepet
játszottak, ezek alapján a Fruska és a Tranzit is a legjobbak közé
került. A Kopaszi-gát és a Lágymányosi-öböl közkedvelt étterme,
a Fruska Picnic & Bisztró egy rusztikus tóparti nyaraló hangulatát
idézi, a családi vállalkozásban a hosszú évek alatt vendégként összegyűjtött tapasztalatokat egyeztetik össze a szakmai hozzáértéssel.
Ezért a hely kicsit bohókás, kicsit szeszélyes, keveri a mediterrán
gasztronómiát a francia hagyományokkal, a magyar konyhával, és
követi a budapesti gasztrotrendeket.
A Tranzit Art Café az egykori Kosztolányi Dezső téri buszpályaudvar metamorfózisából született: a farmotoros Ikaruszok helyére
bambuszligetek és retromuskátlik parkoltak, a türelmetlen utasok
helyett vidám gyerekzsivaj, az utasellátós rántott hús és puncsdes�szert helyett ciabatta és répatorta várja a vendégeket. Az egykori
buszperon helyén manapság kertmozi működik, Trabant és Wartburg helyett biciklik és babakocsik töltik meg a teret. Minden kétséget kizáróan érdemes ide is ellátogatni.

képző központot akart a kollégiumból létrehozni. Felidézte, hogy a kollégium már az alapítását követő években elitképzővé vált, a két világháború között pedig a
magyar szellemi nívó egyik legkiemelkedőbb nevelőintézménye volt, ahonnan az ország nagyjai, tudósai
indultak útjukra.
Palkovics László szerint nem véletlen, hogy a II. világháború után a hatalom megkísérelte felszámolni a
kollégiumot, amely mindig is a minőséget, a kiválóságot, az egyéniséget hirdette. Elvették nevét és közönséges zsúfolt diákszállóvá alakították, de szellemiségét

még a mindent ellenőrizni akaró totális hatalom sem
tudta megtörni. – A kollégium ma bízhat a kormány
támogatásában – jelentette ki az államtitkár. Papp Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főosztályvezetője
elmondta, jelenleg Magyarországon 47 történelmi emlékhelyet tartanak számon. – A kollégium méltán érdemelte ki a címet, hiszen az intézmény a kezdetektől
napjainkig kimagasló tudású középiskolai tanárokat és
szaktudósokat nevelt – emelte ki.
Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
rektora szerint a kollégium azért is kivételes, mert a
megálmodók céljait, az általuk vallott értékeket a múlt
század politikai viharai ellenére átörökítette, és azóta is
hitelesen képviseli. Az intézmény a kezdetektől a modern tanárképzés, a tudós tanárok kinevelésének ideájától vezérelve működött. Ilyen atmoszférával várta az ország legtehetségesebb diákjait, akik
sokszor igen nehéz körülmények közül érkeztek. A rektor szerint a kollégium – amely az 1900-as évek elején
került a mai, XI. kerületi Ménesi úti
helyére – szokatlan dimenziót nyitott
az oda érkezőknek a szabadság, az
önkormányzatiság, a demokratikus
működés elvével, a közösségi élettel.
– Az intézmény a magyar felsőoktatást alapvetően meghatározó, hazánk
tudományos potenciálját kiteljesítő
pozíciót tölt be – mondta Mezey Barna.
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere arról beszélt, hogy a kollégium – Eötvös Loránd szavai szerint – a bizalom alapkövére épült, és
ugyanilyen alapkő az a közösség is,
amely annak életét évtizedről évtizedre formálja. – A
minőséggel szembeni meg nem alkuvásnak köszönhető, hogy fénye nem kopott fennállása óta – mondta a
polgármester, hangsúlyozva, az önkormányzatnak kötelező segítenie, hogy ez így is maradjon. Az eseményen megemlítették, hogy a kollégiumban olyan jeles
személyiségek tanultak többek között, mint Benda
Kálmán történész, Keresztury Dezső író, költő, Szekfű
Gyula történész, Kodály Zoltán zeneszerző és Kosáry
Domokos történész.
(T. D.)

Terjeszkedik a Möbelix!
Európa vezető bútoráruháza a Möbelix, vonzó munka- és előrelépési lehetőségeket
kínál egy sikeres, és gyorsan növekvő vállalkozásban. Újonnan nyíló áruházunkba, a
XI. kerületbe keresünk munkatársakat, a következő területekre:

BÚTor érTékEsíTő, konyhaTErvEző/Eladó,
kasszás, lakBErEndEzésIcIkk-Eladó,
TEXTIl Eladó, rakTáros, aszTalos
amit kínálunk:
• Intenzív betanulási lehetőség
• Felelősséggel járó munkakör
• Kiváló előrelépési lehetőségek
• Kellemes munkahelyi légkör,
fiatal dinamikus csapat
• Piacképes kereseti lehetőség
és cafetéria juttatás

amit elvárunk:
• Teljesítmény, minőségorientált és
vevőközpontú gondolkodás
• Kiváló kommunikációs készség
• Együttműködő készség, pozitív hozzáállás
• Rugalmasság és tanulási készség
Előny:
• Hasonló területen szerzett
kereskedelmi és értékesítési gyakorlat
• Német nyelvtudás

ha csatlakozni szeretne csapatunkhoz, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát
e-mailen a jobs@moebelix.hu–ra, a betölteni kívánt munkakör megnevezésével.

köszönjük érdeklődését!

képzés
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Elindultak a kerületi
állásiroda képzései

Családi napközik –
rugalmas
kisgyermekellátó
szolgáltatások

Az Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda idén szeptembertől újraindítja nyelvi és számítástechnikai képzéseit. Az újbudai állás
iroda két éve hirdette meg először a felzárkóztató informatika és angol alapképzéseit munkakeresők részére, hogy a jelentkezők e két, ma már elengedhetetlen készséggel növelhessék elhelyezkedési esélyeiket. Idén németoktatással is bővült a
központ kínálata.
2012 óta a nyolcadik angoltanfolyam indult el az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. Hamzsabégi úti telephelyén. Az iskolai tanévkezdéssel egy időben induló két hónapos alapszintű nyelvi
képzésre idén is annyian jelentkeztek, hogy az első tanórán alig
tudták leültetni a jelentkezőket. – Az állásirodánk kezdemé-

nyezése kivételesnek számít, hiszen kevés az olyan munkaügyi
központ vagy közvetítő, amely saját álláskeresőinek térítésmentes képzéseket nyújt – mondta el Lőrincz Gergely, a többségében
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Újbuda Prizma Kft. ügyvezetője. Úgy véli, a tanfolyamon nemcsak a résztvevők nyelvtudása fejlődik, de mikroközösségek is alakulnak,
melyek a kurzus vége után is segítik egymást. – Alapvetően a

kerületi álláskeresők vesznek részt a képzéseken, de mivel sokan jelentkeznek olyanok, akik egyszerűen csak magányosak,
közösségbe vágynak, nekik is lehetőséget biztosítunk – tette
hozzá Vincze Ágnes, az Újbuda Prizma Állásiroda kirendeltségvezetője.
A Baranyai utcai irodában nem csupán az
állásközvetítés térítésmentes, hanem azok
a szolgáltatások is, amelyek a munkaadók
és munkavállalók sikeres egymásra találását segítik. Az álláskeresők tanácsot
kaphatnak az önéletrajz és a motivációs
levél elkészítéséhez, valamint munkajogi
kérdésekben is segítséget nyújtanak nekik.
Hoffmann Tamás polgármester az első angolórán elmondta, a 2012 óta folyó nyelvi
tanfolyamokon több mint 400 ember vett
részt, de hasonlóan sikeres az ezzel egy
időben indult informatikai képzés, újdonságként pedig idén németül is lehet tanulni. – A munkaerőpiacon nagy igény van rá,
hogy a munkavállalók legalább alapszintű nyelvi és informatikai kompetenciával
rendelkezzenek. Ennek hiánya pedig jelentősen megnehezíti az álláshoz jutást –
mondta a kerület vezetője.
A Prizma igazgatója kérdésünkre elmondta, mivel a képzés ideje rövid, azon
dolgoznak, hogy a jövőben a tanfolyamot
végzettek továbbléphessenek egy magasabb szintű kurzusra. A résztvevők két hónap alatt heti egy
alkalommal 10–12 fős csoportokban végezhetik el az alapképzést. Az angolórákat hétfőnként 10–12 óra között tartják,
a némettanfolyam szerdánként van ugyanebben az időben, az
informatika képzés pedig 9–11 óra között lesz a Polgármesteri
Hivatal épületében.
(T. D.)

A Családbarát Újbuda Program részeként feltérképezték a kerületben elérhető rugalmas
kisgyermekellátó szolgáltatásokat. A családi
napközi alkalmas a gyermekek napközbeni ellátására, a
megváltozott társadalmi és
személyes igények kielégítésére. A pár éve megjelent,
viszonylag új szolgáltatás az eddig kínált napközbeni ellátások alternatívájaként, illetve kiegészítéseként jelenik meg.
A kisgyermekeket ellátó rugalmas szolgáltatásokról tájékozódni lehet www.ujbuda.hu
Családbarát Újbuda Program oldalán.

Esélyegyenlőségi
képzés

Képünk illusztráció

2014. szeptember 17.

Munkahelyi esélyegyenlőség és kommunikáció témájú képzéseket, illetve munkahelyi
esélytervkészítés és -felülvizsgálat lehetőségét
kínálja a Családbarát Újbuda című projektben
2014. szeptember-december között a Budapest
Esély Nonprofit Kft. A képzésen a XI. kerületben székhellyel, telephellyel vagy egyéb kirendeltséggel rendelkező szervezetek térítésmentesen vehetnek részt. További információ
a www.ujbuda.hu oldalon.

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...

ÁLLÁSBÖRZE
Tisztelt Álláskereső!

A BFKH XI. Kerületi I. Munkaügyi kirendeltség (1092, Ráday u. 42-44) az Újbuda Prizma Kft-vel közösen
ismét állásbörzét rendez.
Célunk, hogy összehozzuk a keresletet és a kínálatot, és tájékoztassuk a munkaadókat a lehetséges állami
és európai uniós támogatásokról.
A rendezvényen való részvétel DÍJMENTES!
Helyszíne:
Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Tanácsterem
1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.
Időpontja: 2014. szeptember 24. (szerda) 09:00 - 13:00
KÉRJÜK, HOGY ÖNÉLETRAJZOT
HOZZON MAGÁVAL!
A rendezvény Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központ, Budapest Főváros Kormányhivatala IX. kerületi I. Munkaügyi
kirendeltsége, avalamint az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
együttműködésével valósul meg.

IX. KERÜLETI I. MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE

...az utóbbi 20 év orvosi kutatási eredményei
sorra bizonyították, hogy a rosszindulatú daganatok legalább 20 százalékát vírusok okozzák.
A HPV - azaz a Humán Papilloma Vírus - az
egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, amely szintén ebbe a csoportba tartozik. A
fogamzóképes korba jutva fontos mindenkinek
tájékozódnia a vírussal kapcsolatos információkról, hiszen felelősségteljes szexuális élettel a
fertőzések nagy része elkerülhető.
A védőoltás fontosságáról Dr. Béres Zsuzsannát, a Budai Oltóközpont és Magánorvosi
Centrum vakcinológusát kérdeztük.
- A zseniális gondolat, mely szerint a méhnyakrákot egy vírus okozza, az 1970-es
években még szinte eretnekségnek számított.
2008-ban azonban az elképzelés már orvosi
Nobel-díjat ért, melyet Hausen orvosprofes�szor kapott a humán papilloma vírussal (HPV)
kapcsolatos kutatásaiért. A vírus egy nagy családot képvisel, bizonyos típusai több betegség
hátterében is jelen vannak (szájüregi daganatok, szeméremtest-, heredaganatok, végbél-,
garat-, illetve méhnyakrák, szemölcsök). A
méhnyakráknál a HPV 16, 18 törzsekkel történő fertőzés esetében 60%-ban, a HPV 45,
33 törzsekkel bővítve a sort már a daganatok
80%-ának kialakulásában bizonyított a vírus
szerepe. A kórokozó beépül a vírus genetikai
állományába és a hosszú ideje fennálló fertőzést követően azt átprogramozza; idővel egyre
több sejt lesz érintett a folyamatban, és egyre
kisebb az esély arra, hogy az immunrendszer
megbirkózik a feladattal. A folyamat előre
haladtával ezek a fertőzött sejtek a vérereken,
nyirokereken keresztül a szervezet más helyeMagánorvosi 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

ire is eljuthatnak,
ilyenkor beszélünk
áttétről.
A nők 80%-a
fertőződik meg a
vírussal élete folyamán, akár többször
is. Az egyik leg�gyakoribb szexuális úton terjedő betegségről van szó,
amellyel szemben
az óvszer használata sem nyújt teljes védelmet. A betegség
30%-ban már 45 éves kor alatt jelentkezik. A
védőoltás minden szexuálisan aktív nő esetében ajánlott. Az optimális időpont azonban a
nemi élet megkezdése előtti időszak, hiszen a
fiatal immunrendszer fiziológiásan is magasabb
ellenanyag választ képes kialakítani a vakcinációt követően. 2014-től már itthon is kötelezően ajánlott a hetedikes lányok számára a méhnyakrákot megelőző oltás, az ő esetükben két
oltás is megfelelő védelmet biztosít, melyet fél
év különbséggel kérhetnek térítésmentesen az
iskolákban a szülők gyermekeiknek. A magyarországi oltási program keretében közel 47 ezer
lány számára válik elérhetővé az oltás az állam
által finanszírozott formában.
A védőoltás nem helyettesíti az évenkénti
nőgyógyászati rutinvizsgálatot, ezt az oltást
követően is javasolt megtenni. Ebben az esetben azonban már szinte minimális az esély
arra, hogy a betegség áldozatai legyünk. Sajnos így is közel 500 édesanyát, nagymamát,
fiatal lányt veszítünk el évente, és 1000 feletti
az új esetek száma, annak ellenére, hogy jelen
tudásunk szerint megelőzhető betegségről van
szó. Az egészség korona az ember fején, de
csak a beteg látja meg azt! (egyiptomi közmondás) - én azt kívánom egészségesen is sikerüljön mindenkinek meglátnia!
Az Egészségrovatot a

Budai Oltóközpont

és magánorvo si ce ntrum

támogatta.
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60+ RÖVIDEN
BEIRATKOZÁS –
az Újbuda 60+ Program
őszi angol-, német- és
internettanfolyamaira!

2014. szeptember 17.

Az Újbuda 60+
Program őszi eseményei

Örömmel értesítjük a tanulni vágyó 60 év
feletti polgárainkat, hogy kerületi iskolák
bevonásával angol, német és internet kezdő és haladó tanfolyamok indulnak az Újbuda 60+ Program keretében.
A beiratkozás, 2014. szeptember 22–28.
között munkanapokon 9–14 óra között lesz
az Újbudai Szenior Programközpontban.
Kérjük, hogy a 60+ kedvezménykártyájukat és lakcímkártyájukat feltétlen hozzák magukkal!
A tanfolyamok várhatóan a szeptember
29-i héten kezdődnek.
Újbudai Szenior Programközpont XI.,
Bölcső u. 3. minden hétköznap 9–14 óráig a 3724-636-os telefonszámon vagy személyesen.

A kerület idősbarát programja ősszel is folytatja népszerű foglalkozásait, és folyamatosan színesíti palettáját az Újbudai
Szenior Programközpontban. Az utóbbi időszak egyik legnépszerűbb előadássorozata, a 60+ fengsuj szeptember 23-án indul
újra. Témája többek között az otthonteremtés művészete, a vál-

A természet ihletése
Szerencsi Gabriella festményeiből nyílik
ingyenes kiállítás „A természet ihletése”
címmel az Albertfalvi Közösségi Házban
szeptember 17-én, szerdán 18 órakor.
Akvarellel, majd Végsheő Klára festőművésznél olajjal tanult festeni. Alkotásainak tárgya a természet, akár tájkép,
akár absztrakt ábrázolás a végeredmény.
Műveiből az Országos Képzőművészeti
Lektorátus többet is zsűrizett.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház,
1116 Bp., Gyékényes utca 45–47. (2046788). A kiállítás megtekinthető október
6-áig hétköznapokon 10 és 18 óra között.

tozás szükségszerűsége, a színek, szimbólumok alkalmazása, a
külső és belső egyensúly fogalma és megteremtése.
A szíves játékvarroda is folytatódik szeptember 22-étől. A foglalkozás során plüssjátékok kézi varrására van lehetőség: varráshoz szükséges anyagokat, eszközöket biztosítjuk, de kérjük, ollót

programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel 200
havi programjából
Hahota jóga – Nevetéssel az egészségért
Domján Ferenc szeptember 22-én és 29-én (hétfői napokon)
9.00–9.45 óráig tart hahota jógát az Újbudai Szenior Programközpontban. A részvétel ingyenes, érdeklődni minden hétköznap 9.00–14.00 óra között a 372-4636-os telefonszámon lehet.

Fengsuj és az otthonteremtés
„Az otthonteremtés művészete, a változás szükségszerűsége”
címmel tart előadást Kunczly Judit fengsuj szakértő az Újbudai
Szenior Programközpontban szeptember 23-án, kedden 10.00–
11.30-ig. A részvétel ingyenes, érdeklődni minden hétköznap
9.00–14.00 óra között a 372-4636-os telefonszámon lehet.

Digitális fotózás
A digitális fotózás alapjait és a képek utólagos javításának különböző fortélyait lehet elsajátítani Áment Zsókától a Fotós
Médiaműhelyben szeptember 23-án, kedden 14.00–17.00 óráig.
Jó idő esetén fotósétával egészül ki a program. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont. A részvétel ingyenes, érdeklődni
a 351-4276-os számon lehet.

Zsolnay-kiállítás megtekintése
(Honvéd Főparancsnokság Dísz-tér)
Találkozó: 2014. szeptember 19. 9.30 óra – Móricz Zs. körtéren
a Szt. Imre-szobornál.
Előzetes jelentkezés szükséges: jelentkezni lehet az Újbudai
Szenior Programközpontban (Bölcső u. 3.; 372-4636) vagy
e-mailban (martonlici@gmail.com)
Belépődíj: 1000 Ft, 70 év felett ingyenes
További információ: martonlici@gmail.com

Dietetikai tanácsadás
Ingyenes, az egészséges táplálkozással kapcsolatos személyes
tanácsadáson vehet részt minden 60 év feletti, újbudai lakos,
aki szeretné egészségesebbé tenni táplálkozási szokásait.

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

Előzetes jelentkezés szükséges: a 06/1/372-46-36 számon vagy
személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban (1117
Bp., Bölcső u. 3.) minden hétköznap 9–14 óra között.
A tanácsadás időpontja: 2014. szeptember 24. 13.30–15.30
A tanácsadás helyszíne: Újbudai Szenior Programközpont
A tanácsadást tartja: dr. Barna Lajosné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Dietetikai Szakmai Tagozat tagozatvezetője.

Kedvezményes színházjegy-árusítás
A budaörsi Latinovits Színház 2014. szeptember 25-én 9.00–
14.00 óra között kedvezményes jegyárusítást tart az Újbudai
Szenior Programközpontban. A kedvezmény igénybevételéhez
Újbuda 60+ kedvezménykártya szükséges!

60+ TERMÉSZETJÁRÁS
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Pilis-hg.: Pilisszentlászló–Lajos-forrás–Kő-hegy–Izbég
Táv: 14 km, találkozó: 7.45, Batthyány tér, HÉV
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374
Előzetes jelentkezést kér!
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
1. Budai-hegység.: Széchenyi-hegy–Farkas-vgy.–Sas-hegy
Sas-hegyi belépő: 500 Ft
Találkozó: 9 óra, Fogaskerekű városmajori végállomása
Túravezető: Szászi Katalin (Műanyag SC) (30)604-1490
Előzetes jelentkezést kér!
2. Népliget – séta és Planetárium
Találkozó: 9.30, Népliget: a 103-as busz állomása
(az M3-as mertóval is elérhető!)
Túravezető: Bán Andrásné (CAOLA) (70)388-9463
Előzetes jelentkezést kér!
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak megfelelő,
szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai
és víz vagy üdítőital.

Ízületi torna
Kímélő torna szakképzett gyógytornász vezetésével.
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház (1118 Bp., Törökugrató
utca 9.). Időpont: minden pénteken 14.00–15.00
A torna díja: 3400 Ft/4 alkalom; 6000 Ft/8 alkalom
További információ: 246-5253

Teadélután – „Amit csak Kelenvölgy múltjáról
tudni lehet...”
„Kelenvölgy és a vasút” – beszélgetés Sturdik Miklóssal
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (1116 Budapest, Kardhegy utca 2.). Időpont: 2014. szeptember 19. 18.00–20.00
A részvétel ingyenes! További információ: 424-5363

hozzanak magukkal. Az útifilmes beszámolókat október 20-ától
vetítik, ezek során különböző országok világával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az idei időpontokban Szicília, Portugália és az Egyesült Államok nemzeti parkjai kerülnek sorra. A
mentálhigiénés és relaxációs foglalkozások szeptember végétől
várják azokat, akik szeretnének lelki egészségük megőrzéséért tenni. A mentálhigiénés
foglalkozások minden alkalommal más témákat (pl. társkeresés, generációs problémák,
özvegység, beteggondozás) dolgoznak fel,
előadás és csoportos beszélgetés keretében.
A relaxáció során meditációs gyakorlatok elsajátítására van lehetőség.
Dietetikai tanácsadásunk szintén folytatódik szeptembertől kéthetente, a jelentkezők
személyre szabott tanácsokat kaphatnak
a táplálkozással kapcsolatban. A tanácsadáshoz előzetes jelentkezés szükséges az
Újbudai Szenior Programközpontban. Bűnmegelőzési programunk októbertől indul,
ennek célja olyan praktikák megismertetése
a résztvevőkkel, melyek segítségével megelőzhetőek a különböző káresetek.
A fenti foglalkozásokon túl idén még tervezünk gasztronómiai programot és főzőtanfolyamot, a mobiltelefon használatát segítő
tanfolyamot, valamint elsősegély-tanfolyamot is. Színházjáró programunk is újraindul
– novemberben, a bérletek vásárlásával –, valamint egészségnapot is szervezünk a tél közeledtével szakemberek előadásaival.
További információk az Újbudai Szenior Programközpont elérhetőségein (1117 Bp., Bölcső utca 3., telefon: 372-4636). Várunk minden kedves érdeklődőt programjainkra!

Újbudai siker a nagykanizsai
Szenior Egyéni Rapid
Sakkbajnokságon
Nagy fába vágta fejszéjét Nagykanizsa Önkormányzata, amikor elhatározta, hogy országos szinten versenylehetőséget nyújt
a 60 éven felüli sakkozóknak, és ezzel hagyományt teremt a
későbbiekben megrendezett versenyekre. Az elődöntők után
a nagykanizsai döntőre az ország minden részéből 28 önkormányzat 63 résztvevővel nevezett, végül 58-an mérettették
meg magukat szeptember 4–5-én. Kerületünket a gazdagréti
sakk-klub vezetője, Katusák Judit képviselte.
A versenyt 9 fordulós svájci
rendszerben 2x20 perc játékidővel plusz 3-3 másodperc
bónuszidő lépésenként a FIDE
rapid szabályok szerint bonyolították le, értékelése a Swiss
Master programmal történt.
A mezőny erősségét jellemezte, hogy egy nemzetközi
mester és három FIDE-mester
is indult, összesen 37 versenyző rendelkezett Élő-ponttal,
közülük 14-en voltak 2000 pont
felett.
A résztvevőket és kísérőiket
Cseresnyés Péter polgármester,
az Idősügyi Tanács (IT) elnöke, országgyűlési képviselő
köszöntötte. Az igen erős mezőnyben kerületünk delegáltja
derekasan helytállt, és mint a
legjobb női versenyző, tárgyjutalomban részesült. Büszkék
vagyunk eredményére, és bízunk benne, hogy a jövőben is
ilyen sikeresen fogja képviselni
kerületünket.
A verseny rangját mutatja,
hogy az elismerő okleveleket
első helyen dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter, a
Magyar Sakkszövetség elnöke
írta alá. Seszták Miklós lobbizása nyomán a versenyt a FIDE (Nemzetközi Sakkszövetség)
felveszi a hivatalos versenyprogramjába.
A jó hangulatú rendezvény záróeseményén Kiss Norbert államtitkár elismerését fejezte ki az elődöntőket megszervező
önkormányzatoknak, a versenyt lebonyolító Nagykanizsa Önkormányzatának és az összes versenyzőnek, akik korukat meghazudtoló hévvel és kitartással, de főleg az évtizedek folyamán
megszerzett tudásukkal és tapasztalatukkal járultak hozzá a
verseny sikeréhez.
Ezúton még egyszer gratulálunk a legjobb női versenyzőnek,
Katusák Juditnak, aki kiváló eredményével hozzájárult kerületünk jó híréhez.
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Időutazás Magyarország
leghíresebb lakótelepén
Harminc évvel ezelőtt, 1984 márciusában
foglalták el az első lakók ingatlanjaikat a híres
gazdagréti lakótelepen. A közösségformálásban
a helyi kábeltévé, a mai Újbuda TV is aktívan
részt vett. A lakótelep és a televízió színes
programokkal ünnepli 30. születésnapját szeptember 20-án.

A gazdagréti lakótelepen hamar hagyománnyá vált, hogy
minden új beköltözőt szívélyes üdvözlettel és persze segítséggel vártak a többiek. Magyarország első kábeltelevíziója nagy szerepet játszott a közösségi élet összekovácsolásában, a lakók bármikor bemehettek a szerkesztőségbe, és
elmondhatták véleményüket, információikat lakótársaiknak, de a rendezvények lebonyolításában is nagy támaszt
nyújtottak a televízió munkatársai. A képernyőn keresztül

úgy lehetett szólni a szomszédokhoz, hogy azok levethessék gátlásaikat és beilleszkedhessenek ebbe az emberi
kapcsolatokkal tarkított, újfajta lakótelepi életbe. A kerek
évfordulót különleges nosztalgiarendezvénnyel ünnepli a
városrész és az Újbuda TV közösen.
A hagyományos halászléfőző verseny idén Gazdagréti
Szomszédok Ünnepévé bővül. Délelőtt különféle halászlevek készülnek
majd a bográcsokban, délután pedig
a lakótelepé, az
Újbuda televízióé
és a Szomszédoké
lesz a főszerep! A
városrész országos hírnevét az
egy évtizeden át
futó Szomszédok
című teleregény
hozta meg, így a
különleges napra természetesen
az egykori sorozat szereplői is
meghívást kaptak. Vágási Feri,
azaz
Nemcsák
Károly örömmel
vállalta el a házigazda szerepét.
–
Tizenhárom
éven
keresztül
jártunk Gazdagrétre, forgattuk
a Szomszédokat,
mindannyian tele
vagyunk élményekkel, jó sztorikkal – emlékezett vis�sza a színész, színházigazgató. – Horváth Ádám olyan
zseniálisan vezette a csapatot, hogy szinte konfliktus
nélkül éltük meg ezt a 13 évet. Örülök, ha az emberek
szóba állnak velem, sokan felismernek, néha azt gondolják, tényleg a szomszédjuk vagyok. A sorozat mindig törekedett arra, hogy jó példát mutasson, ami persze
ragadós volt a gazdagrétiekre is. Igazi csapat voltunk!

VIII. Szakrális Művészetek Hete – Kulturális örökség napjai

A teleregény a mai fiatalok körében is népszerű, ennek
titka, hogy a rendező a kisebb szerepekre is színészeket
hívott, akik hitelessége és szakmaisága jelentette a sorozat sikerét – mesélte.
A teleregény köré épül majd az a helytörténeti túra is,
amely 10, 13 és 15 órakor indul a gazdagréti térről. A nap
folyamán színes programokkal, kirakodóvásárral idézik
meg a ‘80-as évek hangulatát. A gyerekeket koradélután
a Kiss Kata zenekar táncoltatja, a nagyobbakat Wolf Kati
énekelteti, este pedig igazi utcabállal vár mindenkit az
Arató Disco Aki szívesen osztozna a szomszédjával és a
Szomszédokkal az ünnepi tortán, feltétlenül látogasson ki
a rendezvényre!
(K. V.)

LLATI JÓ
ÚJBUDAI NAP

Nyitott templomok napja
________________________________________________________________________________________________________

2014. szeptember 20.
Művészetek találkozása Kelenföldön

Múlt - jelen - jövő

póni

-lova

glás

Helyszín: Kelenföldi evangélikus templom, 1114 Budapest, Bocskai út 10.

Programok:

17.30 – 22.30 óráig a templomban, kolumbáriumban,
a gyülekezeti és a tanácsteremben

_________________________________________________________________________________________________________________________

17.30 Szakralitás és művészet a kortárs templomépítészetben
Schneller István építész-urbanista vetített képes előadása
Az előadással párhuzamosan a gyülekezeti teremben 17.15 órától „Keresd a ritmust!” címmel
kreatív-játékos foglalkozás gyerekeknek, Czirják Ágnes és Kern Orsolya építészek vezetésével.

agyagozás

atás

simog

állat

18.30 Tradíció és modernitás Polgár Rózsa művészetében
A kiállítást Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész nyitja meg

Ingyenes programok:

18.45 Kalandtúra templomban, toronyban

ź póni-lovaglás

19.30 Bach 300 (In memoriam Carl Philipp Emanuel)

Lipcse kontra Hamburg – Johann Sebastian Bach zenei öröksége
Hangverseny és előadás
Közreműködik: Papp Ágnes zenetörténész, Pál Diana (csembaló),
Fülep Márk (fuvola), Prőhle Katalin és Szűcs Kinga (hegedű),
Bogáti László (brácsa), Gombos Arikán (cselló)

21.00 Az árnyék - dráma
Az IKSZKör előadása
22.00 Oratio oecumenica - közös imádság
Közreműködnek a Fővárosi Protestáns Kántorátus énekesei

web: kelenfold.lutheran.hu

arcfestés

ź arcfestés

kulti
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Képeslapok a jégszigetről
Vízesések, gleccserek, végtelen lávamezők és vulkánok
– csak néhány szépség, amiért érdemes felfedezni
Izland szigetét. A 60+ Fotókör és az Aps Fotóstúdió
tagja, Kozma Cecília nyugdíjasan sem érezte későnek,
hogy belevágjon a nagy kalandba. Az Albertfalvi Közösségi Ház a Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállításon mutatta be az utazásáról készített fotóit.
Izland az a hely, ahová a kalandorok járnak – gondolnánk elsőre –,
hiszen zord és barátságtalan kép él róla a köztudatban. A vikingek,
írek és skótok keveredéséből létrejött izlandi nép, legyenek bár kevesen, mégsem cserélnék el hazájukat a világ minden kincséért
sem. A vikingek
által a VIII. században alapított
ország a világ
egyik legkülönlegesebb szigetén,
az Atlanti-óceán
közepén, közvetlenül az északi
sarkkör alatt található. Időjárása
ennek dacára nem
hideg, köszönhetően a Golf-áramlatnak.

Aki rászánja magát, és eljut a szigetre, varázslatosan szép vidéket fedezhet fel. Kozma Cecília nyugdíjas kora ellenére vágott neki, hogy felfedezze a vulkánok, gejzírek és gleccserek
világát. Izlandi utazásáról készített fényképeiből az Albertfalvi
Közösségi Házban rendeztek kiállítást. A 60+ Fotókör tagjának
érdeklődését lánya korábbi úti élménye keltette fel. – Beszámolói teljesen lenyűgöztek. Akkor döntöttem el, hogy ezt nekem is
meg kell néznem – emlékezett vissza az amatőr fotós, akit sok
meglepetés ért. Ilyen volt például a gyér lakosság: Kozma Cecília szerint annyira kevés ember él ott, hogy szinte láthatatlanok,
egy 120 házas település már nagyvárosnak számít.
Izlandi útja során a fotós hajózott jéghegyek között, sétált lávamezőn, látott gejzíreket és óriási vízeséseket. Beszámolók szerint
az Izlandra látogató láthatja sütni éjfélkor a napot, megfigyelhet
egzotikus tengeri madarakat, és ha szerencséje van, egy bálnalesen akár meg is érintheti a világ legnagyobb emlősét. – A túrák
napról napra lenyűgözték a csapatot. Jártunk azon a területen,
ahol Neil Armstrong gyakorlatozott a Holdra szállás előtt, fürödtünk természetes meleg vizű forrásokban és sétáltunk a 2010-es
vulkánkitörés láváján – mesélte az alkotó, aki rajongása ellenére
elismerte, valóban nagyon kopár a táj az évszázadok során kiömlött rengeteg láva miatt. A rátelepedett vastag, haragoszöld moharéteg viszont gyönyörűvé varázsolja a tájat. – Az egész vidék a
tágasság, a szabadság érzését adta, melynek minden szegletéből
a nyugalom és a béke áradt – tette hozzá.
(T. D.)

Folytatódnak a séták
a Mátyás-templomban
A nagy érdeklődésre való tekintettel
Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő további ingyenes látogatásokat szervez
a XI. kerületi nyugdíjasoknak a Mátyás-templomba

Időpontja:
2014. szeptember 28.
vasárnap 15.00
Jelentkezni lehet: szeptember 26-ig telefonon
vagy e-mail-ben
Nagyné Antal Anikó
önkormányzati képviselőnél (+36 20 404 7023,
n.antalaniko@gmail.com)
A részvételhez
szükséges a visszaigazolt
regisztráció!

Szépkorúak

Az Idősek Világnapja alkalmából
Hajad őszül, szemeid körül szarkalábak díszelegnek,
S a tinilányok találkozáskor csókolommal köszöntenek.
Ébredés után még erőt gyűjtesz fekhelyed szélén ülve
Sajgó ízületi fájdalmaid csendbe, megadással tűrve.
Kiballagsz a konyhába egy erős kávé élénkítő ízéért,
S a rádió kora reggeli eseményeket sugárzó híréért.
Beszeded a még este gondosan kikészített gyógyszereid,
Majd ismét átgondolod a mai napra kitűzött terveid.
A térre mész, megkezded szokásos reggeli sétádat,
S a felkelő nap gyengéden simogatja barázdás orcádat.
Egy padra leülve felidézed elmúlt ifjúságodat,
S gondolatban átöleled hajdani szerelmetes párodat.
Ábrándozol fiatal éveid alatt megtörtént kalandokon,
S régen „elment” sok-sok kedves és hűséges barátokon.
Ám a „film még pereg, nincs vége az előadásnak”
A szépkorú évek eseményei még lehetnek frappánsak.
Hisz unokák sokasága rajong körbe találkozáskor,
S oly sokszor lelkesedsz még egy-egy újdonságtól.
Még érdekelnek a világban zajló különleges események,
S a kulináris élvezeteket nyújtó, fenséges ízű ételek.
Jóleső érzéssel nyugtázod a korod miatt kapott tiszteletet,
Ám higgadtan fogadod a feléd irányuló, jó szándékú
intelmeket.
Ezért fel a fejjel! Örülj a mindennapok szépségeinek,
S ne fogyassz olyan dolgokat, melyek ártanak az egészségednek!
Ha optimistán, az évekkel dacolva éled szépkorod,
Akkor utódaid elismerően mondják: jól élt, semmit sem
tékozolt.
Rimóczi Ferenc

Az élet szép – Idősek Világnapja 2014
A Magyar Divat Szövetség és az Újbudai
Kulturális Intézet közös programja
2014. október 1., szerda 18.00 óra
KULTI – CSONTVÁRY MŰVÉSZETI
UDVARHÁZ, 1111 Budapest,
Bartók Béla út 32. Telefon: 787-0045

„Titkok nőknek” – a világ idős kort megélt, híres
női személyiségeinek felidézése – divattörténeti
emlékek, öltözködéssel, viselkedéssel összefüggő örök érvényű „bölcselkedések”.
„Kortalan divat” – öltözködési praktikumok – a
ʼ60-as, ʼ80-as évek modellsztárjai mutatják be a
mai divatos öltözékeket, Illusztrálva, hogy híven
illeszkedik a jelen divatja hatvanon túl korunk
életviteléhez, egészségéhez, pénztárcánkhoz, a
társadalmi feladatokhoz.
A rendezvényen Bakacsi Béla énekes, a ʼ70-es
évek egyik népszerű táncdalénekese biztosítja a
kiváló hangulatot.
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Testmozgásra invitálták
az újbudaiakat a Kopaszi-gátra
Idén 16. alkalommal rendezte meg a Magyar Szabadidősport
Szövetség a Coca-Cola Testébresztő Családi Mozgásfesztivált. A rendezvényen korra és nemre való tekintet nélkül bárki
kipróbálhatta magát a különféle sportjátékokban.
A sportrendezvénynek másodízben adott helyet a Kopaszi-gát, ahol a
korábbi hetven–hetvenöt helyett idén csaknem százféle edzésfajtát lehetett kipróbálni a mozgásformák szerint szektorokra osztott területen.
Ezúttal családokat invitálták testébresztésre a szervezők, és a borongós idő ellenére közel ötezren
vettek részt a programon.
A megnyitón Simicskó István
sportért felelős államtitkár elmondta, hogy az elmúlt években a felnőttek körében ötről tizenöt százalékra
nőtt az aktívan sportolók aránya, az
igazoltan egyesületekben sportoló
gyermekek száma pedig 230 ezerről 330 ezerre emelkedett.
Hoffmann Tamás polgármester
kiemelte: Újbuda Önkormányzata
mindent elkövet azért, hogy megfelelő feltételeket biztosítson a kerületieknek a sportoláshoz. Hozzá-

AZ ÖSSZEFOGÁS
ÚJBUDÁÉRT EGYESÜLET
bemutatja:

tette: – Ezt a célt szolgálják az utóbbi évek fejlesztései, a Bikás park
átalakítása, a futókörépítések és a kamaraerdei kiránduló utak felújítása
is. Fontos, hogy minden korosztálynak lehetőséget biztosítsunk a mindennapos testmozgáshoz – mondta.
A nap közös zenés bemelegítéssel indult, majd sárkányhajózás, kangoo jamp és rocket ball, valamint számtalan egyéb különlegesség várta
az érdeklődőket. A legelszántabbak Családi 10Próbába is benevezhettek, az erőt, ügyességet, gyors
reakciókat és összefogást igénylő pálya garantáltan összekovácsolta a csapattagokat.
Szeptember 13-án, szombaton
újabb sportnapnak adott otthont
a Lágymányosi-öböl: a „Válas�sz sportot Újbudán!” eseményt
idén már negyedszer rendezték
meg. A legfőbb célja, hogy a legkisebbek minél több sportágat
megismerjenek és megszeressenek, de emellett az egész családnak tartalmas kikapcsolódást
nyújt. Részletes beszámolónkat
a következő lapszámunkban olvashatják.
(H. L.)

Megkezdi működését a tanfelügyelet
Szeptember elején tartotta intézményi
tanévnyitóját a kerületi oktató-nevelő
munkát összefogó Újbudai Pedagógiai
Intézet (UPI). A szakmai eseményen szó
esett a köznevelési rendszer fejlesztési
irányairól, a tanfelügyeletről, a jogszabályi változásokról, valamint a fenntartói és működtetői feladatokról is.
Megtartotta hagyományos szakmai tanévnyitó rendezvényét az Újbudai Pedagógiai Intézet,
amelyen a szeptembertől hatályba lépő változásokról tartottak előadásokat az oktatásban
dolgozóknak. Köszöntőjében Hoffmann Tamás
polgármester arról beszélt, az önkormányzat
mindenkinek igyekezett könnyebbé tenni a tan-

évkezdést, Simicskó István sportért felelős államtitkár pedig Juhász Gyula szavaival érvelt
az értékelvű oktatás mellett. Az UPI vezetője,
Gyurcsó Gyuláné hangsúlyozta: fontos, hogy a
központi tanévnyitó mellett szakmai évnyitóval
is segítsék az intézményvezetők munkáját.
Az UPI igazgatója emlékeztetett rá, hogy már
átkerült a gyakorlatba a köznevelés átszervezésével járó jogszabályi változások többsége, de
a próbaminősítés és a portfólió-kezelés újdonság lesz a pedagógusoknak, és a tanfelügyelet is
idén kezdi meg működését. A tanulóknak új volt
a hit-, illetve erkölcstan oktatás, emellett a tudástartalmak és követelmények is változtak az új
NAT elvei mentén.

Tavalytól lépett életbe az egész napos iskolarend
az általános iskolákban, szakemberek szerint ez
a korábban napközis kicsiknél alig hozott érzékelhető változást. Gyurcsó Gyuláné kiemelte: a
mostani tanév tervezésekor ügyeltek arra, hogy
jusson idő a pedagógusok felkészítésére, továbbképzésére, illetve a tanácsadásokra.
Az évnyitó előadói között volt Pölöskei Gáborné köznevelésért felelős helyettes államtitkár, az
államtitkárság két főosztályvezetője, valamint
dr. Szvathné dr. Szalay Márta, az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet főigazgató-helyettese. A rendezvényen Molnár László alpolgármester és Laucsek István tankerületi igazgató is részt vett.
(Újbuda)

K elen földi
szomszédoló
és geszten ye
feszt i vál
2014. szeptember 27., Szombat 10–20-ig
A Bartók Béla úti villamosremíznél
(a Bartók Béla út–Csóka utca sarkán)
Programok:
Folyamatos gyermekprogramok, ugrálóvár
és kézművessarok
Társasjátékok a játékforrással
Rekeszmászó bajnokság a házak házával
Tombola, értékes nyereményekkel
Bemutatkozik a Bethlen Gábor Általános
Iskola és Újreál Gimnázium,
valamint a Keveháza Utcai
Általános Iskola
A jó hangulatról
a pa n ic c re w h i p hop
tánccsoport, a P e t őf i M usic a l
Stúdió, Spán dl i Sz i lárd
zenész és a Ca narro Duó
gondoskodik
Ingyenes ételkóstoló
és kedvezményes italárak
F el h ívás :
A fesztivál napján várjuk a jobbnál jobb
gesztenyés gyermekrajzokat és gesztenyebábukat, amelyeket zsűri értékel,
és a legjobbakat díjazzuk
a rendezvény végén.

SA
E
ÉV NA
5
1
PO
M
CA

SZÜLETÉSNAPI HÓNAP

A CAMPONÁBAN
Vásárolj legalább 1999 Ft-ért, és garantált ajándékot
adunk, sőt akár megnyerheted a 4 fős családi utazást is!
Részletek: www.campona.hu
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Elindult az elektromos
ajtóék program
A Prizma Kft. tájékoztatása szerint
Hoffmann Tamás polgármester kezdeményezésére, Budapest Főváros XI.
kerület Újbuda Önkormányzata elektromos ajtóékkel és belépésjelző riasztószerkezettel segíti az idősek otthonának védelmét. Ez a Lakásvédelmi
Akcióterv újabb pillére. A korábbi elemek, mint a Biztonsági Rács Program,
nagy érdeklődés mellett „futnak”.
Az elektromos ajtóék egy ajtó alá helyezhető szerkezet, amely megakadályozza az ajtó kinyitását. Ha illetéktelenek megpróbálják kinyitni az ajtót,
a szerkezet hangjelzést ad a lakásban
tartózkodóknak. A biztonsági elektromos ajtóék használata egyszerű, segítségével megelőzhető a lakásokban a
rászorulókat érő támadás.
A programban szereplő másik biztonsági eszköz, a belépésjelző riasztókészülék, egy ajtóra vagy ablakra
felhelyezhető berendezés; a nyílászáró
kinyitásakor hangjelzést ad, amelynek ereje elriasztja a behatolót. A riasztóberendezés három gombelemmel

működik, egyszerűen felragasztható
az ablak- vagy ajtókeretre. A program
keretein belül 2014 szeptemberében
500-500 ajtóéket, illetve belépésjelző
készüléket ad át Újbuda Önkormányzata. A készülékeket a nyugdíjas újbudai
polgárok az alábbi helyszíneken és időpontokban vehetik át a készlet erejéig:
2014. szeptember 29., hétfő
10.00–12.00
Albertfalvi Közösségi Ház
2014. szeptember 29., hétfő
11.30–13.30
Őrmezei Közösségi Ház
2014. szeptember 30., kedd
11.00–13.00
Gazdagréti Közösségi Ház
2014. szeptember 30., kedd
12.30–14.30 Bölcső utcai 60+
Programközpont
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Pajkos

utcában

(Andor utca sarok)

Egységben
az egészség
családi egészségnap és utcabál
Szeptember 20. szombat, 15 órától
A rendezvény fõvédnöke dr. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere,
védnökei Nagyné Antal Anikó és Csernus László kerületi képviselõk.

folyamatos programok
egészségügyi szûrések,
mérések, tanácsadás
gyermekfejlõdéssel
kapcsolatos tanácsadás
kirakodó vásár, rekeszmászás,
kreatív kuckó
játszósziget akadálypályával

Kérjük, hozzák magukkal lakcímkártyájukat, nyugdíjszelvényüket vagy
Újbuda 60+ kedvezménykártyájukat!
(Újbuda)

színpad

nyílt órák
Omnivagus Egyesület terme:
15.00 zenés-táncos senior torna
15.30 folyamatosan gyermek falmászás,
kalandpálya elemekkel
FejlesztõHáz terme – mozgásfejlesztõ
tornák, korcsoportok szerint:

15.30 baba-kúszó-mászó
15.00 bemelegítés,
16.00 tipegõ-szaladó
anya-lánya zumbával
16.30 óvodás
15.30 a rendezvény megnyitója,
elõadások
15.45 színpadi bemutatók
koncertek
– show tánc
17.00 Eszter-lánc gyermekzenekar koncertje
– capoeira
19.00 utcabál Rock Classix zenekarral
– néptánc bemutató
– körtánc/táncház
– fitt mami és fitt nagyi programok

A Gazdagréti Összefogás Egyesület
a következő programokkal vár
minden kedves látogatót:

Szeptember 20. 9–20 óráig a Nevegy utcai parkban megrendezett Halászléfőző versenyen
keressék sátrunkat, ahol megkóstolhatják (őstermelői piacunkról származó) különböző finomságainkat, házi sütijeinket, a gyerekek játszhatnak és kézműveskedhetnek.
Szeptember 26. 16–19 óráig nyílt napot és fórumot tartunk a Gazdagrét-Kaptárkő utcai XI.
kerületi Rendőrkapitányság 1-es Körzeti Megbízotti Irodában, ahol bepillanthatnak kicsik és
nagyok a rendőrség munkájába, és a rendőrautóba, valamint felpróbálhatják a golyóálló mellényt, részt vehetnek aszfaltrajzversenyen, és még rendőrkutyát is láthatnak munka közben.

kiarkodó vásár

www.hazakhaza.hu

Szeptember 27. 9–12 óráig Őszköszöntő Gazdagréti Futóverseny rendezünk Torbágy parkban,
14 kategóriában gyerekek és felnőttek részére érmekkel és ajándékokkal. A futókat egy tál
finom ebéddel is megkínáljuk.

Szervezõk: Omnivagus Egyesület, Épkézláb Alapítvány
Támogatók: XI. kerület, Újbuda Önkormányzata, FejlesztõHáz kft, Hópárduc Alapítvány,
Összefogás Újbudáért Egyesület

Október 4. 9–12 óráig a Gréti Őstermelői Piacon (Gazdagréti út 14.) szőlőpréselés, mustkóstoló, kézműveskedés és egy finom ebéd várja az érdeklődőket. Ebben az időben akciós alma- és
krumplivásár is lesz a piacon bővebb információ: www.gazdagretiosszefogas.hu

MAHUNKA IMRE FUTÁS
2014. szeptember 26. péntek

A Szent Mihály búcsú sporteseménye
Helyszín: XI. ker., Albertfalva–Bükköny utca sarok,
az Albertfalvi Szent Mihály-templom melletti terület.
Öltözési lehetőség a Don Bosco Általános Iskolában
A verseny fővédnöke: dr. Hoffmann Tamás polgármester
A verseny védnöke: Csernus László kerületi képviselő

ŐSZKÖSZÖNTŐ FUTÁS
GAZDAGRÉTEN
Szeretettel várunk minden gyermeket és a szülőket a Torbágy és Frankhegy utcák közötti futópályán 2014. szeptember 27-én szombaton 9 órakor
kezdődő őszköszöntő 600 m-es futóversenyre.
Program:
9.00 rajtszám átvétel
10.00 ünnepélyes megnyitó – köszöntőt mond Dr Hoffmann Tamás,
polgármester
10.15 bemelegítés
10.20 kísérős ovis futam (2010 -ben születettek)
10.40 bátor ovis futamok (2009, 2008 -ben születettek)
11.00 ovis eredményhirdetés
11.20 alsós futamok (2007 - 2006, 2005 - 2004 -ben születtek)
11.30 felsős futamok (2003 - 2002, 2001 – 2000 -ben születtek)
11.40 felnőtt - öröm futam
12.00 sulis eredményhirdetés
Díjazás: Futamonként, kategóriánként fiú és lány versenyzők első három
helyezettje érmet, tárgyjutalmat, minden résztvevő emléklapot kap!
A rendezvény védnökei:
Dr. Hoffmann Tamás, polgármester
Király Nóra, önkormányzati képviselő
Nevezés és információ: www.gazdagretiosszefogas.hu

Rendezők:
Helyszíni nevezés:

Budai XI SE
aznap, 15.00–16.45-ig
csoportos iskolai előnevezés – bejelentkezés alapján

Rajt időpontjai:

17.00 óvodások
17.15 alsósok
17.30 felsősök, középiskolások
17.45 felnőtt, szenior

Távok:

ovisoknak: 400 m (egy templom kör)
alsó tagozat: 1200 m egy háztömb kör
felső tagozat, középiskolások: 2,4 km, felnőttek, szeniorok: 4 km

Korosztályok:

óvodások – templom kör,
1–2. oszt., 3–4. oszt. – 1200 méter, egy háztömb kör
5–6. oszt. 7–8. oszt. középiskolás – 2800 méter
19–39 éves felnőtt, 40 – szenior – 4000 méter

Nevezési díj:

Óvodásoknak és iskolásoknak ingyenes
Felnőtteknek: 500 Ft/fő

Díjazás: Korosztályonként és nemenként I–III. helyezett érem, oklevél
az óvodásoknak „befutó” ajándék.			
		
Egyéb tudnivalók: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!

További információk:

Budai XI SE Tel./fax: 1/788-8163
e-mail: budai.sportegyesulet@chello.hu
	Bernárd János, tel.: 06/30/9607-424

A rendezvény támogatói:

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Harmincéves az Újbudai
Szociális Szolgálat
zatot kellett megnyerni. 2003-ban az Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium pályázatán elnyert kilencmillió
forint a támogató szolgálat elindításához jelentett segítséget.
A 2004-ben az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatán elnyert ötmillió forinttal 65
új készüléket tudott vásárolni az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás programhoz. 2007-ben a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány hatmillió forintos támogatásával
valósult meg a Keveháza idősek klubja akadálymentesítése és
felújítása. 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

(Folytatás az 1. oldalról)
Az elmúlt harminc év alatt sokat változott Újbuda,
és ennek megfelelően alakultak az intézménnyel
szemben támasztott igények is. Jelentősen emelkedett az idősek aránya a kerületben, bizonyos városrészek elidősödtek, mások kiépültek. A szociális szolgálat telephelyeit is a változásokhoz kellett
igazítani. Így jött létre 2002-ben az intézmény mai
központja a Keveháza utca 6. szám alatt. 2008-ban
adták át a Gazdagréti tér 1. szám alatti telephelyet,
és 2013-ra alakult ki a jelenlegi struktúra immár négy telephel�lyel (Albertfalva, Kenderes, Szentimreváros, Gazdagrét) és a
Mérnök utca 40.-ben található szociális étkezdével.
Megváltozott az idők folyamán a kötelező és a vállalt feladatok köre is. Az önkormányzat önként vállalja a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, illetve az otthoni szakápolási feladatokat is. Ide tartozik még a 2003-ban indult Könyvet házhoz szolgáltatás, amely idős és sérült emberek
könyvtári kölcsönzését segíti a könyvek, CD-k, DVD-k házhoz
szállításával. Az önként vállalt feladatok teljesítésére a kerület
2014-ben közel negyvenmillió forintot különített el az intézmény költségvetéséből.
Ahhoz, hogy a szolgáltatások folyamatosan bővülhessenek,
valamint az ellátás színvonala emelkedhessen, számos pályá-

pályázatán közel negyedmilliót sikerült nyerni a házi segítségnyújtás szolgáltatás bővítésére, amellyel további 20 készüléket
tudtak üzembe helyezni. Tavaly óta pedig két új kisbusz is segíti a munkát. Az OEP-finanszírozás révén további otthoni szak
ápolási feladatokat is ellát az intézmény.
Havi szinten 920–1020 között mozog azoknak a rászorulóknak a száma, akik a szociális étkeztetést igénybe veszik. Házi
segítségnyújtásban 396 fő ellátása engedélyezett. A kerületben
öt telephelyen működik idősek klubja, az engedélyezett férőhelyek száma 205. Minden klubban van lehetőség időskori demenciában szenvedők nappali ellátására is. Az Újbudai Szociális Szolgálat feladatait jelenleg 90 alkalmazott látja el, éves
költségvetése pedig közel hatszázmillió forint.
(H. L.)

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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Rendelők sora
újul meg az idén
(Folytatás az 1. oldalról)
A XXII. és a XI. kerületi önkormányzat ös�szefogásából és együttes támogatásából újul
meg idén a Fehérvári úti Szent Kristóf Szakrendelőhöz tartozó XXII. kerületi Tüdő- és
Ideggondozó Intézet, amely mindkét kerületből fogad betegeket. A munkálatok során a
teljes épületet hőszigetelik, megújítják a homlokzatokat, kicserélik a nyílászárókat, felújítják a tetőrendszert, a világítást és a szellőztető rendszert. Orvosi szempontból is fejlődik
az intézmény, hiszen digitális röntgengéppel
dolgozhatnak a jövőben. A rekonstrukcióval
a dél-budai egészségügyi intézmény évtizedes
gondjai oldódhatnak meg. Tavaly a gondozó
23 ezer ellátást hajtott végre, a betegek 75 százaléka a XXII., 25 százaléka a XI. kerületből
került ki. A tüdőgondozó és a háziorvosi rendelők felújítása alatt az ellátás változó helyszíneken folyik majd, amiről a betegek részletes
tájékoztatást kaphatnak a Szent Kristóf Szakrendelő honlapján, valamint az egyes rendelők
hirdetőtábláin.
A szakrendelő igazgatója az elmúlt időszak
jelentős beruházásairól, fejlesztéseiről szólva
elmondta, a szakrendelőt, valamint a hozzákapcsolódó gyermekfogászatot és védőnői
szolgálatot új eszközökkel szerelték fel. Az
eddig lezajlott fejlesztések több száz millió
forintból valósultak meg, a projekt következő
nagy állomása az egykori Fényes Elek Szakközépiskola épületéből megvalósuló Gyermek-egészségügyi Centrum lesz, amely magas
színvonalú ellátást fog biztosítani a kerületieknek. Kóti Tamás elmondta, a gyógyítás mellett az egészségmegőrzésre és a betegségmegelőzésre is nagy súlyt helyeznek a lakosság
körében. A Szent Kristóf Szakrendelő rendszeresen tart szűrővizsgálatokat, egészségnapokat kicsiknek és felnőtteknek egyaránt.
A családosoknak legközelebb október 4-én
érdemes ellátogatni a szakrendelő új védőnői
szolgálatának épületébe, ugyanis az Anyatejes
Világnap szűrő- és tanácsadó programjaival
ünneplik meg a Vahot utcai újjáépült védőnői
szolgálat megnyitását.
(T. D.)

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

közös

Balog Dávid Krisztián vagyok,
2013. december 10-én láttam
meg a napvilágot a Szent Imre
Kórházban. A Feneketlen-tó
mellett lakom, és már megvolt az első horgászélményem.
Szeretteim örömére elég sokat
alszom, mosolygok és gondolkozok. Szabadidőmben szívesen sétálok a tó körül szüleimmel, és kihasználom a kerület
által nyújtott játszóterek széles
lehetőségét.

Lua-Céoro Orion Medox vagyok, 2013. november 5-én
születtem a Szent Imre Kórházban 3100 grammal és 54
centivel. Kedvenc időtöltésem a hasról hátra való forgás, apával a focimeccs nézése, anyával pedig az esti
lubickolás.

Negyeliczky Max Emilián 2014.
február 10-én született a család, de különösen bátyja, Brúnó
nagy örömére, aki azóta is megállás nélkül szeretgeti, ha teheti
még vele is alszik. Ahogy egy
általa írt versecskében megfogalmazza: „Üdv. a családban.
2014 egy csodálatos év, amiben
te megszülettél! Egy szép februári napon, amikor napvilágot
láttál. Boldog lett a család, mert
így lett kerek a világ!”

2014. szeptember 17.

Gortva Zsolt Dániel vagyok,
2013. szeptember 11-én érkeztem. Szeretem a pocakomat, a
tréfára mindig vevő vagyok.
Szabadidőmben felfedezem
a világot, és mosolyt csalok a
szüleim arcára.

Németh Ada Regina vagyok,
2013. július 27-én születtem.
Imádok enni, hintázni, táncolni, zenét hallgatni, „nyomulni a játszón” (ahogy Újbudán mondják) és barátkozni.
Oroszlán lévén nagy hangom
is van már, így könnyen ismerkedem és érvényesítem érdekeimet otthon és máshol is.

reáLis árAk, kihAgYhAtAtLAn AjánLAtOk!

Egy élElmiszErbolt a mindEnnapokra!
PrémiUm
AjáNdéK

szePtember
17-től 30-ig!

A vásárlás öröme!
HÍVJON BENNÜNKET BÁTRAN!
MI NEM CSAK A PÉNZÉVEL,
AZ IDEJÉVEL IS SPÓROLUNK!
KÉRÉSÉRE ÖSSZEÁLLÍTJUK BEVÁSÁRLÓ LISTÁJÁT!

mUNKANAPOKON:

2.000 Ft FelettI
vásárlás után
megajándékozzuk
egy müzliszelettel*
*Az ajánlat a 10% kedvezmény
időszakával nem összevonható!
A kép csak illusztráció!

11-15 óráig minden termékre

10% kedVeZménYt
AdUnk*

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

nYitVAtArtás:

6-22 óráig minden nAp
Friss pörkölés, egyedi keverési arányok!
Titkos recept alapján!

Budapesten csak ebben az üzletben
vásárolható meg a Kézmves Kávé,

kArdinAL COFFee!

1119 Budapest, Csúrgói u. 22-26.

telefon: 06 30 336 9994,
06 1 877 4638 Fax: 06 1 877 4639
e-mail: hjalpkft@gmail.com
www.facebook.com/real.kiss.kozert
Kövess minket a facebook-on!

mozaik

2014. szeptember 17.

fogadóórák

keresztrejtvény

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 17. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Itt a nyárvég
a szünidő apad, álmából ébred az iskolapad”. NYERTESE: Silye Imre,
Daróczi út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Mécs László: Az ősz c. költeményéből idézünk 1 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (F, Y, L, Z). 13. Kíméletlen munkafelügyelő. 14. Betegállományba vevé. 15. Aszlányi Károly. 17. Morzehang. 18. Táplálkozni. 20. Nyíregyháza része. 21. 24 órai. 23. Vicc. 24. Palack szájába kerül. 26.
Vissza: hasonlító szó. 27. Vonatkozó névmás. 28. Vászon,
olaszul (TELA). 29. Pára! 30. Éneklő szócska. 31. Rangjelző.
32. Francia írónő, ismertebb művei: Gigi, Kóborélet, Zsendülő vetés. 35. Beteggondozás. 38. Iskolai óra a tanulók nyelvén.
39. Vásznat készít. 41. Rövid nadrág. 42. Becézett női név. 44.
Esőn állás. 45. ZSD. 46. … play, tisztességes játék. 47. Becézett
férfinév. 49. Beavatott személy, tanítvány, latin eredetű szóval.
52. Ruténium vegyjele. 53. Zárthelyi dolgozat, röv.! 55. Költői
felkiáltás. 57. Indiai város Maharashtra államban (AKOT). 58.
A német ábécé utolsó betűje. 60. Kettőzve: mellébeszélés. 61.
Kerékpártömlő helyszíni javítókészlete. 63. Lószín. 64. Beszél.
65. Ázsiai állóvíz. 66. Szándékozik. 68. Névelő. 69. Saját kezűleg, röv. 70. Pereg a nyelve. 72. Az Alpok egyik hágója.
Függőleges: 1. „A délibábok hőse” írója (keresztnévvel). 2.
Középen aláhúz! 3. Kis Katalin. 4. Ják betűi keverve. 5. Pöcökdarab! 6. Dunántúli tájegység. 7. Báli mulatság. 8. Nitrogén és radon vegyjele. 9. AAAA! 10. Ijesztget. 11. Spanyol túra
(GIRA). 12. Svájci üdülőhely. 16. Fejfedők mestere. 19. Erre a
helyre huppan. 22. Kettőzve: kiscsibe. 23. Egyszerű gép. 25.
Kártyajáték. 27. Névutó. 28. Fosztóképző. 31. Női énekhang.
33. Kikötőváros Hokkaidó szigetén. 34. II. Rákóczi Ferenc parasztgenerálisa (Tamás). 36. Tejsavóból készített sajtféle. 37.
Gyorsan sokasodó (élőlény). 40. Katonai rang. 43. Építési törmelék. 44. Eladásra szánt termék. 46. Színész, énekes (Pál). 48.
Idegen művészet. 50. Melódia. 51. A Siret folyó magyar neve.
54. Csöndesedik. 56. Rossz tanácsadó. 59. Indulatszó. 60. Némán bízó! 61. Az idézet második része (O, G, L). 62. Angol
hölgy. 63. Brazil tagállam. 64. Vasáru. 67. Kabala egynemű betűi. 68. Szamár, franciául. 71. Rénium vegyjele. 73. Egymást
előző betűk az ábécében. 74. Igekötő.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 61.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

A KDNP PROGRAMJAI

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439.
Nyitva tartás: hétköznap 10–18 óráig.
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden páros
kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. Minden első szerdán 15–17 óráig
munkaügyi tanácsadás.

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznapokon 14–18 óra között. Szeptember 24. 17–18 óráig nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK
PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806.
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó-,
könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu Írhat nekünk az
mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu. Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 18–22 óra között. Szerva
itt pingpongklub nyitvatartási időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új
filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu

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

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

TV, antenna, számítógép

A BUDAPESTI Ingatlanközvetítő Kft. eladó és kiadó lakásokat,
házakat, telkeket, üzlethelyiségeket, irodákat keres! 351-95-78,
06/70/383-5004.
VÁSÁROLOK 2–3 szobás lakást, 3–4 szobás házat. Várom megtisztelő hívását. 06/30/729-7546.
XI. KER., Schweidel u. hegy felőli oldalán ötlakásos hőszigetelt
társasházban 86 nm-es, déli fekvésű, 2,5 szoba hall, gardrób, duplakomfortos, kis mosókonyhás, kis előkertes, zöld övezeti, cirkófűtéses, erkélyes lakás + 10 nm-es tárolóval eladó! Tel.: 06/30/2494249.
KERESEK minimum 70 nm-es lakást minimum 25 nm-es teras�szal utolsó emeleten. Tel.: 06/30/463-4830.
SZÉP JUHÁSZNÉ útnál szép kilátással ingatlan eladó, 15 M Ft.
361-4326 este.
BÍZZA ránk ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda a
GDN-Ingatlanhálózat tagja! Közel 500 kerületi lakás és több ezer
vevő és bérlő. XI., Kosztolányi D. tér 11. H–P: 9–18-ig, 209-0159,
www.nkingatlan.com
KERESEK 2–3 szobás, erősen felújítandó, emeleti lakást saját
részre! 06/20/426-0015.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.
TV, VIDEÓ stb. javítása Zalai Péter vill. mérnök. 06/20/968-2527.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/674-0421.
ANGOLTANÍTÁS, felkészítés különböző nyelvvizsgákra Gazdagréten. 06/30/386-2480, 2468-246.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.

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! Teljes körűen, 202-2505, 06/30/251-3800.

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS azonnal. 06/20/288-5148.
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Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása, igény szerint ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547, Kovács
Sándor.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, víz-,
villany-, kőművesmunkát stb. vállal. 06/20/998-2369.
SZŐNYEG és ágybetét tisztítása KIRBY amerikai géppel.
06/30/960-8018.
KÖZÖS KÉPVISELET/társasházkezelés színvonalasan olcsón.
06/20/940-6622.
SZOBAFESTÉS igényesen. 06/30/913-8245,
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere. 06/30/547-7123.
PARKETTÁSMUNKÁK,
csiszolás,
lakkozás,
festés.
06/30/9488-909.
AJTÓ-, ablak-, zárjavítás, asztalosmunkák. 06/70/262-8598.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
OLCSÓ fakivágás kerti munkák lélekkel. 06/30/418-6663.

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

Régiség
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok, készpénzért! 466-8321,
06/30/973-4949.
KELETI szőnyeg és műtárgy becsüs vásárol régi szőnyegeket,
sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.
BOROSTYÁN (golyóforma előnyben), arany-ezüst és briliáns
ékszerek felvásárlása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehérvári

úti csarnok földszint, virágoson (Porcelán-ezüst üzlet) 06/1/2094245.

Gondozás
ELTARTÁSI szerződést kötnék. 285-4808, 06/30/9918-719.
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.

Állás
A BUDAPESTI Ingatlanközvetítő Kft. munkatársakat keres!
06/70/383-5004, ibp@ibp.hu
BUDAÖRSI varroda gyakorlott varrónőket keres varrodai munkára. Telefon: 06/20/566-4446.
BUDAI ingatlan irodánkba keresünk tapasztalattal rendelkező
értékesítőket bejelentett munkakörbe! 06/70/681-4500.
TAKARÍTÁS, vasalás igényesen! 06/30/542-8338.
IDŐSEK Otthona (Budaörs, Zombori u. 68–70.) mosodai munkatársat és szakképzett ápolót, szociális gondozót keres főállásban,
gyógytornászt részmunkaidőben. Önéletrajzot: szabadoserika@
metidosekotthona.hu e-mail-re várunk.

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.
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Minden hó első péntekén 17–18 óráig.
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130
ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri:
minden hónap második szerdáján 15–16.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119. Bejelentkezés:
Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig.
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.), sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
ogy. képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától.
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv.
Június 5-én 16–18 óráig.
XXII. ker., Városház tér 11. I. emelet
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06 /30/321-2408
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn.
(Bartók B. út 141.) 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com

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

Társkeresés
69 ÉVES 164 cm férfi keresi korrekt párját. 06/70/508-6006.

Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 06/30/7424558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
RÉGI és új könyveket, teljes könyvtárakat, valamint DVD-ket,
hanglemezeket készpénzért vásárolunk. 06/20/9378-592.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne, belső kerületi ingatlanra,
budai, többgyerekes család. 06/20/426-0015.

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.

Az Örmény Katolikus Lelkészség
közleménye:

Az Örmény Katolikus Lelkészségen (Orlay
u. 6.) vasárnaponként 16.30 órától örmény
szertartású magyar nyelvű szentmisét tartunk.
Október 1-től múzeumunkat tárlatvezetéssel
megnyitjuk a nagyközönség részére.
Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat,
vasárnap 14–18.30 óráig.
Elérhetőség: ormenykatolikus@gmail.com

önkormányzati
választás 2014

Polgármesterjelöltek				

05. számú választókerület

12. számú választókerület

Jelölt neve

Jelölt neve
Gyorgyevics Miklós Pál
Halász Árpád
Szabó Bence
Nagy Mihály
Őri András
Laklia Nándor

Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Farkas Krisztina
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Lados János
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Polákovics Balázs
EGYÜTT-PM
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Surin Máté
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Ujvári Endre
Független jelölt Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Mészáros Borbála
LMP
Döntésre vár		Csiki Péter
MLP
Döntésre vár			

Jelölő csoport	Státus	Dátum		

Dr. Hoffmann Tamás FIDESZ-KDNP Nyilvántartásba véve
			
2014.08.28
Molnár Gyula
MSZP
Nyilvántartásba véve		
			
2014.09.04
Szabó György
JOBBIK
Nyilvántartásba véve		
			
2014.09.04
Görög Krisztián
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve		
			
2014.09.08
Gajárszki Áron

LMP

Döntésre vár		

Gehér József Attila

MLP

Döntésre vár		

					

Egyéni választókerületi jelöltek			
TEVK		Egyéni választókerületi jelöltek száma
	Független
Szervezet által állított
Összes
		
Önálló	Közös Összes
Össz.: 	 2 	 34 	 44 	 78 	 80
1	 1 	 1 	 2 	 3 	 4
2	 0 	 1 	 3 	 4 	 4
3	 0 	 1 	 3 	 4 	 4
4	 0 	 1 	 3 	 4 	 4
5	 0 	 1 	 3 	 4 	 4
6	 0 	 2 	 2 	 4 	 4
7	 0 	 3 	 3 	 6 	 6
8	 0 	 4 	 2 	 6 	 6
9	 0 	 2 	 2 	 4 	 4
10	 0 	 2 	 2 	 4 	 4
11	 0 	 2 	 2 	 4 	 4
12	 1 	 2 	 2 	 4 	 5
13	 0 	 4 	 3 	 7 	 7
14	 0 	 2 	 3 	 5 	 5
15	 0 	 2 	 3 	 5 	 5
16	 0 	 2 	 3 	 5 	 5
17	 0 	 2 	 3 	 5 	 5

				

01. számú választókerület		
Jelölt neve

Jelölő csoport

Státus

Dátum

Dr. Molnár László József FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Dr. Farkasné
Dr. Kéri Katalin
Független jelölt Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Dr. Szilágyi Gyula
EGYÜTT-PM
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Dr. Bajnok István
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Gehér József Attila
MLP
Döntésre vár		
Király Zoltán
LMP
Döntésre vár			
		
			

02. számú választókerület			

Jelölt neve
Szabó András Sándor
Szegedi Ferenc
Pálos László
Tóth Attila
Domján Lajos
Justin Mónika Ildikó

Jelölő csoport
FIDESZ–KDNP
MSZP–DK
JOBBIK
EGYÜTT-PM
MLP
LMP

Státus
Dátum
Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Döntésre vár			
Döntésre vár			

03. számú választókerület 			
Jelölt neve
Jelölő csoport
Turbók Jánosné
FIDESZ–KDNP
Milák Hajnalka
JOBBIK
Bugán Adél
MSZP-DK
Simsa Péter Kornél
EGYÜTT-PM
Oravecz Sándor István MLP
Galla-Korodiny Vanda Brigitta

Státus
Dátum
Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Nyilvántartásba véve 2014.09.04		
Nyilvántartásba véve 2014.09.08		
Nyilvántartásba véve 2014.09.09		
Döntésre vár			
LMP
Döntésre vár

04. számú választókerület			
Jelölt neve
Jankó István
Törőcsik Zita Mária
Unger Lőrinc János
Deschelak Károly Ferenc
Gehér Boglárka
Dániel Árpád Róbert

Jelölő csoport
FIDESZ–KDNP
MSZP-DK
JOBBIK
EGYÜTT-PM
MLP
LMP

Státus
Dátum
Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Döntésre vár			
Döntésre vár			

Jelölő csoport
FIDESZ–KDNP
MSZP–DK
JOBBIK
EGYÜTT-PM
MLP
LMP

Státus
Dátum
Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Döntésre vár			
Döntésre vár			

					

06. számú választókerület		

Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Haidar Norbert
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Szabó György
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Barabás Richárd
EGYÜTT-PM
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Szlabej Richárd
SZOCIÁLDEMOKRATÁK 				
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Péter Balázs
LMP
Döntésre vár			
Gehér Zsófia
MLP
Döntésre vár			
				

07. számú választókerület

Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Nagyné Antal Anikó
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Dr. Bács Márton
MSZP–DK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Zsubrinszky Zsolt József JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Kürti Roland
EGYÜTT-PM
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Kepler Károly Lajosné
MUNKÁSPÁRT Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Nagy Gergely
SZOCIÁLDEMOKRATÁK				
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.08		
Kovács Ibolya
MLP
Döntésre vár			
Dr. Sepsi Tibor
LMP
Döntésre vár			
					

08. számú választókerület		

Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Cseke Mátyás
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Kaiser Andrea Edina
AQP
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Polai Alexandra
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Vécsei Éva
MSZP–DK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Dr. Tiwald Miklós
MUNKÁSPÁRT Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Molnár Károly
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Gajárszki Áron
LMP
Döntésre vár		
Púza László Tibor
MLP
Döntésre vár		

09. számú választókerület

Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Ludányi Attila
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Németh Krisztián
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Tóth János Ferenc
MSZP–DK
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Forró Roland
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Dr. Tucker Tamás
MLP
Döntésre vár			
LMP

Döntésre vár			

10. számú választókerület
Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Csernus László Gáspár FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve
Rádi Károly
MSZP–DK
Nyilvántartásba véve
Schafferné Csák Éva
JOBBIK
Nyilvántartásba véve
Ruttkay Balázs Márk
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve
Dr. Moravszki
Mónika Rozália
Diószegi Ernő Endre

MLP
LMP

13. számú választókerület

Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Wendlerné
Dr. Pirigyi Katalin
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Pável Ágnes
AQP
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Budai Miklós
MSZP–DK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Seres Szilárd
MOMA
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Schaffer Gábor
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Farkas Bernadett
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Baló Péter
EGYÜTT-PM
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Péczeli Márk László
LMP
Döntésre vár			
Szennay Ferenc Gábor

MLP

Döntésre vár			

14. számú választókerület
Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Sass Szilárd
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Keller Zsolt
MSZP–DK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Temesi Zsolt
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.09
Szimlerné Arató Katalin EGYÜTT-PM
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Kálló Gergely
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Kreitler-Sas Máté
LMP
Döntésre vár		
Kovács József

MLP

Döntésre vár			

					

15. számú választókerület

		
		

Fehér Péter Sándor

					

Jelölt neve
Junghausz Rajmund
Tóth János
Benyovszky Gábor
Molnár Sándor
Virágné Boros
Katalin Judit
Schwanzer
Petronella Katalin
Beleznay Éva

Jelölő csoport
FIDESZ–KDNP
JOBBIK
MUNKÁSPÁRT
MSZP–DK

Státus
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve

Dátum
2014.08.28
2014.09.04
2014.09.04
2014.09.04

EGYÜTT-PM

Nyilvántartásba véve

2014.09.08

LMP
MLP

Döntésre vár
Döntésre vár			

					
Dátum
2014.08.28
2014.09.04
2014.09.04
2014.09.08

Döntésre vár
Döntésre vár				

16. számú választókerület

Jelölt neve
Király Nóra
Némethné
Czurkó Anna Mária
Baráz András
Józsa Réka
Dr. Bajomi Iván
Magoss Péter
Jánossy Lajos

Jelölő csoport
FIDESZ–KDNP

Státus
Nyilvántartásba véve

Dátum
2014.08.28

MOMA
MSZP–DK
JOBBIK
EGYÜTT-PM
MLP
LMP

Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Döntésre vár			
Döntésre vár			

11. számú választókerület				
Jelölt neve
Jelölő csoport Státus
Dátum
Gál Balázs
FIDESZ–KDNP Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Bába Szilvia
JOBBIK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Görög András
MSZP–DK
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Görög Krisztián
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
		
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Ádám-Hideg Krisztina MLP
Döntésre vár		
Rózsa Melinda
LMP
Döntésre vár			
Kardos Péter
FKGP
Döntésre vár			
				

			

17. számú választókerület				

Jelölt neve
Kerékgyártó Gábor
Dr. Kajdi József
Kupper Róbert
Kelemen-Baross Diána
Rychlik Ádám
Busi Kálmán
Anda Tamás

Jelölő csoport
FIDESZ–KDNP
MOMA
MSZP–DK
EGYÜTT-PM
LMP
JOBBIK
MLP

Státus
Dátum
Nyilvántartásba véve 2014.08.28
Nyilvántartásba véve 2014.09.04
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Döntésre vár			
Nyilvántartásba véve 2014.09.08
Döntésre vár

2014. szeptember 17.

VÁLASZTÁS

Gajárszki Áron
polgármesterjelölt (LMP)
• Miért kívánja polgármesterként szolgálni a
közösséget? Milyen kerületi kötődése van?
Azért, mert látom, hogy
lehetne ezt jobban, esetenként sokkal jobban csinálni.
Rengeteg jó ötlet és szándék
vész el a bátortalanság és a
vízióban gondolkodás hiánya miatt. Az itt élők nem
érzik azt, hogy a polgármester foglalkozna a gondjaikkal, nem is fogadja őket.
A szocialista városvezetés
alatt látványosabban fejlődött a kerület, de az egyeztetések hiánya, a kisemberek
semmibe vétele ugyanúgy
megvolt. Persze itt nem a
polgármester az egyetlen tényező személye, de hiszem,
a legfontosabb szereplő lehet, ha jó diplomata. A pénz és a hatalom nem motivál. Mindkettő kárára van
az embernek, legyen bármennyire is kivételes jellem. A felelősség motivál, mint
minden zöld gondolkodót. Mi azt mondjuk, nemcsak a családunk ellátásáért vagyunk felelősek, hanem egy élhető, produktív város (világ) megteremtéséért is
meg kell tennünk a tőlünk telhetőt. Gyerekkoromban a nagyszüleimhez jártam sokat a Baranyai utcába, a tágabb családom két lakótelepi lakást kapott a kisajátított
kertes házukért cserébe. Mindig vonzottak a kerület zöldebb, csendesebb részei,
és már nyolc éve itt is lakom, sőt, ide alapítottam saját családot.
• Mit szeretne elérni a következő öt évben a kerület gazdaságában, közéletében, kulturális területein?
A gazdálkodásban a legfontosabb a közpénzek átláthatóbb felhasználása. Általános gyakorlat lett a meghívásos közbeszerzések kiírása, amelyekre egyetlen érvényes pályázat érkezik. Ez lehet, hogy gyors, de ellentmond a szabad
piac kívánalmainak, lehetőséget ad, hogy magasabb árat fizessen a kerület a
megrendelések után. Lehetőség szerint csak nyílt közbeszerzéseket írnék ki, és
a kerület költségvetési vitáinak nagyobb publicitást adnék. A kerületi vállalkozóknak jobb ösztönzőket teremtenék, hogy beszálljanak városüzemeltetési
feladatokba. Kiegyensúlyozott tájékoztatást, és valódi, többrészes fórumokat honosítanék meg, ahol a tervezők, hivatalnokok a lakosok ötletei mentén
dolgoznának tovább a következő találkozóra. Részönkormányzati jogokkal
ruháznám fel az olyan zárt és saját közösségszervező erővel rendelkező városrészeket, mint Gazdagrét vagy Albertfalva. Ez egy saját részt is jelentene
nekik a költségvetésben. Támogatnám az alulról jövő szerveződéseket, például a Kulturális Városközponthoz kapcsolódóan. Szenvedélyesen lobbiznék a
kerület színházainak nagyobb elismeréséért. A pesti kőszínházakhoz képest
jóval kisebb büdzséből, legalább olyan színvonalas előadásokat produkálnak.
Példaként említeném a Titkaink című előadást, amire féléves várólista van.
• Milyen fejlesztésekre lát igényt, és melyeket kell mindenképpen megvalósítani?
Állandó téma a bölcsődei-óvodai férőhelyek kérdése, itt hosszú távú stratégiát szeretnék „látni”, ami speciális megoldásokat is tartalmaz, mint az SNI-s
gyerekek kisdedóvói, vagy épp a céges óvodák kialakítása az Infopark területén. A kerületi oktatási intézmények színvonalának legalábbis szinten tartása
lesz az egyik fő célom, bármennyire nehéz lesz is a most következő években.
Fontos, hogy hagyjuk kinyílni, fejlődni a jövő zálogait. Örülnék, ha a Feneketlen-tó – Parkszínpad kérdéskörét nem egy haveri fröccsszínpaddal remélnék
örökre megoldani. A világ egyik legszebb belvárosi közparkja ennél lényegesen többet érdemel. Lennék olyan bátor, hogy átvegyem a park üzemeltetését
a fővárostól, és élettel tölteném meg. A kerület biztonságos kerékpáros-hálózatának kialakításában az elmúlt 4–8 évben nem történt előrelépés. Komoly
lemaradást kell majd pótolnunk a lakossági kerékpárosigények kielégítéséhez.
• Milyen lehetőségeket lát a Fővárosi Önkormányzattal való együttműködésre?
A város vérkeringését jelentő közlekedési fejlesztések a fővárostól indulnak, így
muszáj együttműködni. Itt elsősorban a helyiek érdekeinek hatékony képviselete lesz a dolgom. A 4-es metró kivitelezési blamái (éles csikorgás minden éjjel
a kocsiszínnél, remegő házak az alagutak felett) és az 1-es villamos folytatásánál tapasztalt tervezői szűklátókörűség mutatja, hogy a Demszky-korszak nem
zárult le. Meg kell értetnünk ezekkel a fővárosi cégmonstrumokkal, hogy már
nem ők az elsők, s nem is az utasszámok. Az itt élők szempontjai, valamint a
kivitelezésből fakadó károk minimalizálása azonos súlyú kérdés kell legyen.
Valamivel több odafigyeléssel és főleg párbeszéddel valamennyi fejlesztés sikersztori lehetne. Ez a zöldek nélkül mindig hiányozni fog.
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Gehér József
polgármesterjelölt
(Magyar Liberális Párt)
• Miért kívánja polgármesterként szolgálni a
közösséget? Milyen kerületi kötődése van?
Sok szállal kötődöm Újbudához. Több mint 40 éve
élek – kisebb megszakítással – a XI. kerületben.
Idejártam iskolába, ahogy
idejártak a gyermekeim
is, és itt tanítottam matematikát a Bárdos Lajosról
elnevezett Baranyai utcai
iskolában 13 évig. Itt tanít
a feleségem is, itt lakik
édesanyám és két testvérem. Büszke vagyok arra,
hogy részese lehettem
1990-ben az első XI. kerületi önkormányzatnak.
Mindez részben válasz
arra is, miért szeretnék
Újbuda polgármestere lenni. Gyerekként, szülőként, polgárként, munkavállalóként és döntéshozóként is volt alkalmam rálátni a rendszerre, láttam sok
mindent, ami jó, de olyat is, amire bőven ráfér a javítás. Szeretném, ha a
testületet újra jellemezné az a konszenzuskeresés, ami az első ciklusban még
megvolt. Polgármesterként arra törekszem majd, hogy az ellenzéknek is legyen lehetősége megszólalni.
• Mit szeretne elérni a következő öt évben a kerület gazdaságában, közéletében, kulturális területein?
Mind a közéletben, mind a kultúrában – részben az előzőekben elmondottak szerint is – a ”virágozzék minden virág” elvet követném. A gazdasági
életben kerülném az önkormányzat közvetlen szerepvállalását, a vagyongazdálkodásban pedig a teljes átláthatóság híve vagyok. Jó dolognak tartom a
kerület belsejében kialakult kulturális koncentrációt, de gondolnunk kell a
kerület külső részeire is. Liberális meggyőződésű emberként a piacgazdaság
és az ember szabadságának feltétlen híve vagyok. Amennyit lehet, szeretnék
ebből elérni helyben, még ha tudom is, hogy az országban ezzel ellentétes
folyamatok zajlanak éppen.
• Milyen fejlesztésekre lát igényt, és melyeket kell mindenképpen megvalósítani?
Mindenképp folytatni kell a 4-es metró építését mindkét irányba. Tudom,
ez nem a mi hatáskörünk, de harcolnunk kell érte, mert ez ad értelmet a
meglévő szakasznak. Felülvizsgálnám a Gomba helyzetét. Visszanyúlnék az
eredeti pályázatra benyújtott, szívet melengető tervekhez. Újból át kellene
gondolni a Parkszínpad hasznosítását. Szabad hozzáférésű WiFi-t telepítenék minden fontosabb csomópontra (ez részben most is megvan, de jószerével használhatatlan).
• Milyen lehetőségeket lát a Fővárosi Önkormányzattal való együttműködésre?
Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjak, egy picit vissza kell tekintenünk. A választás kiírása előtt néhány héttel, a tisztességes politizálás
látszatát is felrúgva, saját hatalmi szempontjai szerint, ám a fővárosban
élő emberek érdekeire fittyet hányva, a Fidesz átírta az önkormányzati törvény Budapestre vonatkozó részét. A közgyűlésbe kizárólag győztes vagy
vesztes polgármesterjelöltek kerülhetnek, miáltal atomjaira hull szeretett
városunk. Mivel a polgármester egyben budapesti képviselő is lesz, így
a kérdését akár úgy is fordíthatnám, hogyan kíván együttműködni saját
magával? A Liberálisok javaslata a kerületek és a főváros viszonyára az
úgynevezett city koncepció, amelyről az érdeklődő bővebb leírást találnak
a honlapunkon.
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Görög Krisztián
polgármesterjelölt
(Szociáldemokraták MPP)
• Miért kívánja polgármesterként szolgálni a közösséget? Milyen kerületi kötődése van?
A kerületben születtem és nőttem fel, ezért jól ismerem a környék problémáit.
A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának jelöltje vagyok.
• Mit szeretne elérni a következő öt évben a kerület gazdaságában, közéletében, kulturális területein?
Az elkövetkező öt évben a kerületnek új lendületre van szüksége, mivel korábbi vezetésére a korrupció árnyéka vetődött: bár felmentették Molnár Gyulát a Kopaszi-gát ügyében, a korábbi baloldali frakcióvezetőt (Wieszt Jánost)
elítélték, és így járt a kerületi szocialista Krausz Csaba is. A jelenlegi vezetés
nagyrészt a korábbi vezetésre mutogat, egy helyben toporog. A baloldalon az
utóbbi évben nagy a káosz, az együtt-külön szövetségkötések során az embernek olyan érzése van, ők sem tudják, mit akarnak, de ígérni mindent tudnak.
Ilyen jelöltekre nem lehet bízni a vezetést, ezért van szükség a békére és megújulásra, a szociáldemokratákra.
• Milyen fejlesztésekre lát igényt, és melyeket kell mindenképpen megvalósítani?
A kerületben mindenképpen növelni kell a P+R parkolók számát, hogy a közösségi közlekedés igazi alternatívája legyen az autózásnak. Emellett növelni
kell a zöld területeket, forgalomcsillapítást kell végrehajtani a nagy forgalmú
mellékutcákban, segítve a kerékpáros közlekedést is. A 4-es metró virágpiaci végállomásáért a legmesszebbmenőkig lobbizni kell. Az amúgy nagyon
pozitív 60+ programot további pontokkal kell kiegészíteni, szociális téren új
programokat kell bevezetni a szépkorúak érdekében. Új közösségi tereket kell
létrehozni, ahol a lakótelepek közönsége is megtalálhatja mindennapi kulturális szükségleteit. A Duna-part a kerület egyik legértékesebb része, közösségi térré kell tenni: pihenőövezetet és kulturális központokat kell létrehozni.
A civil szervezetekkel a korábbi évtizedektől eltérően igazi konzultációt kell
folytatni. Nagyobb figyelmet kell fordítani a közterületek tisztán tartására
függetlenül attól, hogy kerületi vagy fővárosi tulajdonban állnak. A kerület
lakótelepein létrehozzuk a „telepi tanácsokat”, melyek a kerület vezetése és az
önkormányzati képviselője felé szervezett formában, fontossági sorrend szerint juttatják el a területek problémáit. Ezen telepi tanácsok részt vállalnak
majd – koordinált önkéntes munkájuk során – a közbiztonság fenntartásában
és a lakótelepek élhetőbbé tételében is.
• Milyen lehetőségeket lát a Fővárosi Önkormányzattal való együttműködésre?
Én vagyok a jelöltek közül az egyetlen, aki társadalmi megbízatásban, nem
főállásban kívánja ellátni a polgármesteri teendőket. Ez egybefügg a szociáldemokraták azon kerületi elképzelésével, miszerint a kerületi közhatalmi kiadásokat – elbocsátások nélkül – radikálisan csökkenteni kell. Az új Fővárosi
Közgyűlés rendszere nem ördögtől való, mivel a vezetés jobban rá lesz kényszerítve a kerületekkel való együttműködésre. Egy informális „polgármesterek tanácsa” fórumot javaslunk polgármesterjelöltjeink megválasztása esetén.

(Görög Krisztián lapzártánkig nem juttatott el fotót szerkesztőségünkbe.)

Kisorsolták
a plakáthelyeket
Az önkormányzat a jelölőszervezetek
részére 230 darab négy oldalon ragasztható, egyenként 60x80 centiméteres plakát elhelyezésére alkalmas
felületet biztosít ingyenesen. A fafelületre jelöltenként két választási anyag
kihelyezésére van lehetőség – derült
ki a lapunknak eljuttatott jegyzői sorsolás dokumentumaiból. A plakáthelyek felállításáról és elbontásáról az
önkormányzat gondoskodik. A plakátok elhelyezése 2014. szeptember 12étől indult.

A felületek sorsolása megtörtént, a
jegyzői eseményen hét képviselő volt
jelen. Mindenki egyetértett abban,
hogy minden választókörzetben sorsolják ki a jelölőszervezetek sorszámát.
Egy plakáthelyen a számozott
oldal és a vele szemben lévő oldal
illeti meg az egyik jelölőszervezetet, a másik két egymással szemben
lévő oldal pedig a másik jelölőszervezetet.
(Újbuda)

2014. szeptember 17.

Hoffmann Tamás
polgármesterjelölt (Fidesz–KDNP)
• Miért kívánja polgármesterként szolgálni a
közösséget? Milyen kerületi kötődése van?
Gyermekkorom óta Albertfalván élek, ugyanabban
a házban, ahová születtem, ahol felnevelkedtem.
Szívügyem a kerület: a
rendszerváltás óta, közel
negyedszázada dolgozom
Újbudáért, az utóbbi négy
évben polgármesterként.
Az itt élők szolgálatát tartottam és tartom a legfontosabb feladatomnak.
• Mit szeretne elérni a következő öt évben a kerület
gazdaságában, közéletében, kulturális területein?
Folytatni kívánjuk a megkezdett munkát. Négy évvel ezelőtt azt ígértük, rendet teszünk. Felszámoltuk a korrupciót, és rendbe tettük a hivatalok működését. A kerület lakóinak érdekeit és szempontjait állítottuk az önkormányzati
intézmények működésének középpontjába. Újbuda évtizedek óta dédelgetett
álmait valósítottuk meg az elmúlt négy évben. Megújult a Móricz Zsigmond
körtér, és elkészült a Gomba, Újbuda jellegzetes, évek óta lezárt és már-már
elfeledett találkozóhelye visszanyerte régi fényét. Létrehoztuk Dél-Buda
Millenáris Parkját: a Bikás park magas minőségű közösségi térré, városrészközponttá vált, ahová több tíz kilométerről jönnek el a sportolni, kikapcsolódni vágyók. Megnyitjuk a húsz éve üresen tátongó Tüskecsarnokot,
amelynek köszönhetően kerületi gyermekeknek tudjuk biztosítani az úszás
oktatást. Kibővítettük a Nyéki uszodát, és nem utolsósorban befejeztük az
M4-es metrót, amely – azon kívül, hogy a világ egyik legszebb metrója lett –
jelentősen javítja a kerület közlekedését. Az elmúlt négy évben több mint 23
ezer négyzetméter útfelületet újítottunk meg, közel 90 ezer négyzetméternyi
parkot tettünk rendbe, 12 játszótér újult meg és 21 ezer lakás korszerűsítésében segítettünk. A következő négy esztendőben befejezzük a Bartók Béla út
átalakítását, felújítjuk a Fehérvári utat és P+R parkolókat létesítünk a város
szélén, hogy megállítsuk az átmenő forgalmat. Új tanuszodát építünk Gazdagréten, elérjük, hogy a ciklus végére minden panelház korszerű szigetelést
kapjon, és átadjuk az új gyermek-egészségügyi központot is, amelyhez az
önkormányzat megszerezte a szükséges ingatlant.
• Milyen fejlesztésekre lát igényt, és melyeket kell mindenképpen megvalósítani?
Bővíteni kell az óvodai férőhelyek számát. Amikor büszkék vagyunk arra,
hogy Újbuda a legnépszerűbb kerület a lakást kereső fiatalok körében, gondolnunk kell arra is, hogy mindez milyen feladatot ad az önkormányzat számára a közeli jövőben. Szeretném elérni, hogy a Keveháza utcai és Gazdagréti téri Óvoda is több új csoportszobával gazdagodjék. Fontos a közösségi
terek további fejlesztése, hiszen ezek a helyi közösség központjaivá válhatnak. A játszótereken ezért közösségi házakat, gyerekfoglalkoztatókat kell
létrehoznunk, amelyek értelmes, közösségteremtő foglalkozások szervezésével, különböző programokkal vonják el az iskolás korú gyermekeket vagy
az ifjú felnőtteket a csellengéstől. Folytatnunk kell a közterek megújítását, a
zöldprogramot, a bicikliutak hálózatának fejlesztését. Nem állhatunk meg: a
fejlődésnek folyamatosnak kell lennie.
• Milyen lehetőségeket lát a Fővárosi Önkormányzattal való együttműködésre?
Újbuda polgármestereként azért kell majd küzdenem a fővárosi testületben, hogy a 4-es metró elérjen a budaörsi virágpiacig, ahol megfelelő számú
P+R parkolót kell rendelkezésre állítani az ingázók számára. Ezzel lehetne
ugyanis csökkenteni az Újbudán átmenő óriási forgalmat. Nem utolsósorban
ezzel a lépéssel jobban járna a főváros is, hiszen a metrót többen használnák,
és a belsőbb kerületekben sem kellene annyi parkolni vágyó autósnak helyet
keresni.

2014. szeptember 17.
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Molnár Gyula
polgármesterjelölt (MSZP)
• Miért kívánja polgármesterként szolgálni a
közösséget? Milyen kerületi kötődése van?
Közel 25 éve dolgozom a
kerületben
alpolgármesterként, polgármesterként,
képviselőként, de számomra mindez nem csupán
munka vagy szenvedély,
Újbuda sokkal több ennél.
Itt születtem, ide jártam
iskolába, ez a lakóhelyem,
az életem, a gyerekkorom,
szerelmeim
emlékeinek
helyszíne. Éppen ezért
nemcsak emlékeim és kötelékeim, hanem kötelességeim is vannak Újbudával
szemben. Ezért döntöttem
úgy, hogy újra megmérettettem magam, egy széles
politikai és civil együttműködés keretében elindulok az őszi polgármester-választáson.
• Mit szeretne elérni a következő öt évben a kerület gazdaságában, közéletében, kulturális területein?
Sokan érezzük azt, hogy az elmúlt években lelassult az a folyamat, ami a kerületet jellemezte a rendszerváltás után. Függetlenül attól, hogy jobb- vagy
baloldali polgármester vezette a városrészt, 2010 előtt a XI. kerület volt a
város egyik legjobban fejlődő része, de mára ez a folyamat megtorpant. Négy
év szendergését nem lehet négy hét kampánymunkáival, kampánytakarításaival bepótolni. Új vezetésre van szüksége Újbudának! Nem azért, mert a
mostani ilyen vagy olyan pártállású, hanem azért, mert ezt a munkát, ezt
a feladatot lehet jobban és eredményesebben is végezni. Olyan vezetésre
van szükség, amelyik a ciklus egésze alatt azon dolgozik, hogy ez a kerület
visszaszerezze régi fényét és rangját, ami miatt minden kerületi polgár azt
érezhette, a város fejlődő részén él, dolgozik és tanul, a nem kerületiek pedig
irigykedve nézik Újbudát.
• Milyen fejlesztésekre lát igényt, és melyeket kell mindenképpen megvalósítani?
Polgármesterségem ideje alatt sok fejlesztést valósítottunk meg, de számos
feladat maradt még, amit az elmúlt ciklusban nem sikerült befejezni vagy
megvalósítani, pedig a hangzatos ígéretek négy éve erről szóltak. Hozzá kell
látnunk a Kelenföldi Városközpont, az albertfalvai piac rendezéséhez, de a
Feneketlen-tó és környékének rendbetétele sem tűr halasztást. A tó mellett
lévő Parkszínpad mai terve, hogy egy fröccsterasznak álcázott kocsmát nyissanak a lakóházak tövében, mindenképpen felülvizsgálatra szorul. A hajdan
jó hírű épületben a Kulturális Városközpont továbbfejlesztésének keretében
olyan kulturális funkciót kell megvalósítani, ami az ott élők mindennapjait
nem teszi elviselhetetlenné. Végül, de nem utolsósorban, be kell fejezni végre a körtéri Gomba épületét, a 2009-ben elkezdett folyamatot sajnos mára
sem sikerült befejezni, a kampányátadás ellenére ma is üresen áll az épület.
Ezek persze csak a legnagyobb és legfontosabb tervek, a további elképzeléseimet, illetve terveimet megtalálhatják és elolvashatják a honlapomon vagy
a kiadványaimban.
• Milyen lehetőségeket lát a Fővárosi Önkormányzattal való együttműködésre?
Habár ebben a ciklusban a fővárosnak és a kerületnek is kormánypárti vezetése volt, ennek sajnos nem sok eredményét láthattuk. Újbuda mindenkori
vezetésének nem egy párthoz kell tartoznia a főváros vagy a kormány vezetőivel, hanem együtt kell gondolkozni, dolgozni mindenkivel, aki előrébb
viheti a kerület ügyét, az itt élők életét jobbá, könnyebbé teheti. Ez a feladata
és az érdeke a mindenkori kormánynak, fővárosi és kerületi vezetésnek, pártoktól és egyéni érdekektől függetlenül. Hiszek abban, hogy mindenkinek
előrébb való egy város érdeke, mint a pártérdek, ezt már sokan bizonyították
mindkét oldalon munkájukkal és eredményükkel. Én is erre készülök!
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Szabó György
polgármesterjelölt (Jobbik)
• Miért kívánja polgármesterként szolgálni a
közösséget? Milyen kerületi kötődése van?
Pontosan tudom – mivel
a kerületben születtem,
itt élek, és itt nőttek fel
gyermekeim is –, hogy
valójában mi történt, mi
épült önkormányzati forrásból a kerületben, és mi
fővárosi beruházásban,
vagy értékesítést követően befektetői igények
szerint. Bírálni és ígérni nagyon könnyű, ezért
inkább a tényekre, a láthatóra, a testközelből tapasztalhatókra emlékeztetek. A korszerűsítések
és a fejlesztések hiányára, amit sokszor kellett
volna szem előtt tartani
az elmúlt négy, és természetesen az elmúlt 24 év során, mivel közpénzből
mindenekelőtt a köz érdekeit kellett volna képviselni. Indoklást és magyarázatot persze mindenre lehet adni, de tényszerűen minimum hatvanezer fővel
csökkent a kerület lakossága, és kiművelt fiataljaink jelentős számban külföldön keresik boldogulásukat lakás és munkahely hiányában. Polgármesterként ezért mindenekelőtt a hátrányok leküzdéséért kívánok tenni, ami teljes
szemléletváltást jelent a többi önkormányzati feladat tekintetében is. Azon
vagyok, hogy az újbudaiak megélhessék: az önkormányzatuk értük cselekszik, felelős gazdája a közös vagyonnak, a közösség érdekeit jeleníti meg
minden javaslatában és döntésében. Üzemeltet, fejleszt, miközben bizalommal fordulhatnak hozzá ügyeiket intézve az itt élők.
• Mit szeretne elérni a következő öt évben a kerület gazdaságában, közéletében, kulturális területein?
A minden korcsoportot egyformán érintő lakáshelyzetet bérlakások építésével lehet orvosolni, ami nem sablonba foglalt fedélhez jutást jelent. Mivel minden önkormányzati körbe tartozó feladat elvégzéséhez sok dolgos
kéz szükséges, legyenek azok képzettek vagy képzetlenek, fizikai munkások
vagy tudósok, a megvalósítás során elsődlegesen az itt élőkre számítok. A
kötelező feladatokhoz kapcsolt célok így új értelmezésben munkát és munkahelyeket teremtenek, ami együtt közvetlen gazdasági javulást eredményez,
egyénnek és vállalkozásoknak egyaránt. A képviselői munkában – legyen az
országgyűlési, fővárosi, közgyűlési vagy kerületi – a Jobbik már igazolta az
alapvetéseiben rögzítetteket, miszerint csak a nemzetnek és a választói érdekeknek akar megfelelni, és nem fogad el, nem teljesít idegen érdekeket. A
főváros és benne kerületünk számtalan színházzal, kulturális intézménnyel,
szórakoztatási központtal és művelődési házzal rendelkezik, így nem ezek
számát, hanem a tartalmat kell az itt élők érdeklődése szerint kialakítani.
• Milyen fejlesztésekre lát igényt, és melyeket kell mindenképpen megvalósítani?
A régóta elvárt bérlakás-, nyugdíjasház- és szolgáltatóház-építést, valamint
megkerülhetetlen a Duna kerületi szakaszán az árvízvédelmi művek megépítése, a teljes partszakasz rendbetétele, az alkalmas helyeken rekreációs
parkok kialakítása. A 4-es metrót mihamarabb és kötelezően tovább kell fejleszteni a Gazdagréti lakótelepig, mert a jelenlegi szigetszerűség megszüntetése minden érintett érdeke. A bűnözés rohamos növekedését rácsokkal
igyekeztünk megállítani, így lakásaink inkább börtönökhöz hasonlítanak,
mint otthonokhoz. A kialakult méltatlan helyzeten feltétlenül változtatni
kell, és akarok is.
• Milyen lehetőségeket lát a Fővárosi Önkormányzattal való együttműködésre?
Az elmúlt négy évben a Fővárosi Közgyűlésben képviselőként és a Közbeszerzési Bizottság elnökeként a főváros és a kerület érdekeit eredményesen
sikerült képviselnem, így ebben zökkenőmentes maradhat a folytatás, az érdekképviselet, az érdekérvényesítés.
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