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Utoljára üléseztek
a képviselők

OSC–Honvéd összecsapás
nyitja a vízilabdaszezont

Hivatali ciklusa utolsó rendes ülésére gyűlt
össze a képviselő-testület múlt csütörtökön.

3

Erőnléti edzést tartott az újbudai
vízilabdacsapat a Bikás parkban.

Százéves a Kelenföldi Erőmű

2

Budapest egyik legrégebben működő,
egyben az egyik legtisztább energiát adó
erőműve található a kerületben.

Eredmények és tervek:
fejlesztések Újbudán
Újbuda vezetése az elmúlt években
a városrész fejlődése érdekében számos
területen végzett felújításokat és indított el beruházásokat. Az elmúlt hónapokban oktatási-nevelési intézmények
újultak meg, közterületek, játszóterek
nyertek új külsőt, parkok épültek, javult
a közlekedés. Összeállításunkban
a közelmúlt változásait és a jövő elképzeléseit szedtük csokorba.
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Sikersztori

Munkácsy a Kulturális
Városközpont kapujában
Kivételesen nagy presztízsű kiállítás nyílik a Kulturális Városközpont kapujában: a Próféta Galériában
Munkácsy Mihály közel ötven munkáját tekinthetik
meg a látogatók.
Az önkormányzat kiemelt támogatásával jöhetett létre a Kulturális Városközpont területén, a Próféta Galériában az a
tárlat, amelyen 170 éve született Munkácsy Mihály harminc
olajfestménye és húsz grafikája lesz látható. A kiállított anyag
gerincét Pákh Imre műgyűjtő kollekciója adja, a fennmaradó
munkákat különböző múzeumokból kérte kölcsön a galéria.
Az alkotások közül kiemelkedik az Ásító inas egész alakos
képe. A kiállított képek összértéke megközelítőleg hárommilliárd forint.
A Próféta Galéria az elmúlt két és fél évben számos kiállításnak, könyvbemutatónak, társasági eseménynek adott otthont.

Bölcsődék, óvodák, iskolák
Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a legrosszabb állapotban levő bölcsődei, óvodai
és iskolai udvarokat folyamatosan felújítja.
E terv részeként már tavaly elkészült három
óvoda udvara (Rácz László utca, Tétényi út,
Badacsonyi utca), idén pedig négy óvoda, három bölcsőde és három iskola udvara újul meg.
A rossz állapotú játszóudvarok általában új
burkolatokat, növényeket és játszóeszközöket
kapnak, emellett több óvodát ki is bővítenek.
Idén adták át többek között a Zólyom utcai
Tesz-Vesz Óvoda és a Kelenvölgyi Óvoda udvarát, a jövőre megvalósítandó tervek között
szerepel a Gazdagréti téri óvoda fejlesztése,
melynek során egy tornaszobát és négy új csoportszobát fognak kialakítani. A bővítés plusz
80–100 gyerek befogadására teszi alkalmassá
az intézményt. A Keveháza utcai Óvoda fejlesztéséhez – ahol három új csoportszoba épül
– szintén megvannak az építési engedélyek,
így itt is jövőre kezdődhetnek el a munkálatok.
Az Alsóhegy utcai Óvoda elhasználódott épületét nemcsak felújítja, de ki is bővíti a kerület: egy csoportszobával és egy tornaszobával
gazdagodik az intézmény, amely így 22 fővel
többet fogadhat a jövőben. Az épület rekonstrukciója során megújul a fűtési, a gépészeti és
az elektromos rendszer is, a belső közösségi
tereket pedig padlófűtéssel látják el. Az energetikai szempontból nagyon elavult létesítmény teljes külső hőszigetelést kap, ezáltal a
homlokzata is megújul. Az óvodát 102 millió
forintból újítja meg az önkormányzat.
(Folytatás a 4. oldalon)

A múlt század első felében élénk kávéházi élet folyt ezen a környéken, a Bartók Béla út – a Hadikkal és a Prófétával – Buda
kávéházi fellegvárának számított. Az 1905-ben megnyílt Műegyetem kávéház, később Próféta Kávéház és Étterem nemcsak
a műegyetemi professzorok, hanem művészek közkedvelt helye
is volt. Az önkormányzat terveiben az szerepel, hogy minden
évben egy hasonlóan rangos kiállítással örvendezteti meg itt az
újbudaiakat. A Munkácsy-tárlat két hónapig lesz nyitva, október 5. és december 7. között. A XI. kerületben lakó 14 év alattiak, illetve nyugdíjasok az önkormányzat jóvoltából a kiállítást
ingyenesen látogathatják.

A Szomszédokkal főztek halászlevet Gazdagréten
Idén is sikert aratott a kerület egyik legrégebbi
rendezvénye, a Gazdagréti Halászléfőző Verseny.
A 26 éves esemény ezúttal a Szomszédok Ünnepe is
volt, mivel éppen 30 éve költöztek az első lakók
a gazdagréti lakótelep lakásaiba. A 12 ezer fős
közösség együtt ünnepelt a sorozat szereplőivel.
A halászléfőző versenyen indulók egy-egy nagyjából kétkilós
pontyot és 10 kiló fát kaptak a főzéshez az önkormányzattól,
a legfelkészültebbek azonban otthonról hozott alapanyagokkal, köztük többféle hallal is készültek. A versenyre előzetesen 68 csapat regisztrált, a zsűriasztalra végül 47 induló tet-

te le kóstolóval teli tányérját. A zsűri elnöke Kulcsár János, a
Feneketlen-tavi Horgászegyesület vezetője volt, aki a rendezvény történetében tizenötödik alkalommal kóstolta az elkészült halászleveket, és tapasztalatának köszönhetően most is
biztos kézzel, illetve kanállal választott. Az ítészek között volt
Nemcsák Károly, a Szomszédok teleregény egyik főszereplője,
Hőnyi Gyula, az Újbuda újság szakácsképzettséggel is rendelkező főszerkesztője, valamint Kádas Viktória, az újbudai Trófea Grill étterem üzletvezetője is. A legjobb halászlevet idén a
Tűzkő utcából érkező Virgonc Pontyok nevű csapat főzte, megvédve a gazdagrétiek becsületét. A kiemelkedő résztvevők ös�szesen 800 ezer forint értékben vihettek haza a támogató cégek

által felajánlott nyereményeket. – Az esemény igazi értékét a
sokéves hagyomány és az itt élő összetartó közösségek adják –
mondta el köszöntőjében Hoffmann Tamás polgármester. Állítását igazolja az is, hogy számos csapat 15–18, vagy akár 25 éve
vesz részt a versenyen, de még a legkevésbé rutinosak mögött is
legalább három–négy halászléfőzős szereplés van.
Míg délelőtt a bográcsoké, délután a szórakozásé volt a főszerep. Az önkormányzati fesztiválon „időutazásként” nosztalgiafotózást, retróhajvágást, valamint helytörténeti sétákat is szerveztek a városrészt kevésbé ismerő kerületieknek, és vetélkedőt
is tartottak, amelyen egyebek mellett kiderült, hogy a területet
már a 4. században is lakták.
(Folytatás a 12. oldalon)
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Utoljára üléseztek
a képviselők
Hivatali ciklusa utolsó rendes ülésére gyűlt ös�sze Újbuda képviselő-testülete szeptember 25én. A napirendi pontok többsége a negyedéves
pénzügyi beszámolókhoz kötődött. – Stabil
pénzügyi helyzetben van az önkormányzat, köszönhetően az elmúlt időszak jó gazdálkodásának – jelentette ki Hoffmann Tamás polgármester, majd hozzátette: ez ad lehetőséget arra, hogy
a megkezdett fejlesztések a következő ciklusban
is folytatódjanak. A beszámolóban elhangzott:
az önkormányzati költségvetés emelkedik, a
bevételek időarányosak, a kiadások tervszerű-

ek. A felhalmozás jellegű kiadások most esedékes kifizetései is megtörténtek. A polgármester
hangsúlyozta, hogy idén sem kellett áthidaló
kölcsönt felvenni, ami a négy évvel korábbi időszakban bevett gyakorlat volt.
A képviselők meghoztak a parkőri feladatok
ellátásával kapcsolatos fontos döntéseket is. A
kerületben a Bikás parkban indul majd el elsőként a parkőrszolgálat, amely a park rendjéről,
tisztaságáról, karbantartásáról gondoskodik.
A parkőrökhöz a lakosság is bizalommal for-

dulhat segítségért, és elmondhatja nekik észrevételeit. A rendszert még idén bevezetik, a
Bikás mellett Őrmezőn és Gazdagréten is szolgálatba állnak a parkőrök. Hoffmann Tamás
elmondta, a parkőrszolgálat az önkormányzat
egyéb közbiztonságot növelő beruházásaival
válik teljessé és igazán hatékonnyá. Ezek közé
tartozik, hogy a közterületi térfigyelő kamerák
számát megduplázzák. A parkőrök intézkedésre feljogosult közterület-felügyelők lesznek,
akik kifejezetten parkok ellenőrzésére és védelmére szakosodnak.

Újbuda Önkormányzata 14. éve csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezúttal is emellett
szavaztak a képviselők. Az ösztöndíjpályázat
révén a felsőoktatásba frissen bekerült fiatalok
10 ezer forintos havi ösztöndíjban részesülhetnek, ennek egyik felét az önkormányzat, másik
felét pedig az állam finanszírozza. A kerületben
minden évben 400-500 fő adja be pályázatát, de
csak 150-en nyerhetik el az ösztöndíjat, elsősor(Újbuda)
ban rászorultsági alapon.

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
... mai rohanó világunkban a cégek közép- és
felsővezetői fokozott pszichés terhelésnek
vannak kitéve. A mozgásszegény életmód, az
ülő-foglalkozás, a pszichés stressz mind olyan
tényezők, melyek bizonyos megbetegedések
kialakulásának kockázatát növelik. Ugyanakkor a menedzserek betegállományban töltött
ideje a cégek számára igen komoly bevételkiesést jelent. Az egészségügyi szűrővizsgálaton, közkeletű nevén menedzserszűrésen való
rendszeres részvétel éppen ezért mind a cégek,
mind a menedzserek számára létfontosságú.
- Örömteli, hogy egyre többen fordulnak az
egészséges életmód felé, egyre többen sportolnak, és ügyelnek a helyes táplálkozásra is.
Az egészségtudatos magatartás része az egészségmegőrzésére való törekvés is, melynek
alappillére a rendszeres időközönkénti állapotfelmérés is – mondja Dr. Pácz Alexandra
belgyógyász kardiológus, a Budai Magánorvosi Centrum orvos igazgatója. Ebben segít
menedzserszűrő programunk, melynek keretén belül az igényeket felmérve igyekszünk
minél alaposabb, részletesebb képet alkotni a
hozzánk forduló pácienseink egészségi állapotáról.
A betegségek megelőzése, a prevenció, elsődleges célunk a menedzserszűrések során,
hiszen könnyebb egy egészségkárosító folyamatot idejében felismerve megelőzni, mint
később a nyilvánvaló tünetek felléptekor, esetleg szövődmények kialakulásakor kezelni azt.
Természetesen a menedzserszűrés kapcsán a
már meglévő, ismert betegségek aktuális állapotát, az alkalmazott kezelés optimális voltát
is vizsgáljuk. Célszerű a menedzserszűrést
évente igénybe venni, hiszen így nyomon tudMagánorvosi 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

juk követni az
á l lapot vá ltozásokat. Rögzítjük
a
reményeink
szerinti javulást,
illetve idejében
észleljük az esetleges állapotros�szabbodást is.
Szeret nénk,
hogy pácienseink érezzék a
maximális odafigyelést, ezért kerüljük a zsúfoltságot, menedzserszűrő napjainkon meghatározott számú
beteget fogadva garantáljuk a gyors, egyénre
szabott, rugalmas, szakszerű, ugyanakkor
családiasan bensőséges ellátást. Szűrővizsgálati csomagjaink mindegyike tartalmazza a
kardiovaszkuláris rizikó felmérését, a családi
anamnézis felvételét, az esetleges öröklődő
betegségek kutatását, az életmódbeli rizikó
faktorok felmérését, valamint a laborvizsgálatokat. Pácienseink többféle csomagból
választhatják ki a számukra legmegfelelőbb
összetételűt. Emellett igény szerinti egyedi
csomagok összeállítására is van mód. A vizsgálatra előre egyeztetett időpontban kerül sor,
mely jól képzett szakorvosaink összehangolt
munkájának köszönhetően 3-4 óra alatt le is
zajlik. A szűrővizsgálati csomag szintjétől
függően a laborvizsgálat egyre részletesebb,
és sokrétűbb, emellett a szakorvosi vizsgálatok száma is növekszik (bőrgyógyászat, urológia, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, ultrahang,
szemészet). A legtartalmasabb csomagunkban
a fizikai egészség mellett a lelki egészséget is
vizsgáljuk, mert hisszük, hogy a fizikai és lelki egészség egysége eredményezhet csak teljes
egészséget. Minden esetben részletes leírást
adunk az elvégzett vizsgálatokról, a feltárt eltérésekről, valamint életmódbeli tanácsokkal
látjuk el pácienseinket. Szükség esetén további
vizsgálatokat ajánlunk.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.
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Program indul
a Sas-hegy védelméért
Újbuda képviselőtestülete a ciklus utolsó ülésén elfogadta Gajárszki Áron LMP-s képviselő a Sas-hegy védelmére felállított munkacsoportjának beszámolóját. Így ösztönző
program indul a hegy természetes növény- és állatvilágának megmentésére.
A Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület és
Látogatóközpont minden évben milliós nagyságrendben költ közpénzt arra, hogy kiirtsák
a gyomnövényeket és a nem honos növényeket, amelyek tönkretehetik a terület őshonos
fajokra épülő flóráját és faunáját. A park vezetése és a képviselő mellett már sas-hegyi lakókban is felmerült, hogy tenni kell valamit a
hegy egészséges környezetének megtartásáért.
Az ottani kertekben ugyanis az aktuális kertészeti divatokat követve nagy számban vannak
tájidegen, agresszíven terjeszkedő cserjék, fák.
Ezek magjukat elszórva tovább terjeszkedhetnek. Az egyik legveszélyesebb invazív faj az
orgona, amely rendkívül gyorsan szaporodik.
Szakértők szerint a dísznövények megválasztásánál nem jelent áldozatot, ha kihagyjuk
a tájidegen fajokat. A legtöbb ilyen növény
ápolása sok időt és pénzt emészt fel, míg az
olyan őshonos fajok, mint a sóskaborbolya,
semmilyen gondozást nem igényelnek, sokszor
még locsolni sem kell őket. A pukkanó dudafürt pedig az őshonos magyar boglárka lepke
egyetlen tápláléka.
Gajárszki Áron, az önkormányzat környezetvédelmi tanácsnoka környezettudatosságra ösztönző programot hirdetett a Sas-hegyen
lakók számára, amely támogatná önkéntes
vállalásaikat. – Célunk megnyerni a lakókat
a Sas-hegynek, és a Sas-hegyet megnyerni
a lakóknak. Fontos, hogy érezzék, ez a hegy
az otthonuk, amire érdemes vigyázni. Ennek
értelmében, aki adott természetvédelmi kri-

tériumok szerint alakítja ki kertjét, az kifüggesztheti a kerítésre a „Sas-hegybarát kert”
táblát. A két évre megnyerhető tűzzománc tábla birtokosai a nemzeti parktól éves bérletet,

a biotermékeiből kedvezményt kaphatnak, a
kertjükből kivágott invazívfák aprítékolását és
elszállítását pedig az önkormányzat vállalja.
A munkacsoport két pályázati kiíráson és
két lakossági fórumon van túl. Gajárszki Áron
eddigi tapasztalatai szerint a Sas-hegyen élők
alapvetően környezettudatosan gondolkodnak,
és támogatják a 300 ingatlant érintő kezdeményezést.
(Újbuda)

Videostúdió várja
az érdeklődő gyerekeket
Május végén tartották a mesterségek és a művészetek ünnepét Albertfalván.
A rendezvényen átadták a közösségi ház új videostúdióját is.
A digitális technikák megismerését szolgáló
videostúdió alapötlete Farkas Krisztina önkormányzati képviselőtől származik, aki önkormányzati támogatást szerzett a megvalósításhoz, valamint saját képviselői illetményével
is támogatta. A stúdióban várhatóan október
végétől induló tanfolyamokon ismerhetik meg
a gyerekek a videotechnika, a filmkészítés és
-vágás alapjait, munkáikkal az Újbudai Kulturális Intézet által kiírt pályázatokon vehetnek
majd részt.

– Most folyik a jelentkezők toborzása: felkerestem a környékbeli iskolákat, hogy hirdessék meg
a tanfolyamot, elsősorban a felső tagozatos és
középiskolás korosztály körében – mondta a képviselő. Az oktatási intézmények vezetői nyitottan
fogadták az ötletet. A diákok négy-öt fős csoportokban vehetnek majd részt az ingyenes foglalkozásokon. Aki kedvet érez a videotechnika alapjainak elsajátításához, az iskolájában vagy az akh@
ujbudakulti.hu e-mail címen jelentkezhet. 
(Újbuda)

FELHÍVÁS

„Aranylakodalom Újbudán”

Újbuda Önkormányzata várja azok jelentkezését, akik 2014-ben ünneplik házasságkötésük
50., illetve 60. évfordulóját, és szeretnék azt a
polgári házasságkötés szertartása szerint újra
megerősíteni.
Jelentkezni lehet levélben és e-mailen az alábbi
adatokkal:
Férj és feleség (leánykori) neve:
.............................................................................
.............................................................................
A házasságkötés ideje:........................................

Lakcím:...............................................................
Telefonszám:.......................................................
(Kérjük, hogy a levélhez csatolják házassági
anyakönyvi kivonatuk másolatát is.)
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
E-mail: mika.edit@ujbuda.hu
Kérjük, a borítékra írják rá:
„Aranylakodalom Újbudán”
Jelentkezési határidő: 2014. október 20.
A rendezvény pontos időpontjáról és a szükséges tennivalókról mindenkit külön értesítünk.
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Százéves
a Kelenföldi Erőmű

misszió
Kedves Olvasók!
Nehéz nem közhelyként kezelni
azt a megállapítást, miszerint a
magyar gazdaság
ereje a kis- és
közepes vállalkozásokban rejlik.
Ugyanakkor ez
tény, mint ahogy
az is: egy akkora kerület, mint
Újbuda nem állhat a gazdasági
szerkezet átalakításakor a partvonal mellett. Ezért a város
vezetésének támogatásával az önkormányzat 2013-ban útjára indította a helyi üzleti klubokat, amelyekre a kerületi
kis-, közepes és nagyvállalkozókat hívta meg. A kezdeményezés adta az újabb ötletet: az önkormányzat minden
lehetséges eszközével támogassa a start-up vállakozásokat,
melyek egy-egy újszerű elképzelés köré épülnek. Újbuda
hét felsőoktatási intézménynek ad otthont – éppen ezért a
fiatalok, a főiskolások és egyetemisták felé kell nyitnunk,
lehetőséget biztosítva az innovatív ötletek megvalósítására, hiszen minden kezdő vállalkozásnak egy-egy jó ötlet adja a létjogosultságát, miközben a növekedés kulcsa
a megfelelő kivitelezés.
Ismerve a kezdő vállalkozások nehézségeit, az önkormányzat az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesülettel
közösen innovációs start-up pályázatot ír ki, amelynek
négy díjazottja egy-egy millió forintot nyerhet el. A díjak odaítéléséről egy kuratórium dönt, melybe az ELTE,
a BME, a BCE, a FIVOSZ és a Design Terminál is delegálja saját szakértőit – természetesen a legjobb ötleteket díjazzák. Ezen túlmenően külön öröm a kerületnek, hogy a
2008-ban Szirmai Péter alapításával a Budapesti Corvinus
Egyetemen indult Spin-Off Klubnak idén ősztől Újbuda ad
otthont. A ma már két fiatal doktorandusz szervezésében
működő rendezvénysorozat neves szakembereket mutat be,
rajtuk keresztül pedig minden félévben egy-egy témát jár
körül. Idén ősszel az üzleti modell építése, míg a tervek
szerint 2015 tavaszán az üzleti kommunikáció kerül a középpontba.
Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

Budapest egyik legrégebben működő, egyben már az egyik legtisztább energiát adó erőműve
található a kerületben. A 100 éves komplexum születésnapját ünnepelték a tulajdonosok.
A magyar energiaszolgáltatók közti evezős versennyel
tisztelgett a tulajdonos EDF Démász-csoport a Budapesti Erőmű Zrt.-hez tartozó Kelenföldi Erőmű 100.
születésnapja előtt. A versenyt a Lágymányosi-öbölben
tartották. Az erőmű jubileumára az elmúlt száz évet
felölelő kiállítást is szervezett a tulajdonos. A tárlat
középpontjában a 100 évvel
ezelőtti központi vezérlő áll,
amely art deco stílusával és
világító tetőablakaival egyedülálló az országban.
A rendezvényen megjelent Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszter Újbuda
polgármesterével, illetve Antal Anikó kelenföldi képviselőjelölttel együtt. Hoffmann
Tamás elmondta, mind a kerület, mind Dél-Buda számára rendkívül fontos volt az
erőmű, hiszen építésével kezdődött el a régió iparosodása,
emellett lehetőséget teremtett
a lakások számának növelésére is. – Rendkívül jó a kapcsolat a kerület és az erőmű
tulajdonosa között, főként a
sporttámogatás területén –
emelte ki a polgármester. Az erőmű segítségével sikerült több sportberuházást végrehajtani, illetve a kerületi sportcsapatokat sztárokkal megerősíteni. Hoffmann
Tamás reményét fejezte ki, hogy az együttműködés
hosszú és sikeres marad.
– Az EDF-csoport állítja elő a legtöbb energiát víz
erőművek segítségével Európában. Magyarországi leányvállalatai közül a Budapesti Erőmű Zrt. Kelenföldi
Erőműve 100 éve áll a Duna partján, és környezetbarát
energiatermelésével bizonyítja, hogy erőmű és lakosság biztonságosan, a másik érdekeit szem előtt tartva

élhet egymás közvetlen környezetében – mondta köszöntőjében Gérard Roth, az EDF-csoport kontinentális igazgatója. Kifejtette: az energiacég társadalmi felelősségvállalását bizonyítja többek között, hogy az EDF
DÉMÁSZ Zrt. 14 éve névadó szponzora az olimpiai
bajnoki címekkel büszkélkedő EDF DÉMÁSZ Szeged

Vízisport Egyesületnek, a Budapesti Erőmű Zrt. pedig
kiemelkedő módon támogatja a Magyarországnak több
világbajnokot adó Budapesti Erőmű Sportegyesületet.
A Budapesti Erőmű Zrt. erőműegységeivel – köztük
a kelenföldivel – jelenleg a főváros legjelentősebb energiatermelője: a távhőigényén közel 60 százalékát termeli
meg, 144 ezer lakásban közel félmillió ember, illetve
sok száz közület számára biztosítja szünetmentesen a
távhőt, az előállított villamosenergia budapesti piaci részesedése meghaladja a 10 százalékot.
(Újbuda)

Sztómaexpón tájékozódhattak
hírkép a betegek
A Van Holnap! Zsákos Alapítvány harmadszor rendezett Sztómaexpót. A Gellért
Hotelben tartott program célja az volt, hogy megfelelő információhoz jussanak az
érdeklődők a sztómás élettel kapcsolatban.

Nagyné Antal Anikó képviselőjelölt és az Összefogás Újbudáért egyesület tagjai önkormányztai
támogatással megszépítették a Csóka utca melletti
játszóteret.
CityHirdetes_66x49mm.ai 1 2014.04.17. 8:30:38

Lelkes
Ásványbörze

„Évtizedek Újbudán”
Várjuk azoknak az újbudaiaknak a jelentkezését, akik a kerületben élnek több mint 60 éve, és szeretnének ez
alkalomból együtt ünnepelni a Kerület Napján.
Jelentkezni lehet levélben és e-mailben.

M

Y

2014. október 11–12, (Szo–V) – MOM Sport

CM

Nyitva: 10.00-19.00 • 1123 Budapest, Csörsz utca 14–16.
Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, illetve ezekből
készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
Aranymosás • játszóházak • kisállat- és kígyósimogató
• „Egészség-sziget” • szakmai előadások • Bonsai-kiállítás
• Ezoterikus szolgáltatások • 3D vetítés barlangokról!

Belépő: felnőtt 600 Ft

Postacím: Mika Edit
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

MY

E-mail: mika.edit@ujbuda.hu
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Évtizedek Újbudán”

CY

CMY

gyerek (6–18 éves korig) 300 Ft

Jelentkezési határidő: 2014. október 20.
A programra külön meghívót küldünk (a terem befogadóképességétől függően).

K

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

IDÉN 10 ÉVES AZ

Nyitva tartás:
Hétfő - Szombat
06:00-22:00

1,5%, 1 liter

Vasárnap

1 db vásárlása esetén 169 Ft/db

4 db vásárlása esetén

Áruházunk a Móricz Zsigmond körtér felől
kezőket
ja

TUTI TIPP UHT tej

07:00-20:00
1117 Budapest Hunyadi J. út 19.

uházunkat

dennapokhoz, pedig ők is élhetnek teljes értékű
életet, csak újra meg kell találniuk önmagukat
– mondta Horváth Katalin sztómaterápiás nővér.
A kezdet sokszor nehéz, a betegeknek meg kell
szokniuk az új helyzetet, annak ellenére, hogy a
mai sztómazsákok egyszerűen kezelhetők. Ha
ezeken túljut a páciens, és megtalálja a megfelelő
eszközöket, ápolószereket, rájön a praktikákra,
már minden sokkal könnyebb lehet, állítják a
szakértők. A sztómás visszatérhet a munkájához,
sportolhat, a nők gyermeket is vállalhatnak.
A Gellért Szállóban tartott rendezvény jó lehetőséget teremtett a régi és az új sztómásoknak,
valamint hozzátartozóiknak a tapasztalatcserére, és promóciós célokat is szolgált. Az Európai
Sztómások Egyesülete idén október 6-án tartja a
sztómások világnapját.
(T. D.)

FELHÍVÁS

C

a MOM Sport-ban!

Hazánkban jelenleg több mint tízezer ember él
együtt a sztómával. Az elnevezés egy, a hasfalon kialakított nyílást takar, amelyen keresztül
a széklet vagy a vizelet egy zsákba távozik. Ez
elsőre ijesztőnek tűnik, sokaknak azonban az
egyetlen lehetőség az életben maradásra.
Leggyakrabban a végbél és vastagbél daganatos betegségei miatt alakítják ki a sztómát, de
szükség lehet rá gyulladásos bélbetegségek, bélműtétek esetén is. Sokan az öregkorhoz kötik ezt
az állapotot, pedig egyre több fiatal, akár gyerek
is válhat ideiglenesen vagy véglegesen sztómássá. A sztóma jelenleg is tabutéma, a megváltozott testtel élők sokszor szégyenkeznek emiatt, a
helyzeten sokat rontanak a téves információk is.
– Sok sztómaviselő nehezen éli meg a változást,
bezárkózik, nem talál vissza a megszokott min-

a 18-as villamossal 15 perc alatt elérhető

159 Ft/db

Érvényes: 2014.10.03-10.09.

Légy részese Arnold
és Oszkár időutazásának!
Vásároljon 2000 Ft
felett és gyűjtse az
ajándék matricákat.
A gyűjtőalbumot, a
99 Ft-ért megvásárolható
matricacsomagokat
és a részleteket
keresse áruházunkban!
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Megújult óvodák és iskolák, megszépült parkok, javuló egészségügyi ellátás
Továbbra is lehet pályázni
Eredmények és tervek: fejlesztések Újbudán
biztonsági kamerákra
(Folytatás az 1. oldalról)
Az iskolák közül idén fejeződtek be a Csíki-hegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítési munkái. A Bocskai István Általános Iskolában a nyáron modernizálták a vívótermet,
és új külsőt kapott néhány vizesblokk, valamint a tankonyha is. Újjávarázsolták a Köbölkút utcai Ádám Jenő Általános Iskola, a József
Attila Gimnázium és a Gárdonyi Géza Általános Iskola udvarait is: a sportpályák rekortán
gumiburkolatot és védőhálót kaptak, valamint
sporteszközökkel is gazdagodnak.

Eredetileg augusztus végéig szólt, de még
mindig nyitott a lakosságnak szóló társasházi
kamerarendszer pályázat. A nyertesek közé
tartozik a Rétköz utca 47. alatti négy lépcsőházas társasház is, melynek biztonsági kamerarendszerét hatszázezer forinttal támogatta az
önkormányzat.

Több
ütemben

újult meg
Újbuda

Közpark-korszerűsítés:
zöldítés minden szinten

„Millenáris
parkja”

Bikás park
Újbuda Önkormányzata 2012-ben döntött úgy,
hogy félmilliárd forintból több ütemben újítja
meg a kerület legnagyobb közparkját, a Bikás
parkot. Az 1976-ban, a lakótelep felépülése
után kialakított, azóta jelentősen elavult park
az elmúlt évben óriási változáson ment át.
Az önkormányzat szerint olyan park épül
Kelenföldön, amely a környező lakótelepeken
élő mintegy 30 ezer ember minden generációjának kínál kikapcsolódási lehetőségeket.
A tervezés során hangsúlyos szerepet kapott az
ökodizájn, a környezettudatosság és energiahatékonyság, valamint az akadálymentes használat. A szabadidőközpont a természetközelséget
jelöli meg legfontosabb értékeként, ezért úgy
tervezték meg, hogy az átmenő forgalom ne
károsítsa a területet.
Tavaly elkészült a park úthálózata és járdarendszere, de a zöld felületek is bővültek,
szépültek. Idén megépültek a sportpályák: két
kosárlabda-, két streetballpálya és egy multifunkciós sportpálya kapott helyet a területen,
utóbbihoz lelátó és pályavilágítás is készült.
A kutyafuttatók is készen vannak, ezekbe kutyajátékokat és ivókutat is beépítettek. Ebben
az évben valósult meg a Bikás park közvilágításának rekonstrukciója, így teljes esti sötétségben is biztonságban lehet közlekedni a park
egész területén. A metróállomás mellett dísztér
épült szökőkúttal és biotóval – utóbbi a park
díszeként képes lesz gépek nélkül, természetes
módon fenntartani önmagát. A tóhoz stégek is
készülnek, amelyek igazán természetközelivé
teszik a látogatóknak a sziesztázás élményét,
a mellette lévő központi részen pedig vizes játéktér helyezkedik el, amelynek szökőkútjai és
párakapui szórakoztatják majd a kisebbeket a
meleg nyári napokon. A Bikás új játszóterének
modern játékait már birtokba vehették a gyerekek, a régi pedig jövőre újul meg. A játszótér
mellé zárt gyermekfoglalkoztató épül, amely
egész évben szakképzett személyzettel várja
majd a kicsiket. Így rossz idő esetén is lehet a
játszóházba menni, de közösségi programokra is alkalmas lesz az épület. A vizesblokkokat rejtő kiszolgáló épület, a parkőri épület és
a raktárak kialakítása szintén a közeljövőben
kezdődik el. A kerületben a Bikáson indul
majd el elsőként a parkőrszolgálat, amely a
park rendjéről, tisztaságáról, karbantartásáról gondoskodik. A parkőrökhöz a lakosság is
bizalommal fordulhat segítségért, és elmondhatja nekik észrevételeit. A következő évekre
vár a park központi elemének szánt kávézó és
gyermekfoglalkoztató kialakítása.

Lakótelepi parkok, sportpályák
Az őrmezői Költők parkjában tavaly elkészült
játszótér budapesti viszonylatban is egyedülálló. A legkülönlegesebb eleme a mélyebben
fekvő területen elhelyezkedő, tengerpartot
idéző rész, ahol a kivitelezők egy zátonyra futott óriási hajót is felépítettek. A látványos és
izgalmas játszótérhez a jövőben gyermekfoglalkoztató épület is létesül, amely rossz időben
is számos lehetőséget kínál a kisgyermekes

Októbertől ismét
közlekedik
a 40-es busz a Fehérló
utcában
Az önkormányzat kérésére a BKK
a járatot úgy alakítja ki, hogy mindkét
menetirányban legyen megálló
a Fehérló utcában.

Egészségügyi intézmények
szülőknek. Még az idén megújul az itt található
rossz állapotú sportpálya is.
Elkészült a Fehérvári és Albertfalva utca
sarkán lévő park, és az Érem utcai, valamint
a Kondorosi és Tétényi sarkán álló parkot és
kutyafuttatót is használhatják már az ott lakók.
Utóbbiba cserjéket és fákat is telepítettek, az
átgondolt fejlesztésnek hála a kutyások és a pihenni, beszélgetni vágyók egymást nem zavarva tudnak itt tartózkodni.
Őrmezőn több helyen zajlanak jelenleg munkálatok. A Menyecske utca 35. alatti számhoz
közeli sarkon, illetve a Menyecske és a Vőfély
utca közötti területen parkfelújítás folyik. A
Katica Játszótéren lévő rossz állapotú kerékpárutat felújították, és korszerű KRESZ-parkot
alakítottak ki a gyerekeknek. A Major utcánál szintén új park létesül, az önkormányzat a
közterületfelújítási program részeként jövőre
virágdézsákat is kihelyez az utcákra. A fejlesztések során hét játszótéren állítottak fel párakaput, hogy a gyerekek felfrissíthessék magukat
a nyári hőségben. Több játszótéren cserélik ki
hamarosan a játékokat, és még az idén korszerű, higiénikus WC-blokkokat is telepítenek,
ezek közül a Bükköny utcai már elkészült. A
kerületben a nyáron több találkozási pontot
alakítottak ki, ahol növények árnyékában, utcabútorokon pihenhetnek meg a járókelők. A
kutyásokról sem feledkeztek meg: a Bikás parkon kívül Gazdagréten is épül két kutyafuttató.
A közterületi beruházások részét képezte a
sportpályák rekonstrukciója is. Tavaly a Brassó
utcai sporttelepen futókört alakítottak ki, idén
a pályaburkolatokat és a növényzetet újítják fel.
Az Építész utcában és a Költők parkjánál hamarosan megújul a sportpálya, a Kisköre utcában és a Költők parkjánál pedig kültéri fitnesz
park létesül.

valamint terek, parkok és játszóterek kapcsolódnak hozzá. A Kaptató sétány és a ráfűződő közösségi terek korszerűbbé, élhetőbbé tétele során megújulnak az útburkolatok, a világítás és a
végponti terek. Az első ütemben a Csíki-hegyek
utcai iskola előtti tér kerül sorra, de a Dzsungel
játszóteret is szebbé varázsolják. A következő
néhány évre tervezett munka során Gazdagréten kávézóval, vizesblokkal és
parkőrszolgálattal tennék kényelmesebbé a lakótelepiek életét.

Megszépül Gazdagrét
sétaútvonala

A kerület saját tulajdonú lakóházai
közül a Fehérvári úton, a Budafoki
úton, a Vasút utcában és Ménesi úton
található ingatlanok szükséges felújításait végzi el. A leromlott állapotú
ingatlanokban szükség szerint gázvezeték-felújítást, padláslomtalanítást, zárófödém- és tűzfalszigetelést,
új homlokzati színezést, valamint lábazat- és ereszfelújítást végeznek el.

Az idei közterület-fejlesztési terv része a Gazdagrét főutcájának számító Kaptató sétány megújítása is. A városrész meghatározó közlekedési útvonala a lakótelep hosszában, az épületek
között végighúzódó főtengely, amely Gazdagrét
legintenzívebb gyalogos forgalmát bonyolítja
le, számos intézményi és kereskedelmi egység,

Közlekedés, utak,
térfigyelés
A lakosság részéről folyamatos az
igény a térfigyelő rendszer bővítésére. A közbiztonság javítását szolgáló
kerületi kamerarendszer tavaly nyolc
készülékkel bővült, idén szeptembertől pedig újabb 35 helyszínre telepítenek megfigyelő berendezéseket,
melyek a bűncselekmények megelőzése mellett az illegális szemétlerakók lefülelésében is nagy segítséget
jelentenek a rendőrségnek. A kamerák által készített képeket a közterület-felügyelet Fraknó utcai bázisán
kiépített két új fogadóállomáson dolgozzák fel. A telepítendő kamerák
megfelelnek a legkorszerűbb követelményeknek is: vandálbiztosak,
szabotázs és elvakítás ellen védettek,
rossz fényviszonyok mellett is értékelhető képet adnak, valamint nagy
felbontású, full HD minőségűek.

Önkormányzati
épületrekonstrukciók

Az önkormányzat az egészségügyi ellátás színvonalának folyamatos korszerűsítésében kiemelt
célcsoportnak tekinti a gyermekeket. A régóta
előkészítés alatt álló Újbudai Gyermek-egészségügyi Centrum építése hamarosan elkezdődik. A
kerület ugyanis csereszerződéssel megszerezte
a fővárostól a Kőrösy József utcai, volt Fényes
Elek Közgazdasági Szakközépiskola épületét

annak érdekében, hogy annak átalakításával
megvalósíthassa az ország egyik legmodernebb
gyermek-egészségügyi központját. A beruházás
előkészítéseként a tervek elkészültek, már benyújtották őket engedélyezésre. A Szent Kristóf Szakrendelő mögött létesülő gyermek-egészségügyi
centrum kivitelezése a tervek szerint 2015-ben indulhat meg. Idén ősszel készül el a Vahot utcában
kialakítás alatt álló teljesen új védőnői szolgálat.
A létesítményben hét új, korszerű tanácsadó-ren-

delő egységet alakítanak ki, így a rendkívül rossz
állapotú Kökörcsin utcai védőnői szolgálat is átköltözhet ide. Szintén a következő hónapban újul
meg a Sasadi úti háziorvosi rendelő.

Közlekedésfejlesztés

Újbuda területén idén is több helyszínen valósult, illetve valósul meg közlekedéssel, út- és
járdaépítéssel, vízelvezetéssel, parkolással
kapcsolatos
felújítási
munka. A földutak szilárd burkolattal való ellátását folyamatosan végzi
az önkormányzat, idén
Kelenvölgyben a Szabadharcosok útja került sorra,
valamint a madárhegyi
Kányakapu utca fejlesztését készítik elő.
Amikor
kátyúzással
már gazdaságosan nem
javítható az útpálya, új
aszfaltszőnyeggel borítják
a hibás utat. Erre idén 16
utcában került sor, ennek
során 9700 négyzetméter
útpályát szőnyegeztek le,
helyenként járda- vagy
parkolóépítéssel
együtt.
Aszfaltozás volt a Kőrösy
József utcában, a Szent
Kristóf utcában, a Tas vezér utcában, a Ringló utcában, a Ramocsa utcában, a
Vasvirág soron és az Őrség
utcában. A járdák nemcsak
az útfelújítások részeként,
de önmagukban is megújultak 2700 négyzetméternyi felület átépítésével
(Torma utca, Lappantyú
utca, Keveháza utca, Alsókubin utca, Fegyvernek
utca, Bikszádi utca, KöAz elmúlt négy évben
körcsin utca). Mindezen túl
43 új térfigyelő kamerát
számos helyen alakítottak
telepítettek, így a kerüki új parkolót és átépítettek
letben most több mint
több balesetveszélyes cso90 működik.
mópontot.
(T. D.)

ezen kívül kamera került a teremgarázsokba és az utcafrontra is.
Gálné Kuhár Erzsébet közös képviselő szerint Gazdagréten jó élni, de a városból kiszorult bűnözők egyre
inkább megjelennek ebben a városrészben is. – Egyik
teremgarázsunk kapuját egy éjszaka autóval törték fel,
és ezzel hatszázezer forintos kárt okoztak. A tettesek
valószínűleg kinézték maguknak az egyik kocsit, amit
így akartak elvinni. Nem tudjuk, milyen autó okozta a
kárt, és azt sem, mi volt a rendszáma, ezért is határoztuk el, hogy kell egy kamerarendszer. Az utóbbi időben
sok hasonló eset volt a házban: lakást ugyan évek óta
nem törtek fel, de tárolókat, közös helyiségeket igen, a
lépcsőházból is tűntek el dolgok, a teremgarázsban pe(H. L.)
dig volt példa autófeltörésre.

– Az önkormányzat úgy döntött, meghosszabbítja a pályázatot – mondta lapunknak Hoffmann Tamás polgármester, vagyis az újbudai Lakásvédelmi Akcióterv keretében elnyerhető támogatást továbbra is lehet igényelni.
Tapasztalatok szerint a „Kamerával megfigyelt terület!”
jelzés visszatartó erejű, és jelentősen csökkenti a betörések, lopások, rablások számát. A figyelmeztető tábla
szeptember 22-én a Rétköz utcai társasházra is felkerült.
A telepített kamerák a ház osztatlan közös tulajdonában lévő terüKihelyezték a megpályázott
letet figyelik, ha mégis megtörtébiztonsági rácsokat
nik a baj, az elkövetőt a felvétel
Az idei a Lakásvédelmi Akcióterv éve Újbudán. Az önkormányalapján könnyebben megtalálja a
zat által támogatott és az Újbuda Prizma Kft. szervezésében
rendőrség. A rendszer vezetékes,
megvalósuló hárompilléres program elemei az Egészségben és
kábelvágás esetén hangjelzéssel
Biztonságban Otthonunkban, a Biztonsági Rács Program és a
riaszt és e-mailt is tud küldeni.
Társasházi Kamerarendszer Program. A több éve sikeresen futó
A dome házas, vandálbiztos
Egészségben és Biztonságban Otthonunkban program mellett
panelkamera teljes sötétségben
2014 februárjában útjára indult a Biztonsági Rács Program,
is képes felvételeket készíteni,
amely azonnal felkeltette az újbudaiak figyelmét. A helyszíni
a rögzítő egység automatikusan
felmérések után a rácsok legyártása, festése, a zárszerkezetek
működik. Amikor a merevlemez
beépítése következett, aminek köszönhetően mára rengeteg
megtelik, a berendezés külső beelégedett pályázó érezheti biztonságosabbnak otthonát. A nyár
avatkozás nélkül felülírja a legrébeköszöntével elindult a társasházak által régóta várt harmadik
pillér, a Társasházi Kamerarendszer Program.
gebbi felvételeket. A rendszert kizárólag az arra kijelölt személyek
üzemeltethetik, nem fordulhat
Korszerűbb parkolók
elő, hogy a felvételekhez illetékAz Újbuda Prizma Kft. öt zárt parkolót üzemeltet a XI. ketelenek is hozzáférjenek.
rületben, az idén számos fejlesztést valósítottak meg azok
A kamerarendszer kiépítésének
korszerűbbé, élhetőbbé, biztonságosabbá és barátságosabbá
költsége több mint 1,2 millió fotételének érdekében. A Gazdagréti térrel szemben levő Gazrint volt, a felét az önkormányzat
dagrét felső parkoló új őrkonténerrel lett gazdagabb, amely a
állta. Tizennégy kamerát helyezrégi elavult újságosbódé helyét vette át. A Cirmos utcai parkoló elektromos rendszerét korszerűsítették, a tetőszerkezetet
tek el a társasháznál, ezek közül
felújították, illetve a dolgozók és bérlők által is sok éve várt,
tizenkettőt vettek pályázati támosorompóval ellátott beléptető rendszert is kiépítették a nyágatással, kettőt pedig önerőből.
ron. A Bükköny utcai létesítménybe bevezették az elektromos
A harmincnyolc lakásos házban
áramot, új őrkonténert és sorompót helyeztek ki, vagyis teljes
négy lépcsőház, négy üzlet és
átalakuláson esett át Albertfalva egyik legnépszerűbb parkohárom teremgarázs van. Minden
lója. Mind az öt helyszínre mobilkézmosókat és használtsülépcsőházba felkerült egy-egy katőolaj-gyűjtő edényeket helyeztek ki, a parkolókezelők pedig
mera a főbejárattal szemben, egy
egységes, rendezett, többfunkciós munkaruhát kaptak.
a hátsó bejáratot és liftet figyeli,

Nagyszabású fürdőfejlesztések a fővárosban
2015 és 2020 között mintegy tizenötmilliárd
forint jut fürdőfelújításra, korszerűsítésre és
bővítésre Budapesten. A munkálatok várhatóan érintik majd a Szent Gellért Gyógyfürdőt és
Uszodát, öt másik létesítmény mellett. Az erre
vonatkozó tervek Tarlós István főpolgármester szerint megalapozottak és reálisak.
Mintegy tizenötmilliárd forintot fordítana a
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., valamint
a főváros fürdőfelújításra, -korszerűsítésre és
-bővítésre. Tarlós István főpolgármester a 2015
és 2020 közötti tervekről elmondta, hogy két
lépcsőben, közel kétmilliárd forintból fejlesztik
majd a Szent Gellért Gyógyfürdőt és Uszodát,
lesznek új medencék, és átépítik a kabinos
egységeket is. Jövőre megújulhat a Palatinus
főépülete is, ezen kívül új medencéket építenek, és megszűnik a strand idényjellege, azaz
télen is látogatható lesz.
– A legnagyobb fejlesztés 2016 után a Dagály
3,5 milliárdos korszerűsítése lesz, amihez az
állami is biztosít majd forrást – jegyezte meg
Tarlós István. Mintegy másfél milliárdos beruházás elé néz a csillaghegyi strand, továbbá
felújítják majd a Paskál fürdőt és a pesterzsébeti strandot is. 300–400 millió forintból új
beléptetőrendszert is bevezetnek a társaság létesítményeiben. Tarlós István szerint a zrt.-nek
módja lesz mintegy tízmilliárd forintot fordítania ezekre a fejlesztésekre, a maradék ötmilliárd
forint finanszírozásában a főváros közvetlenül részt vállal.
A főpolgármester kitért arra is, hogy a budapesti gyógyfürdők vesztesége 2010 előtt összesen
500–900 millió forint körüli volt, ezzel szemben az idei várható nyereség meghaladja a 400
millió forintot.
– A gyógyfürdőknek már arra is van pénzük, hogy fejlesztésekben gondolkodjanak, mindezt
nagymértékben saját forrásból fedeznék – mondta Tarlós. Szőke László, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója közölte: számítások szerint a társaság biztosítja majd a
tízmilliárd forintot a beruházásokra. Elképzelhető, hogy egymilliárd forint hitelt is felvesznek, bár
szerinte nem szorulnak rá.

AKTUÁLIS

6 Újbuda
A XI. kerület sikeralbuma
Újbudai siker a kanadai
Szenior Úszó Világbajnokságon
Helyesnek
bizonyult a Kondorosi úti Nyéki Imre
Uszoda vezetésének döntése, hogy
csatlakozik az Újbuda 60+ Programhoz kedvezményes
bérletvásárlást biztosítva a XI. kerület nyugdíjasainak.
Egyre többen élnek rendszeresen
a lehetőséggel, így
születhetett egy kiváló eredmény is a
nyári montreali versenyen. A 85. életévét taposó Mihály István 45 esztendősen jött rá, hogy rendszeres
testedzés nélkül nem tud teljes életet élni. Eleinte a
keleti jógát gyakorolta, amelyhez nem volt szüksége
sporteszközökre, pályára vagy speciális öltözékre.
Később, már nyugdíjas éveiben tért át a fiatalkorában
hőn áhított sportra, az úszásra. Szenior úszó lett. Az
úszásról azt tartja, ez a legjobb jóga, hiszen minden
izmot megmozgat, közben pedig öntudatlanul is helyesen végzi az ember a légzőgyakorlatokat.
Jó húsz éve edzett már rendszeresen, mire aranyérmet szerzett az országos bajnokságon, amellyel ingyenes bérletet kapott az uszodába, és újragondolta
edzésprogramját. A sikereken felbuzdulva családja
hathatós anyagi és lelki támogatásával elhatározta,
hogy bebizonyítja: 60 év fölött is lehet teljes életet
élni. Hetente három-négy edzéssel készült a 2014.
év legnagyobb szenior úszó eseményére, amihez a
hátteret fia, György biztosította. A kanadai úszó világbajnokságon négy számban indult. Három ezüst
érmet hozott el: 50 méteres mell-, pillangó-, illetve
100 méteres mellúszásban, emellett 200 méteres
mellúszásban az ötödik helyen végzett. Az eredmények tükrében határozottan állítja: megéri nagy célokat magunk elé tűzni!

2014. október 1.

A HÍD–OSC–Újbuda –
Racionet Honvéd nyitómeccs
Erőnléti edzést tartott az OSC a Bikás parkban szeptember 23-án. Az újbudai vízilabdacsapat céljairól és
az esélyekről az edző, valamint az egyik válogatott játékos beszélt lapunknak.
A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége elfogadta az
OB I-es bajnokság menetrendjét, eszerint az új bajnoki
szezon október 7-én indul. A nyitórangadón a RacioNet-Honvéd játszik az A Híd-OSC-Újbudával a Nyéki
Imre Uszodában, 19 órától.
A Bikás parki edzésre kilátogatott Hoffmann Tamás
polgármester is, aki nagy izgalommal várja az új sze-

zont. – A vízilabda Újbudán nem csupán meghonosodott, hanem most már egy olyan csapattal erősödött,
amely magyar bajnok is lehet – jelentette ki a polgármester.
– Mindenképpen jó játékot, sok nézőt, nagy buzdítást
várok ettől a szezontól – mondta lapunknak Vincze Balázs, az A Híd-OSC-Újbuda csapat edzője. – A nemzetközi színtéren is megmérettetünk, és reméljük, BL-mec�cseket tudunk hozni a Nyéki Imre Uszodába – mondta.
A komoly erőpróba Franciaországban várt a fiúkra:
lapzártánk után szeptember 25–28. között rendezték
meg a Bajnokok Ligája marseille-i selejtezőjét, ahol
hat csapat küzdött a BL következő körébe kerülésért. –

Szeretnénk csoportelsők lenni – hangsúlyozta Vincze
Balázs –, amire megvan az esély, de nehéz feladat lesz,
ezért is végzünk ilyen kemény edzéseket.
A főpróba jól sikerült. Az újjáalakult OSC 11-7-re verte a Szolnoki Dózsa-Közgépet a nagyváradi torna első
mérkőzésén. Decker Ádámot, az A Híd-OSC-Újbuda játékosát arról kérdeztük, milyen hangulatban van a csapat. – Eddig három meccset játszottunk, amiből kettőt megnyertünk,
úgyhogy miért is lennénk rosszkedvűek.
Az OSC az előző szezonban nem
kvalifikálta magát a BL-főtáblára,
ezért kerültek a selejtező csoportkörbe. – Jó csapatok jutottak be oda
– tette hozzá Decker Ádám –, a továbbjutás már jó eredmény lesz, de
a hatos döntő a Bajnokok Ligájába
sem elrugaszkodott elgondolás. A
magyar bajnokságban eléggé kiegyenlítődött a mezőny, van három-négy élcsapat, amelyik közel
azonos szinten van. A bronzérem
megszerzése a realitás – vélekedett
a játékos –, de úgy gondolom, ha ezt
a hangulatot és ezt a munkát, amit
most elkezdtünk, tovább tudjuk
vinni, akkor a döntő is elérhető.
A csapat új felállása nem okozott nehézségeket, hiszen mindenki
játszott már mindenkivel, nagyjából egykorúak a játékosok. Az összeszokáson már túllendültek, kialakult a
csapategység.
– Remek uszodánk van, amelyben a mérkőzéseket
és az esti edzéseket tudjuk játszani – emelte ki Vincze
Balázs. – A Nyéki szerintem egy ékszerdoboz, ahol hasonló hangulatot tudunk teremteni – ha tele lesz a lelátó
–, mint akár a Komjádi Uszodában, akár a margitszigeti
Európa-bajnokságon volt. Szeretnénk meghívni minden
kerületi lakost, hogy szurkoljon nekünk, érezze magáénak ezt a csapatot, mert mindent megteszünk azért, hogy
a kerülettől kapott támogatást jó védekezésekkel, gólokkal, győzelmekkel háláljuk meg.
(H. L.)

Különleges születésnapi
hétvége a Premier Outletben
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Fergeteges hétvégi bulival ünnepli 10. születésnapját a biatorbágyi outlet központ!
A Premier Outlet október 11-én és 12-én ingyenes programokkal, akár 90%-os
kedvezményekkel és számos további meglepetéssel várja a látogatókat.

mara
é s vásárlási

Az első X-et hatalmas bulival és ingyenes,
színes, családi programokkal ünnepli a biatorbágyi központ. Október 11-én és 12-én a születésnapi Vásárlási Maraton keretein belül akár
90%-os kedvezményekkel várja a látogatóit az
Outlet több száz vezető divatmárkát kínáló közel 90 üzlete. A garantáltan jó hangulatot pedig még a szeszélyes időjárás sem ronthatja el,
a szervezők ugyanis a rossz időre is gondoltak!
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Ingyenes programok
fedett helyiségekben
A rendezvény ideje alatt szépség
programokkal, masszázzsal, Bóbita
gyerekprogramokkal, ugrálóvárral,
arcfestéssel, muffintortával és kéz
műves vásárral várunk mindenkit.
Szombaton 18.00 órakor
a Juventus kamion színpadán
fellép a FIESTA, illetve azt se
felejtsd el, hogy nálunk nyit
az első MikulásGyár adomány
gyűjtő pont!**

A programok fedett helyiségekben kerülnek
megrendezésre, így akár süt a nap, akár esik
az eső, a bulit mindez nem fogja befolyásolni.
A születésnapi hétvége meglepetései azonban ezzel még nem érnek véget! A központ
vezetősége a nassolni valóról is gondoskodik:
sok-sok ízletes, színes muffinnal kedveskednek a látogatóknak. A remek programok közül
pedig a család minden tagja megtalálhatja a
neki tetsző szórakozást.
A SzépségPontban igénybe vehető ingyenes
masszázs mellett a hölgyek divatos sminket
és különleges körmöket is kaphatnak. A felfrissülés és szépülés mellett a vasárnapi ebédhez is be lehet majd szerezni a hozzávalókat,
hiszen az outlet központ kéthetente jelentkező, nagy népszerűségnek örvendő kézműves
vására
ismét
megrendezésre
kerül a születésnapi hétvégén.
A
gyermekekről sem feledkeznek meg

*Az akció a készlet erejéig tart.
A kedvezmények boltonként változnak.
**A programváltozás jogát a szervezők
fenntartják.
Együttműködő partnereink:
25 éves

Etele tértől /
Kelenföldi
pályaudvartól
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a szervezők: a kis örökmozgókat ugrálóvár,
óriás társasjáték és kalandvár várja, emellett
arcfestés és jelmezes fotózás, valamint számos
kézműves foglalkozás biztosítja a legkisebbek
felhőtlen szórakozását.

A remek programok mellett a jó hangulatot
a Juventus Rádió garantálja, amely élőben
jelentkezik majd be a Premier Outletből. Az
igazi bulit pedig a Fiesta hozza el, ugyanis a
zenekar a Juventus kamion színpadán lép fel
szombat este 18.00-kor.
Azonban nem csak a szórakozásról szól majd
a hétvége. A szintén 10 éves MikulásGyár is a
Premierrel ünnepel, így a közös születésnap
alkalmából az outlet központban nyitja meg az
év első adománygyűjtő pontját.
A szervezők úgy állították össze a születésnapi hétvégét, hogy kicsik és nagyon egyaránt
találhassanak maguknak izgalmas programokat. Az akár 90%-os kedvezményeknek
köszönhetően pedig költséghatékony módon
juthatunk a legtrendibb őszi ruhadarabokhoz.
Írjuk fel a naptárunkba: október 11-én és 12-én
születésnapi buli vár minket a Premier Outletben! Ünnepeljük meg együtt az outlet központ
10. születésnapját! 		
(X)

60+

2014. október 1.
ÚJRA INDUL!

Mentálhigiénés
program
– relaxációs tanfolyam

Újbuda 7

Felhívás: Újabb álláskeresést
támogató képzés indul
az 50 év feletti polgároknak!
Újbuda Önkormányzata az – Európai Unió
által támogatott – Senior Capital projekt
2014 tavaszán szervezett képzési programjának folytatásaként, 2014 júniusában elindította az Újbuda 50+ Programot.
A program rövid távú célja, hogy használható tudást, valamint szükséges szolgáltatásokat biztosítson azon 50 év feletti polgároknak, akik az állás- és munkakeresés
sikeréhez fontosnak tartják tudásuk fejlesztését. Ennek érdekében Újbuda Önkormányzata az Újbuda 50+ Program szervezésében
2014. októberében 90 órás angol és 30+30
órás informatikai képzést indít.

Képünk illusztráció

A tanfolyamokkal,
jelentkezéssel és beiratkozással
kapcsolatos tudnivalók:

A lelki problémák gyógyításával és megelőzésével foglalkozó szakemberek szerint lelki
egészségünk védelme olyan, mint az evés vagy
az ivás. Szükséges, örömet ad és nem kerül sok
időbe. A 60+ lelki egészségvédelemmel foglalkozó relaxációs tanfolyamok, előadások és
csoportfoglalkozások célja, hogy jó szakemberekkel és közösségben előzhessük meg lelki
problémáink, elhúzódó rosszkedvünk, közér-

zetünk hatásait, és több örömmel és energiával
élhessük meg mindennapjainkat!
A relaxációt oktató tanfolyamunkra szeretettel várunk minden 60 év feletti újbudai polgárt! Ideje: minden hétfőn 12.30–13.30 óráig.
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont. A
további előadásokkal és programokkal kapcsolatban a 60+ Program központjában kaphatnak
felvilágosítást!

60+ programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 200 havi
programjából
3., péntek 12.30–14.00 60+ Mentálhigiénés
program. Téma: érdekérvényesítés
(asszertivitás). Újbudai Szenior. Programközpont (Bölcső u. 3.) minden hétköznap
9.00–14.00 óra között, 372-4636, ingyenes.
Csoportfoglalkozás, előadás, csoportbeszélgetés az érdekérvényesítésről időskorban.
A foglalkozást Kálmos Éva pszichológus
tartja.
3., péntek 18.00 Kiállítás a Vál-völgyi
Alkotóház idei alkotásaiból (kiállításmegnyitó). Őrmezei Közösségi Ház, Őrmezei
Közösségi Ház, 309-0007, ingyenes. Az
Idősek Világnapja Alkalmából Megtekinthető: október 14-ig.

7., kedd 14.00–17.00 A digitális fotózás
elsajátítása, a képek javítási lehetőségeinek
megtanulása. Jó idő esetén fotóséta! Újbudai
Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.), Újbuda 60+ Médiaműhely Fotósok (Áment Zsóka),
351-4276, ingyenes.
8., szerda 60+ természetjárás, Találkozó:
9.00 Széll Kálmán tér, az óra alatt, Közepesen nehéz túra a Budai hegységben, Somóczi
Szilvia (TvTE), (70) 2075374 és 316-7423.
Előzetes jelentkezést kér!
8., szerda 13.00–17.00 Origami hajtogatás.
USZOSZ Albertfalva Idősek Klubja, 1116.Bp.
Kisújszállás u. 10. Barkó Magdolna és Toldi
Ildikó, 789-2951, nincs.
10., péntek 19.00 ÚJBUDAI FÉSZEK
KLUB, VENDÉG Papadimitriu Athina.
Őrmezei Közösségi Ház , Őrmezei Közösségi
Ház, 309-0007. Belépő: 600 Ft, 60+ kártyával
300 Ft. Mindenkit szeretettel várunk!

4., szombat 10.00–20.00 III. Kelenvölgyi
Ezerjó Fesztivál. Kelenvölgyi Közösségi
Ház kertje, Kelenvölgyi Közösségi Ház, 4245363, ingyenes, a bort ünnepeljük zenében,
táncban, irodalomban, gasztronómiában és
népszokásban…

13., hétfő 9.00–9.45 Nevessen velünk! Hahota jóga. Újbudai Szenior Programközpont
(Bölcső u. 3.), Domján Ferenc, 60+ Program
önkéntes, minden hétköznap 9.00-14.00 óra
között, 372-4636, ingyenes.

6., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés: Szardínia, VI. sz. INO., Gazdagréti tér 1., Valentin
Ferencné, 60+ Program önkéntes, 06-30-8318102, ingyenes.

13., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés: Costa
Brava, VI. sz. INO. Gazdagréti tér 1., Valentin Ferencné, 60+ Program önkéntes, 06-30831-8102, ingyenes.

6., hétfő 12.30–13.30 Relaxáció. Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 3.),
minden hétköznap 9.00-14.00 óra között,
372-4636, ingyenes. Lehetőség meditációs
gyakorlatok elsajátítására.

14., kedd 10.00–12.00 A digitális fotók számítógépes javításának lehetőségei Őrmezei
Közösségi Ház, Újbuda 60+ Médiaműhely
Fotósok (Áment Zsóka), 351-4276, nincs.

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

15., szerda 60+ természetjárás. Találkozó: 7.30 Népstadion VOLÁN p.u., Mátra hg.
Parádfürdő - Ilona vgy. – Parádfürdő, Somóczi Szilvia (TvTE), (70) 2075374 és 316-7423.
Előzetes jelentkezést kér!
17., péntek 18.00 Kóka Ferenc Emlékkiállítás a Magyar Festészet Napja alkalmából
(kiállításmegnyitó), Őrmezei Közösségi Ház,
Őrmezei Közösségi Ház, 309-0007, ingyenes.
Megtekinthető: november 11-ig
17., péntek 18.00 Váraljai Vivien kiállítása. Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kelenvölgyi
Közösségi Ház, 424-5363, ingyenes.

Angol (90 órás) kezdő és haladó, valamint
informatikai kezdő (30 órás) és haladó (30
órás) képzéseket indítunk. Jelentkezni lehet
mindkét, illetve csak az egyik tantárgy tanfolyamára is.
• A képzésekre jelentkezhet minden XI. kerületi lakcímmel rendelkező 50–65 éves állást vagy munkát kereső állampolgár.
• A képzés ingyenes – a könyveket az önkormányzat biztosítja –, a résztvevőknek egyedül a nyelvi munkafüzet árát kell megfizetni,
ez mintegy 2500 forint.

• A tanfolyamok várhatóan október 13-án
kezdődnek.
• Jelentkezni az alábbi időpontban és helyen
lehet, utólagos jelentkezésre nincs lehetőség.
A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal
személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat! Jelentkezni kizárólag saját részre, személyesen lehet!

Beiratkozás helye és ideje:
2014. október 6–10. között minden nap 8–14
óráig az Újbudai Pedagógiai Intézetben (XI.,
Erőmű u. 4. Tel./fax: 381-0664).
További Információ:
Újbudai Pedagógiai Intézet
Tel./fax: 381-0664
Cím: XI., Erőmű u. 4.
Újbudai Szenior Programközpont
Telefon: 06/1/372-4636
Cím: Bölcső u. 3.
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 9–14 óráig

50+ programajánló
Újbuda Önkormányzata 2014 nyarán indította
el az Újbuda 50+ Programot, amely az 50 év
felettieket segíti az álláskeresésben. A program a tanulásban, a képességek fejlesztésében
és háttérszolgáltatásokkal kíván segíteni a célcsoportnak az alábbi módokon.
Munka- és álláskeresésben az Újbuda Prizma Kft. tud támaszt nyújtani (1113 Budapest,
Hamzsabégi út 60., telefon: 06/1/372-7640).

50+ mentálhigiénés
csoportfoglalkozások
A szolgáltatás célja, hogy az állástalanság
(pénztelenség, visszautasítás, kilátástalanság
stb.) állapotában támogassa az egyént lelki
egyensúlya megtartásában, közérzetének javításában, a rossz élmények feldolgozásában,
valamint támaszt nyújtson abban, hogy legyen
motivációja folytatni az álláskeresést.
A következő foglalkozások 2014. október
14-én és 28-án 14–16 óra között lesznek az
Újbudai Szenior Programközpontban (XI.,
Bölcső u. 3.). A részvétel ingyenes.

Ingyenes számítógépés internethasználat
Minden hónap első hétfőjén (2014. október 6.,
november 3., december 1.) 14–17 óra között
ingyen igénybe lehet venni az Újbudai Szenior Programközpont számítógépes termét, ahol
lehetőség nyílhat internetes álláskeresésre, önéletrajz elektronikus elküldésére is.
A fenti időpontokon kívül az Újbudai Humán
Szolgáltató Központnál lehet ingyen számítógépet használni, internetezni (XI., Bogdánffy
Ödön u. 7/D, telefon: 06/1/688-6990)

50+ klub
Ez a klubforma az 50+ Program központja,
ilyenkor tudnak találkozni az álláskeresők
egymással és a programot szervező munkatársakkal (akik tájékoztatnak az aktualitásokról
és tájékozódnak a felmerülő igényekről), valamint a munkaügy vagy az emberi erőforrás
területén dolgozó szakemberekkel. Szeretnénk
minél több témakörben olyan előadásokat
szervezni, melyek megkönnyítik az álláskeresést (önmenedzselés, álláskeresési fortélyok,
munkaügyi ismeretek, networking stb.).
Az 50+ klubot minden hónap első hétfőjén
rendezik meg 14–15.30 óra között az Újbudai
Szenior Programközpontban.

Angol nyelvi és számítógépes
tanfolyamok indulnak kezdőknek
és haladóknak
Az Újbuda 50+ Program részeként 90 órás és
30-30 órás számítógépes tanfolyamok indulnak
2014 októberében olyan újbudai polgárok részére, akik elmúltak 50 évesek és szükségét érzik
tudásuk bővítését munka- és álláskereséshez.
További információt a fenti felhívásban olvashatnak, valamint az Újbudai Szenior Programközpont és az Újbudai Pedagógiai Intézet
munkatársaitól kaphatnak.

Újbudai Szenior Programközpont
E-mail: 50plusz@ujbuda.hu,
telefon: 06/1/372-4636,
cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Ügyfélfogadás:
minden hétköznap 9–14 óra között

MEGHÍVÓ
2014. október 6-án,
hétfőn 17 órakor

Senior Mentor Program

A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti
felnőtteket keres, hogy - mint mentorok és oktatók - az
olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a
tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel
és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

dr. Tiszeker Ágnes,
a Magyar Antidopping
Csoport
vezetője tart előadást
a Szenior Akadémián.
Előadásának címe:

Hogyan maradjunk
fiatalok 50 felett?

Helyszín: Villányi úti
Konferenciaközpont,
XI., Villányi út 11–13.
Az előadás nyilvános és ingyenes.
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Újbuda lehet Budapest Lakossági elégedettségmérés:
startup központja
második kör
Spin-Off Klub, startup díj és inkubátorház segíti hamarosan a fiatal
vállalkozókat a kerületben.
„Ne keress, hanem teremts magadnak munkahelyet!” – ez a
mottója annak a Spin-Off Klubnak, amelynek szeptembertől
Újbuda ad otthont. Budapesti
egyetemek hallgatói jönnek
itt össze hetente, hogy sikeres
vállalkozóknak tehessék fel
kérdéseiket. A hivatalos nevén
Interuniversitas Jellegű Hallgatói Vállalkozói Klub és SpinOff Keltető fő találkozóin első
kézből lehet gyakorlati vállalkozási tippeket és trükköket elsajátítani olyanoktól, akik már a
piac fontos szereplői vagy neves
szakértői egy területnek.
Az idei őszi szemeszter témája az üzletimodell-építés, felkészülés a vállalkozásra, és a vizsgaidőszakig összesen kilenc
alkalommal jönnek össze a fiatalok. Első vendégként Vinnai
Balázst hívták meg szeptember
29-ére a B32 Galériába, ő az
IND Group pénzügyi technológiai szolgáltató vállalat alapítója
és ügyvezetője, 2013-ban az év
üzletemberének választották.
Hoffmann Tamás polgármester már korábban kifejezte reményét, hogy „két éven belül
Újbuda lesz Budapest startup
központja”, ennek érdekében
díjat is alapít az önkormányzat,
amelyet pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatban előny,
ha a csoportos nevezők különböző egyetemek hallgatói, de
legalább egyiküknek újbudai
intézményből kell kikerülnie. A
pályázat első körében egy üzleti tervvel lehet nevezni, majd a
hat-nyolc legjobb egy „elevator
pitch” keretében védheti meg

munkáját. (Ez egy olyan rövid
beszéd – jellemzően 100–150
szó –, amelyet akár egy liftút
időtartama alatt el lehet mondani, vagyis célratörően ismertet
egy terméket, szolgáltatást vagy
projektet.) A bíráló testületbe
az ELTE, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), a BME, a
Design Terminal és a FIVOSZ
delegál tagokat.
A Spin-Off Klub 2008-ban
indult, 2011-ig a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. és
a BCE Kisvállalkozás-fejlesztési Központ működtette, jelenleg
az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő
Egyesület szervezésében zajlanak programjaik. Kerékgyártó
Gábor kabinetvezető-helyettes
– aki most kisvállalkozás-menedzsmentet és adózást tanít
a Corvinus Egyetemen – részt
vett a klub elindításában, és
azóta is figyelemmel kíséri
működését. – Azért mondtunk
igent Kerékgyártó Gábornak az
új helyszínre – mondta Dietrich
Péter, a Spin-Off Klub stratégiai vezetője –, mert különleges
lehetőséget kínált fel a kerület.
Folyik a közös munka, hogy
a klub hamarosan egy kerületi inkubátorházzal is bővüljön
(ez adna helyet a startup díj
nyerteseinek is), ezzel széles
körű szolgáltatást nyújthatunk.
A hét újbudai felsőoktatási intézménnyel és az Infoparkkal az
adottságok, az önkormányzat és
a társszervezetek támogatásával
pedig az esélyek is megvannak
ahhoz, hogy a fiatal vállalkozók
kibontakozhassanak.
(H. L.)

Idén márciusban Újbuda Önkormányzata egy, az Európai Unió által finanszírozott pályázat
részeként felmérést indított a kerületiek közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és a
felmerülő igényekről. Az eredményeket az önkormányzat szinte a legapróbb részletekig igyekezett beépíteni a szabályozásba, így a minőség javítását célzó döntések után az eltelt idő rövidsége
ellenére is látható színvonal-emelkedésre törekedett.
A márciusban indult uniós finanszírozású
lakossági felmérés átfogóan kérdezett rá a
polgárok közszolgáltatásokkal kapcsolatos
véleményére, és többségében pozitív visszajelzések érkeztek a közszolgáltatások színvonalához és az önkormányzat munkájához
kötődően: a válaszadók kétharmada megfelelőnek találja a kerületi egészségügyi
ellátás minőségét. Ennél is
többen, a válaszadók több
mint négyötöde, elégedett a
körzetében lévő egészségügyi rendelők állapotával.
A helyi nyugdíjasok hatvanegy százaléka ismeri a
kerület 60+ Programját, és
mintegy ötöde rendszeresen
részt vesz a programokon.
A közbiztonsággal a válaszadók 58,6 százaléka elégedett – köztük leginkább a
Sasad környékén élők.
A megkérdezettek a legfontosabb
fejlesztésnek,
felújításnak az óvoda- és
bölcsődeudvarok korszerűsítését, a parkok megújítását,
a 4-es metróval kapcsolatos
felszíni munkák rendezését
és a térfigyelő rendszer kiépítését tartják. A
legfontosabb beruházásnak egy újbudai gyermek-egészségügyi központ építését (88,2 százalék) és a tömegközlekedés fejlesztését (69
százalék) tartották.
A hivatal munkájával a válaszadók háromnegyede, a polgármesterével mintegy 73,1
százalék volt elégedett. Látható, hogy az eredmények sok esetben kedvező visszajelzést mu-

felmérés második köre biztosítja, ezt szeptemberben telefonon végzik el.
(Kérjük, hogy válaszadásukkal segítsék a
kérdezőbiztosok munkáját, hiszen a felmérés
az Önök érdekében történik, együttműködésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök
számára biztosított közszolgáltatások színvonala a jövőben tovább javuljon.)
(Újbuda)

ÉVES

2014.
október 5.–december 7.

tattak a közszolgáltatásokkal kapcsolatban,
de az önkormányzat további intézkedésekkel
próbál javítani a lakossági szolgáltatások színvonalán. Az intézkedések hatékonyságának
méréséhez az önkormányzat ismét a kerületi
lakosság visszajelzését kéri. Ennek keretét a

Újbudán

:
ő
t
e
h
t
n
i
k
e
Megt a Galértrtéira3.
t
lé
é
f
nt Gel
e
ó
z
r
S
,
t
P 1 Budapes
Ft
1.490

lnőtt:
e
f
:
k
0 Ft
a
9
r
9
á
:
y
)
g
g
s ko r i
00 | Je
.
e
0
v
2
é
–
ES.
4
0
1
N
0
(
.
E
k
0
Y
e
1
G
m
a
ÉS IN
, gyer
apont
P
s
N
a
É
j
:
í
L
s
d
E
á
-6000
g
t
B
8
u
r
y
8
a
A
t
6
N
E
|
a
SZÉR
) 0 6 -1
Nyitv
s
É
i
R
da.hu
k
u
a
K
b
n
O
j
k
S
u
o
.
t
GDÍJA
www
sopor
|
U
c
i
Y
u
a
h
N
l
.
ko
EK ÉS
aleria
v e (i s
K
g
z
E
a
e
t
k
M
e
t
GYE R
.prof
ejelen
w
b
Ó
K
e
w
r
A
w
ő
L
l
non e
TBEN
o
f
E
e
L
l
Ü
e
KE R
tás: t
a
g
o
t
á
rtos l
Csopo
111

ét
dezés a.
n
e
r
g
e
atj
lítás m
ámog
A kiál ányzata t
orm
a Önk
Újbud

kulti

2014. október 1.

Shakespeare-t
ünnepelte Újbuda
Nagy érdeklődés mellett zajlott le a II. Újbuda Feszt – Viva Shakespeare 450
programsorozat. Az egyhetes rendezvényen színházi produkciókat mutattak be,
koncerteken, filmvetítéseken, kiállításokon és szakmai előadásokon vehettek részt
az érdeklődők.
– A tavalyi kétnapos, Csontváry jegyében rendezett Újbuda Feszt után idén
William Shakespeare születésének
450. évfordulójához kapcsolódott az
esemény – mondta el Köllő Miklós, az
Újbudai Kulturális Intézet (Kulti) művészeti vezetője. A nyitórendezvényt a
megújult, hamarosan Csontváry nevét
viselő Bartók 32 Galériában tartották, ahol megnyílt a színházi világ két
nagymestere, Székely László díszletter
vező és Jánoskúti Márta jelmeztervező tárlata. A Shakespeare-látomások
című kiállítás Shakespeare-előadások
jelmez- és díszletterveit vonultatta
fel. Lear király, Macbeth, Szentivánéji álom, Antonius és Kleopátra – csak
néhány a 43 évig a Vígszínházban dolgozó Jánoskúti Márta életművéből. A
kiállított tervek között van olyan régi
jelmez is, amit még Ruttkai Éva, illetve
Darvas Iván húzott magára a Minden
jó, ha jó a végében.
Preisinger Éva, a Kulti igazgatója elmondta, hogy a szórakoztató és
ismeretterjesztő célú fesztivál szervezésekor a reneszánsz életérzés és a kor
hangulatának felidézésére törekedtek
a különféle műfajú produkciókban. A
rendezvénysorozat Shakespeare zsenialitására kívánta felhívni a figyelmet,
amely minden korban, minden kultúra
számára képes volt adni valamit. Történetei, üzenetei örökké aktuálisak, minden művészeti ágra megtermékenyítő
hatással voltak.
A Kulti Szalonban négy napig Shakespeare-ről, műveiről és azok színpadi
adaptációiról tartottak előadásokat és
vetítéseket filmrendezők, színháztörténészek. A Shakespeare-filmtükör programjában Fehér György III. Richard

tévéadaptációját, Baz Luhrmann Rómeó
és Júlia, Kenneth Branagh Ahogy tetszik és Laurence Olivier Hamlet filmjét
vetítették.

A B’32 színháztermében Kortárs
Shakespeare címmel két produkciót
mutattak be: Mándy Ildikó társulata
táncszínházi előadással, az Erkel Ferenc vegyeskar megzenésített Shakespeare-szonettekkel lépett fel, ezen túlmenően a Tabulatúra régizene-együttes
koncertet adott, táncbemutatót, valamint
táncházat szervezett. A Trezor Galériában 19–21. századi színházi Shakespeare-plakátokból nyílt kiállítás.
Hétvégén a Gárdonyi téren és a Bercsényi utcában vonultak fel muzsikusok, gólyalábasok és óriásbábosok,
kézművesvásár és -bemutató, valamint
gyerekprogramok várták a látogatókat.
(T. D.)

Születésnap különleges
tálalásban
Októberben második születésnapját ünnepli a Hegyvidék Bevásárlóközpont.
Az évforduló alkalmából izgalmas programokat és számos meglepetést tartogatunk látogatóinknak 2014. október 16–18. között.
A születésnapi programsorozat október 16-án
indul egy fergeteges Black&White partival.
Biztos sokan emlékeznek még a nyárindító
Fehér Éjszakánkra. Akkor tetőtől talpig fehér-

be öltözött látogatók, vásárlók és sztárvendégek társaságában töltöttünk egy felejthetetlen
estét a Hegyvidék Bevásárlóközpontban. Itt
a folytatás! Születésnapi torta, finom falatok,
értékes nyeremények, zene, tánc és felhőtlen
szórakozás vár mindenkire, aki fekete-fehérbe öltözik és csatlakozik az ősz legsikkesebb
eseményéhez.
A háromnapos programsorozat alatt születésnapi shoppingnapokat is tartunk, ennek keretében a Hegyvidék Bevásárlóközpont bérlői
egyedi kedvezményekkel várják az érdeklődőket. Az egyes márkákhoz tartozó kedvezményekről, akciókról bővebb tájékoztatást üzleteinkben kaphat.
A programok természetesen pénteken és
szombaton is folytatódnak! Péntek este 6 órás
kezdettel a felnőtteket Palya Bea egyórás élő
koncertje várja, az aprónépet pedig szombaton

délelőtt 10 órától az Eszter-Lánc Mesezenekar
szórakoztatja. Szombati programunkra érdemes az egész családnak ellátogatni, ugyanis
délelőtt Gál Józsi hentes vezetésével szabadtéri
ökörsütés kezdődik, ebédidőben
kóstolót is kaphatnak az ínyenc
látogatók.
A bevásárlóközpont születésnapjára októberben
három új üzlettel
is bővül a földszint
kínálata, megnyit
a HappySkin, a
Laptopszalon, valamint a Please.
A HappySkin termékei a natúr kozmetikumok szerelmeseinek nyújt
majd óriási választékot. A termékek illatanyag
mentesek, gondosan válogatott, zömében bio
alapanyagokból készülnek. A Laptopszalon
a hazai piac egyik legjelentősebb számítástechnikai szaküzlet- és szervizhálózata, amely már
több mint 10 éve jelen van az informatikai piacon. A Please olasz női divatáru üzlet újabb üde
színfolt lesz a már meglévő Fantasma, Stefanel,
Emanuel Berg, Vathy’s Corner üzletek által
kínált női kollekciók mellett. A márka őszi-téli darabjait naprakész, egyedi, kortól független
stílus és nőies rafináltság jellemzi.
Fontosnak tartjuk a folyamatos megújulást,
de persze van, ami állandó: a látogatókat két
óra ingyenes parkolás, minőségi termékek és
szolgáltatások, gyors ügyintézés és barátságos,
igényes környezet várja Buda legzöldebb bevásárlóközpontjában.
(X)
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A szakralitás jegyében
Az Ars Sacra egy összművészeti fesztivál a
szakralitás jegyében. Zenei program, verses
előadás, képzőművészeti kiállítások egyaránt
szerepelnek a rendezvénysorozat programjában. Ehhez kapcsolódott kiállításával az
Újbuda Galéria is, ahol
Bráda Tibor festőművész munkáit tekinthetik meg az érdeklődők. A Munkácsy-díjas
Bráda Tibor életének
nagy részében üvegfestészettel foglalkozott,
ennek figurális egyházművészeti vonulata
adja műveinek alapgondolatát évtizedek óta.
Több mint hetven üvegkompozíciója
díszíti
magyarországi templomainkat, jelenleg a sárospataki bazilika minor üvegfestményein dolgozik, amelyek Szent
Erzsébet életét jelenítik meg. – Születésemtől

fogva istenhívő vagyok, a nagyapám és az ő
édesapja is református pap volt, én is vallásos
neveltetésben részesültem. A mostani kiállítás

különlegessége, hogy általam szakrálisnak ítélt
tájakat is bemutatok – mondta a művész.
(K. V.)

Városismereti séta
a lakosságnak
Az újbudai Holnap Kiadó
az Ybl bicentenárium 2014 –
A Magyar Építészet Éve alkalmából
ingyenes városismereti sétát szervez a
XI. kerületben.
A Holnap Kiadó sok szeretettel vár minden érdeklődőt, aki szeretne megismerkedni a városrész
történetével és épületeivel. Az építészet mesterei
című könyvsorozat alapján a Holnap Kiadó bemutatja Medgyaszay István, Lechner Ödön és Hauszmann Alajos életművének egy-egy alkotását, valamint Újbuda születésének főbb állomásait.
A 1,5 órás program a Műegyetem épületétől
indul, majd a környező utcákat bebarangolva a
Feneketlen-tónál ér véget. A séta során az ér-

deklődők kvízjátékban vehetnek részt, a helyes
megfejtők között könyvajándékokat sorsolnak
ki a programzáró eseményen, amely november
20-án a Hadik Kávéházban lesz.
Találkozó: 2014. október 8-án és 29-én 16.00
órakor a Szent Gellért téri Cseh Tamás-szobor
előtt. A program mindenki számára nyitott és
ingyenes.
A sétán való részvételhez előregisztráció
szükséges, érdeklődni és jelentkezni szeptember 29-étől október 28-áig az azepiteszetmesterei@holnapkiado.hu e-mail címen, valamint a
+36/1/466-6928-as vagy a +36/70/416-5756-os
telefonszámon lehet. A séták maximális létszáma 50 fő, igény szerint további időpontokat hirdetnek meg a szervezők.
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Emelkedett ha

PROGRAMJAINK:
OKTÓBER 16-18.
Shopping napok
OKTÓBER 16. 19:00 ÓRA
Black&White Party
OKTÓBER 17. 18:00 ÓRA
Palya Bea koncert
OKTÓBER 18. 10:00 ÓRA
Eszter-Lánc Mesezenekar koncert
OKTÓBER 18. DÉLELŐTT
Szabadtéri ökörsütés

Részletek a honlapon.
Ünnepeljünk együtt!

kulti
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Az ifjabb Madarassy
mutatkozott be
a Malom Galériában
Különleges kiállítás nyílt meg az Összefogás Újbudáért
Egyesület Fehérvári úti központjában. A Malom Galériában az Európa-szerte elismert szobrász Madarassy
István fia, Madarassy András műveit mutatták be.
A fiatal művész tárlata az idei Ars Sacra Fesztiválon is szerepel.
– A 8. alkalommal megrendezett Szakrális művészetek hetén a
Nemzeti Múzeumban láthatók Madarassy András munkái, így
kivételes ajándék, hogy Újbudára is eljutott az anyag – mondta
Ludányi Attila önkormányzati képviselő. Antal Anikó ugyancsak önkormányzati képviselő, egyesületi tag reményei szerint az egyesület központjában egyre több hasonló kiállításra
és programra számíthatunk az ősszel. – Általában kéthavonta
nyílik tárlat a Malomban, de az 1-es villamos felújítása miatt
munkaterületté vált a környék. Mostantól azonban minden korábbi programunk, így a kártyaklub, a jogi tanácsadás vagy a

2014. október 1.

Márai: Budán lakni világnézet

Budán lakni világnézet, vallotta Márai. A Budán töltött két évtized alatt az író megtapasztalta, átélte, hogy Budán
lakni valóban világnézet, s ez a gondolat műveiben is megfogalmazódik. E gondolatoknak állít emléket a Hadik
Irodalmi Szalon október 7-i, Különszám estje, melyen amellett, hogy Márai Sándor Budán lakni világnézet című
kötetének új kiadása mutatkozik be (Helikon Kiadó), a meghívott vendégek budai, újbudai élményeikről, kulturális kötődéseikről vallanak vetítés, felolvasás és zongoraszó mellett.
Az októberben újranyitásának negyedik születésnapját ünneplő Hadik Kávéház és a benne szintén 2010
óta működő Hadik Irodalmi Szalon hónapról hónapra
igyekszik irodalmi, művészeti estekkel, kiállításokkal,
koncertekkel gazdagítani Újbuda megújuló kulturális
főutcáját, és azon belül a főváros egyik legnépszerűbb
történelmi kávéházát. A Hadik Kávéház egykoron
írók, művészek, költők törzshelye volt, Karinthy Frigyestől Kosztolányi Dezsőig, Déry Tibortól Németh
Andorig számtalan szerző érezte második otthonának
a Hadikot. Így van ez ma is – a Bartók Béla út gyönyörű parkja, a Gárdonyi tér sarkában álló Hadik Kávéház
ma is a kultúra otthona – ahogy az évek óta tartó Újbudai Kulturális Városközpont projekt részeként egyre
több galéria, kulturális intézmény, kiállítótér, igényes
programsorozat is igyekszik minél több vendéget a kerületbe csábítani. Mi, akik itt élünk Újbudán, büszkék
vagyunk kerületünkre, és igazi lokálpatriótaként éljük
itt hétköznapjainkat. Márai Sándor kötete tehát erősen
kapcsolódik kulturális arculatunkhoz.

Program:

társasjáték kör is folytatódik – tette hozzá. A megnyitóra Hoffmann Tamás polgármester is ellátogatott, aki szerint kívánatos,
hogy egy civil egyesület nagy hangsúlyt fektessen a kulturális
élet színesítésére is.
A tárlatot megnyitó művészettörténész szerint Madarassy
András bibliai tárgyakon keresztül szólítja meg nézőjét. Sipos
Endre elemzésében elmélyült, természetelvű szemléletű, a németalföldi festészet titkait ismerő, Jézus szellemében dolgozó
festőként mutatta be a művészt. – Mikor már mindenki rég az
alkotásán dolgozott, ő csak hosszan nézett a távolba, meditált,
sétált. Aztán a harmadik nap olyan diófapác munkát és akvarellt csinált, aminek mindenki csodájára járt – mesélte el Sipos
Endre. Madarassy pasztell képei bibliai tárgyakat, attribútumokat ábrázolnak: ezeken keresztül jelenik meg a krisztusi élettörténet és erkölcsi üzenet. 		
(Újbuda)

Az október 7-i esten Bács Ferenc színművész előadásában hallhatunk részleteket a kötetből, míg Csillagh Katalin zongoraművész a kötethez kapcsolódóan kedvenc
darabjait játssza majd a Hadik zongoráján. Vendégünk
lesz Karinthy Márton író, a Karinthy Színház igazgatója,
aki amellett, hogy elmeséli a Bartók Béla úti Karinthy
Színház történetét, bizonyára kitér majd kedvenc családi
történeteire és a Hadik Kávéházhoz fűződő viszonyára is. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere a kerület
kulturális törekvéseit, művészetpártoló tevékenységét
meséli el, és azt, mit jelent számára Budán élni, dolgozni, egy kulturális főutcát építeni. Faur Zsófi galerista,
a Bartók Béla úti Faur Zsófi Galéria vezetője izgalmas
munkájáról mesél majd, melynek elsődleges célja a hazai kortárs művészet népszerűsítése és beépítése a nemzetközi
művészeti szcénába, amelyet a külföldi vásárokon történő mind
aktívabb jelenlétével és a külföldi galériákkal való partnerkapcsolatok kiépítésével kíván elérni.
Képzőművészet, irodalom, zene, színház – minden meghívott vendég közös törekvése, hogy kulturális közösséget épít-

senek, hogy helyszíneik „kultúrtérként” működjenek, ahová az
emberek újra és újra szívesen térnek vissza.
Az estre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet
megtehetnek az anna_juhasz@hotmail.com címen. A programon kedvezménnyel vásárolhatják meg a Helikon Kiadó jóvoltából Márai Sándor köteteit.

Női vonal III kiállítás
a Bartók Béla úton
Október 17-én nyílik az a tárlat, ahol 35
hölgy festőművész mutatja meg magát
egy-egy legjellemzőbb alkotásával.
Az önkormányzat támogatásával
megvalósuló eseményen a női érzékenység, a női látásmód kerül előtérbe.
Évszázadokig nem voltak nyitva a festőakadémiák a nők számára, de például a reneszánsz
idején Sofonisba Anguissola, a 19. században
pedig Suzanne Valadon a többi hölgynek is
megnyitott egy kaput, bátorította őket, hogy
fessenek. Egyre több nő mutathatta meg tehetségét, mert 1857 óta a nők iránti megbecsülés
és tisztelet napja megváltoztatta a róluk alkotott véleményeket. Tudjuk, a hölgyek megérzései, intuíciói erősebbek, mint a férfiaké – a
festményeken ez mégsem mutatkozik meg.
Ha bárhol a világon betévedünk egy galériá-

ba vagy kiállításra, nem tudnánk megmondani, hogy férfi vagy nő festette-e a képeket, ha
nincs aláírva.
Újbuda Önkormányzata a helyszín ingyenes biztosításával támogatja azt a kiállítást,
ahol harmincöt női festőművész állít ki – a
legfiatalabbaktól a doyenig –, ahol mindenki
azt a munkáját mutatja be, amelyik legjobban
fémjelzi. Ami abba nyújt bepillantást, hogy a
rendkívül érzékeny nők hogyan reagálják le
a mindennapok feszültségét, szépségét, sokszínűségét.
A tárlat megnyitásának időpontja 2014. október 17., péntek 17.00 óra. A megnyitón Sipos Endre művészeti író, festőművész mond
beszédet, a kiállítás kurátora Vincze Angéla.
A kiállítás megtek inthető október 10–22. között, keddtől péntekig 13–18 óráig a Bartók
Béla út 10–12. alatt.

Újra Eleven Design Hétvége
Dél-Budán
Ismét megrendezi háromnapos
kulturális rendezvényét és design hétvégéjét október 3. és 5. között a Kult11
Egyesület a Bartók Béla úton.
A májusi design hétvége sikere után a szervezők
úgy döntöttek, újra megrendezik az eseményt,
melyet az a közösségi igény hívott életre, hogy
szükség van olyan sokakat megmozgató rendezvényekre, amelyek hozzásegítik a városlakókat
közvetlen környezetük megismeréséhez, ahol
egyúttal bepillantást nyerhetnek a kortárs alkotók innovatív ötleteibe is.
A három napon át tartó rendezvénynek ismét
a Bartók Béla Boulevard (BBB) ad otthont. A
környék szinte minden vendéglátóegysége és
kiállítótere közreműködik a programok megszervezésében, amelyek közül mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A tavaszi rendezvény egyik legsikeresebb elemét a workshopok
jelentették, így ezek most nagyobb hangsúlyt
kaptak: lesz köztük ékszerkészítéssel, papír

újrahasznosítással, 3D-s nyomtatással és süteménykészítéssel foglalkozó is, de akinek van
kedve, elkészítheti saját, egyedi lámpáját is. A
szervezők a gyerekekre is gondoltak, különböző programok keretében rajzolhatnak, de akár
a cukorkakészítés fortélyait is megtanulhatják.
A gasztronómia szerelmesei egy különleges
kóstolón és a kávékultúráról szóló előadáson
vehetnek részt, a divat iránt érdeklődők pedig
textil- és divattervezők munkáit ismerhetik
meg egy bemutató keretében. Az ELEVEN
Design Hétvégén ezúttal rendhagyó módon
az irodalom is helyet kap: a Gömbhalmaz írói
csoport fiatal költői közül többen is felolvasást
tartanak majd.
A kiállítók között lesznek dizájnerek, neves
magyar formatervezők, textiltervezők, divattervezők, grafikusok és keramikusok is. Ezen
kívül számos előadást és különböző installációkat tekinthetnek meg a rendezvényre látogatók a környéken.

kulti
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Gálaműsorral indult
a Karinthy Színház idei évada
Már a 33. évadát nyitotta meg idén a Karinthy Színház. Az ez alkalomból szervezett gálaműsoron a teátrum új
bemutatóiból kaphattak ízelítőt a törzsbérletesek, az ott játszó színészek és a barátok. Az idei évad bővelkedik
vígjátékokban, de tovább futnak a repertoár legsikeresebb darabjai is.
Karinthy Márton igazgató köszöntőjében a 33-as szám
jelentőségét a megváltáshoz kapcsolta, nem vallási,
hanem színházi, művészi értelemben. Olyan darabokat ígért az új évadra, amelyek hozzásegítenek emberi

létünk megértéséhez, az értelmes életbe vetett hithez.
Az igazgató elmondta, színháza idén először kapott
meghívást az őszi nyíregyházi Vidor Fesztiválra, ahol
a Klotild nénivel nagy sikerrel vettek részt. A direktor
az ünnepségen felköszöntötte a színpadot a 90. évében
elhagyó Keres Emilt, aki évtizedekig játszotta Schwicker tanár úr szerepét a teátrum legnagyobb sikerében, a
Tanár úr, kéremben. A művész már korábban is szerepek hosszú sorát játszotta el a Karinthyban.
A színház megemlékezett a közelmúltban elhunyt
Sztankay Istvánról és Bajor Imréről is. Mindket-

ten többször felléptek a Karinthyban: Sztankay az
Adáshibától a Dollárpapáig nagysikerű előadásokban
tündökölt, Bajor Imre pedig itt játszotta két legutolsó szerepét. Bajor a Lovagias ügy Hát akkor vége...
kezdetű dalával mintegy az élettől is
búcsúzott.
Az új darabokat rendezőik mutatták
be. Verebes István a Whisky esővízzel című musicalt prezentálta, amely
Szász Péter, a híres filmrendező darabjából adaptálva – Aldobólyi Nagy
György zenéjével, Verebes verseivel
– első bemutatóként került szeptember
19-én a közönség elé. A helyszín egy
nagyvállalat, a szereplők női alkalmazottak, akik egy hatalomváltás okozta
káoszban kerülnek mulatságos helyzetekbe. Október 31-én mutatja be a
teátrum Nóti Károly, Fényes Szabolcs,
Szenes Iván Nyitott ablak című zenés
komédiáját, az igazgató rendezésében.
A darab a „boldog békeidők” hangulatát árasztja az I. világháború kitörése
előtti legutolsó pillanatban. Katonák
vonulnak be egy kisvárosba, ám a
nyugalom csakhamar a polgárság és
a katonaság ádáz küzdelmébe fordul.
A bakák ugyanis vegzálják a cselédlányokat, ami a népszaporulat jelentős növekedéséhez
vezet. Benedek Miklós rendezőként Lengyel Menyhért
Róza néni című vígjátékát mutatja be december közepén. Végül Balikó Tamás direktor számolt be Zsolt Béla
februárra műsorra tűzött Erzsébetvárosáról, amely az
eredeti, Nemzeti drogéria címén kerül a közönség elé.
A színház tovább játssza korábban sikerrel futó előadásait, így az Ördög, a Klotild néni, a Te csak pipálj, Ladányi és a Nők című darabokra is lehet jegyet váltani.
(T. D.)

Világgá mennek
a magyar zenék
Extra kedvezmény az Újbuda
olvasói számára
A Fonó több száz kiadó közül került – egyetlen
magyarként – a húsz legjobb világzenei kiadó
közé a 12. helyre, az élvonalba. A nemzetközi

Womex Top Label listát minden évben a világzenei toplisták alapján állítják össze, így
a kiadói siker valójában a magyar zenék, a
hazai művészek sikere. A toplistás albumok
között volt ebben az évben a remek felvidéki
brácsás, Lakatos Róbert és a RÉV zenekar Révület című albuma, valamint a hazai cigány
vokális hagyományokat ápoló családi zenekar,
a Karaván Família Asvin című lemeze is. A
Fonó adja ki a Csík zenekar lemezeit, ahogyan

Fonó Budai Zeneház

KÓD: 59D80A67
A fenti kóddal az Újbuda Újság olvasói 10 %
kedvezménnyel vásárolhatják meg lemezeinket
a Fonó webshopjában: webbolt.fono.hu
A kampány 2014. december 10-ig tart.

Dresch Mihály, a Cimbaliband és Herczku Ági
albumait is. Most az Újbuda olvasói a Fonó
teljes kínálatából 10% kedvezménnyel vásárolhatnak a webbolt.fono.hu címen. A vásárláshoz a mellékelt kódot kell megadni, amel�lyel a vásárlás végösszegéből a kedvezmény
érvényesíthető.
– A lemezeinket sok
esetben külföldön jobban ismeri a szakma
mint itthon – mondta
Horváth László, a nemcsak kiadóként hanem
koncerthelyszínként és
több fesztivál szervezőjeként is ismert Fonó
igazgatója. – Lemezt
kiadni ma már nem
feltétlenül nyereséges
vállalkozás, viszont a
művészeket hihetetlenül inspirálja egy album megalkotása, ezért
számunkra is fontos. A
zeneipar számára olyan egy lemez mint a színház számára egy bemutató; nélkülözhetetlen, ráadásul belépőt jelenthet a nagyobb fesztiválokra,
lehetőségeket nyit meg. – fogalmaz az igazgató.
A főváros egyik kis „világ közepe” a Sztre
gova utcai zeneház, ahol megfordul a népzenei
és világzenei elit színe-java. Rendszeres klubot
tart Dresch Mihály, visszatérő vendég Harcsa
Veronika, Balázs Elemér vagy Lukács Miklós.
Idén új roma klub indul a világhírű és a svájci
Vibrations zenei folyóirat által a világ 10 legjobb zenekara közé választott Parno Graszttal,
de emellett a zeneház előszeretettel karolja fel
a feltörekvő tehetségeket is. Keresgélni, kaparni a magyar kultúra rétegeiben, támogatni,
felfedezni, irányítani mindazon produkciókat,
melyek az egyetemes magyar kultúra 20. és
21. századeleji időszakára esnek. – fogalmazza
meg küldetésüket az igazgató.
Ezek közül a valóban „világbajnok” lemezek
közül válogathatnak most az Újbuda olvasói
kedvükre, a 10% kedvezmény a vásárlás teljes
összegéből jár! Jó válogatást és még jobb zenehallgatást kívánunk! 		
(X)
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Megnyitotta kapuit a
BARBA NEGRA MUSIC CLUB

Szeptember 27-én nyitotta meg a Barba Negra TRACK-et
váltó Music Club a kapuit, a Prielle Kornélia utcában. Az őszi/
téli klubszezonról Szűcs Mihályt, a hely(ek) egyik tulajdonosát
kérdeztük.
Igaz az, hogy a klubban újdonságokra is lehet számítani?
Igen, igaz. Úgy gondoltuk kollégáinkkal, hogy 3 év elteltével
kicsit változtatunk a külsőségen. Szükségesnek láttuk a technikai
igényeket is egy pár fokkal növelni!
Milyen program várható?
Lesznek olyan fellépők, akik még soha nem voltak nálunk
(Depresszió, Sex Action, Zanzibar, stb…) A nélkülözhetetlen
lemezbemutatók és születésnapok mellett egy különleges turné
állomás is nálunk honol majd, valamint külföldi produkciók is
megtalálhatóak lesznek a kínálatban. A Sport idén sem marad el,
és a 3-dik évben is otthont adunk a jótékonyságnak is. Szilveszterkor, - amit nagyon várok - talán az ország legnagyobb bulija
nálunk lesz.
Mi várható 2015-ben?
A 2015-ös évre már 85% -ban elkeltek a péntek, szombati napok.
A jegyárak a tavalyihoz hasonlóak lesznek. A vendéglátás
területén a tavalyi klub árakat szeretnénk megtartani, persze a
beszállítók árait figyelembe kell vennünk.

Okt. 4.
Firkin Örömkoncert Pacheco (MEX)
Okt 10.
Zanzibar Reckless Roses
Okt. 11.
Zorall Black Jack, Esti Party
Játék!
Milyen származású az eredeti
KISS zenekar basszusgitárosa?
a, magyar
b, amerikai
c, brit

Küldd el válaszod és nyerj páros jegyet!
jatek@barbanegra.hu

A legjobb kiadók
között a Fonó
A Womex (World Music Expo) a napokban tette közzé a világzenei kiadók toplistáját: a magyar mércével mérve is apró Fonó Kiadó a 12. helyen végzett, megküzdve
külföldi multicégekkel is. Az Ismered a járást címmel megrendezett évadnyitó
sajtótájékoztatón a Fonó idei zenei termését ismertették.
– A nemcsak kiadóként, hanem koncerthelyszínként és
az utóbbi években több fesztivál szervezőjeként is aktív
Fonó Budai Zeneház bebizonyította, a kicsik is lehetnek
nagyok és a magyar zene exportképes – jelentette ki a komoly szakmai elismerés kapcsán Horváth László. A Fonó
igazgatója szerint lemezt kiadni ma nem feltétlenül nyereséges vállalkozás, viszont
a művészeket hihetetlenül
inspirálja egy album megalkotása, ezáltal pedig őket is.
– A zenekaroknak egy új CD
olyan, mint a színháznak egy
bemutató, ráadásul belépőt jelent a nagyobb fesztiválokra,
célokat, lehetőségeket vázol
fel. Az együttesek megállnának a fejlődésben, ha nem
lenne olyan kiadó, amelyik
vállalja ezt a feladatot – tette
hozzá. A Top Label cím fontos kritériuma volt az is, hogy
a kiadott zenéket játsszák a
rádiók, a Fonó esetében ehhez
elsősorban a Magyar Rádió
állomásai járultak hozzá.
Az elmúlt évben a Fonó 15
új albumot adott ki a teljes,
két évtized alatt összegyűlt
portfoliójuk több mint 200
kiadványt számlál, többek
között a Csík zenekar ös�szes albumát, Herczku Ágnes,
Lajkó Félix, Dresch Mihály

és a Cimbaliband lemezeit.
A Fonó abban is első, hogy
egyetlen nemzetre és nyelvre
koncentrál. – Folytatni kell
a munkát, hiszen a gazdag
népzenei kínálat, a kísérletező kedvű hazai zenekarok
és a hungarikumnak számító
roma kultúra híre Európában
nagyon jó – tette hozzá az
igazgató.
A zeneház idén rengeteg
újdonsággal lepi meg a népzene, a néptánc- és a világzene kedvelőit. Ezek között
igazi kuriózum, hogy a Parno
Graszt állandó roma klubot
indít. A világot járt autentikus és világzenész roma
zenekart mindenhol a buli
királyaiként ismerik, sikerüket pedig részben a Fonónak
köszönhetik: itt fedezték fel
őket, a ház adta ki 2001-ben
az első, Rávágok a zongorára című lemezüket, ami egy
csapásra világhírűvé tette a
zenekart.
A Fonóban idén is folytatódik a táncházprogram,
újra megrendezik a hét Kárpát-medencei város kultúráját
bemutató Héttorony fesztivált, világsztárokat hívnak
meg és nagykoncerteket tartanak. Három nagy név új
lemezzel rukkol elő a Fonó
gondozásában. Lajkó Félix
a Dohnányi Szimfonikusok-

kal készítette el a Végtelen
szimfóniát, Herczku Ági
Bandázom címmel nép- és
világzenei albumot dob piacra, Csík János pedig 50. születésnapja alkalmából saját lemezt készít a Csík zenekarral.
A Fonó három nagykoncertjét
a MÜPA-ban és a Syma csarnokban tartja: a Muzsikás
együttes karácsonykor, a Csík
zenekar szilveszter előtt zenél
nagyközönség előtt, a Lajkó
Félix-maraton pedig február
végén lesz.
A szerdai táncház a Kárpát-medencében egyedülálló
módon 19 éve szünet nélkül
működik a Fonóban, az új
évadban a Fitos Dezső–Kocsis Enikő páros mutatja be a
kalotaszegi táncokat. A Hagyományok Háza a Magyar
Holokauszt Emlékév szellemében tízalkalmas koncertsorozatot hirdet. A sorozat
az 1997–2001 között lezajlott
Utolsó Óra népzenegyűjtési
programból válogat, és olyan
zenészeket hív meg, akiknek
munkásságában jelen van a
zsidó és a cigány népzenei
hagyomány. Idén is üzemel
a dzsesszklub, kortárs mozgásszínházként bemutatkozik a Fonó pódium, de folytatódik az erdélyi zenészek
klubja is.
(T. D.)
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Megmozgatta a kerületi civil közösséget a fesztiválhétvége
sérülteknek
A Szomszédokkal főztek halászlevet Gazdagréten Egészségnap
és épeknek

(Folytatás az 1. oldalról)
A városrész 1847-től viseli mai nevét (a német
Reiche Ried tükörfordításából), és 1950-ben
csatolták a XI. kerülethez, ahová 1984 májusában indult az első 153-as „kék” BKV-autóbusz. A lakótelep szomszédságában felállított
színpadon a Kiss Kata zenekar táncoltatta meg
a kicsiket, néptáncegyüttesek is felléptek, délután pedig Wolf Kati énekelt. Az estét az Arató
Disco zárta. A halászléfőzésen több, az önkormányzati választáson induló jelölt is részt vett,
a pártok pedig sátrakat állítottak fel, ahol saját
főztjükkel látták vendégül a helyieket.

Gazdagréten szomszédoltak
a Szomszédok
A városrész országos hírnevét az 1980-as
és 1990-es években a helyszínen forgatott
Szomszédok tévésorozat hozta meg, így a
különleges napra több, a teleregényben játszó
ismert színművészt is meghívtak. A házigazda Nemcsák Károly volt, aki számos vállalt
feladata között zsűritagként is jeleskedett. A
sorozatban Vágási Ferit játszó színész nem
kezdőként vágott bele a kóstolgatásba, korábban a Halra magyar gasztrofesztiválon is
ítészkedett. – Nagyon kevés halat fogyasztunk, ezért minden olyan eseményre szívesen jövök, ahol a magyar halat népszerűsítik
– mondta a színész.
A köztelevízió népszerű sorozatát 1987 és
1999 között forgatták a Csíki-hegyek utca 1.
(a telenovellában Lantos utca 8.) szám alatti
négy lakásban, az egyikben az ismert Gábor-Juli stúdiót, szépségszalont rendezték be.
A tévésorozatban – amely a Takács, a Mágenheim és a Vágási család mindennapjait
mutatta be – mások mellett Zenthe Ferenc,
Komlós Juci, Kulka János, Frajt Edit, Fehér
Anna, Trokán Péter, Ábel Anita, Csűrös Karola, Nemcsák Károly, Ivancsics Ilona, Palócz
László, Máriáss József, Raksányi Gellért és
Koltai János kapott szerepet.
A fesztiválon Nemcsák Károly mellett az erdész Jánost alakító Trokán Péter és a Mágenheim doktor kozmetikus feleségét játszó Frajt
Edit is színpadra lépett, hogy felelevenítse az
egykori forgatások emlékét. Trokán Péter arról
mesélt, milyen megértőek és előzékenyek voltak a lakók, akik a forgatással járó felfordulás
ellenére sem jöttek ki a béketűrésből. Mindhárom színész arról számolt be, hogy a nézők teljes mértékben azonosították őket szerepeikkel:
Frajt Edittől mindig megkérdezték a piacon,
hogy a zöldségeket Mágenheim doktor úrnak
viszi-e, Nemcsák Károlyt pedig rendszeresen
megkérték, segítsen be egy költöztetésnél.
Később a három színész és Hoffmann Tamás
polgármester – utalva a sorozat címére – felavatta a „szomszédok padját”, amelyre bárki
rátehetett egy, a saját nevével gravírozott lakatot. A padot később annál az épületnél helyezik
el, ahol a sorozatot felvették. A teleregény köré
épült a számos érdekességet és kulisszatitkot
feltáró helytörténeti túra is, amely több időpontban indult a Gazdagréti térről.
A rendezvényen részt vett az ugyancsak 30.
születésnapját ünneplő helyi kábeltévé, az Újbuda TV – akkori nevén Gazdagréti Közösségi
Televízió –, amelynek munkatársai archív felvételeket mutattak be a korabeli műsoraikból,
riportjaikból.

Családi összefogásból épült ki
Gazdagrét
Az első lakók harminc évvel ezelőtt, 1984
márciusában költöztek be a híressé vált lakótelepre, de az élet akkor sem volt eseménytelen
Gazdagréten, mikor még egyetlen panelház
sem állt ott. Amikor 1983-ban a földgépek dolgozni kezdtek, a sárga altalajban sírhelyekre
bukkantak. Az ásatások során egy, több mint
100 sírból álló római kori temetőt tártak fel, és
kő-, tégla-, valamint földsírokra bukkantak a
régészek. A 4. század közepétől az 5. század
végéig temetkeztek ide, amikor egy római kultúrát követő népcsoport élt Gazdagrét területén,
amely a hunok elől menekült a birodalom belső területei felé. A feltárások során középkori
leletek is előkerültek a földből, melyekből ha-

A Pajkos utca lezárt részén a legkülönbözőbb szórakoztató és fejlesztő programokkal
várták a gyerekeket. A látogatók kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, de olyan
ügyességi játékokat is kipróbálhattak, mint

program, amelynek központi eleme a frissen
épült mászófal.
A falmászás mellett ki lehetett próbálni a
szervezet egyéb foglalkozásait is: a dzsúdó, a
capoeira, a rocky és a balett a hétköznapokban
is oktatott mozgásformák. – Úgy gondoljuk, a
sérülteknek sokkal könnyebb olyan egészséges
környezetben élni, ahol a fogyatékosságukkal
együtt elfogadják őket. Nem lesajnálják, hanem
a közösség tagjaként kezelik őket, teljes emberként tekintenek rájuk. Az egészségesek pedig
az együtt töltött idő alatt elfogadóbbak lesznek,
és megtanulják tisztelni a másságot – mutatott
rá az integráció jelentőségére Schopper Nóra.

a rekesztorony-építés. – A rendezvényt szervező Házak Háza Családi Napközi és Programközpont és az Omnivagus egyesület a
sérültek, illetve egészségesek integrációjáért
küzdő szervezetekként olyan családi napot
álmodtak meg, amelynek minden programján együtt vehetnek részt a különböző gyerekek – mondta Schopper Nóra, az Omnivagus
munkatársa. Az egyesület óvodásoknak és
felnőtteknek szervez fejlesztő foglalkozásokat, a Pajkos utca melletti tornatermükben pedig elindult a Mászkáló nevű terápiás

A gyerekeket a színpadon az Eszterlánc mesezenekar és egy bűvész varázsolta el, de fellépett a Négy Muskétás táncegyesület is, volt
anya-lánya zumba, a Rock Classic zenekar
pedig utcabált tartott. Csernus László önkormányzati képviselő a műsorvezető szerepét
vállalta magára, míg a polgármester a tombolaajándékok kiosztásában segédkezett. Az
esemény védnökségét Nagyné Antal Anikó képviselő vállalta magára, hiszen egyesülete, az
Összefogás Újbudáért régóta működik együtt
sikeresen a szervező egyesületekkel.

Egységben az egészség címmel családi
egészségnapot és utcabált rendeztek
a Pajkos utcában. Az Erőss Zsolt hegymászó által alapított Omnivagus Túraés Szabadidő Egyesület szervezőként ép
és sérült gyerekeket nevelő családokat
látott vendégül, a programok főként az
egészséges és aktív életmódra nevelésről szóltak.

Lecsófesztivált tartottak
Kelenföldön
Kelenföld harmadik lecsófőző versenyét rendezték meg az Albert utcában. A főzős bulit Ludányi
Attila önkormányzati képviselő indította útjára a helyi gazdapiac sikerein fellelkesülve.

marosan összeállt a történelem újabb epizódja:
egy Árpád-kori település volt itt, amely végül a
15. században néptelenedett el. A 19. századig
a terület a budai szőlővidékhez tartozott, amelyet a századvégi nagy filoxérajárvány pusztított el. A 20. században, 1930-ban kezdett újra
népesebbé válni a környék: ekkor nevezték el
az első utat Gazdagréti útnak, amelyet azóta is
ezen a néven ismer a lakosság. A tanács 1970ben jelölte ki a területet lakótelep-építésre, az
aktuális ötéves tervből azonban kimaradt, így
az 1978-as újratervezés után 1983-ban történt
meg az első kapavágás, melynek nyomán végül
5772 lakás épült meg Gazdagréten.
Miután beköltözhetővé váltak a házgyári
lakások, megalakult a mai Újbuda TV őse, a
Gazdagréti Közösségi Televízó, amely Magyarország első kábeltelevíziójaként aktívan
vett részt a közösségformálásban. A tévé nagy

szerepet játszott a közösség összekovácsolásában: a lakók bármikor bemehettek a szerkesztőségbe, és elmondhatták véleményüket, információikat adhattak lakótársaiknak. A korabeli
híradások is úgy számoltak be erről a nehéz, ám
szép időszakról, mint egy nagy család életéről.
Ez a család pedig olyan jól működött, hogy a
Gazdagréti TV megkapta a Magyar Televízió
Videoszemléjének díját is. A helyi kábeltévé
őskora egyúttal az aranykort is jelentette, a legtöbbször társadalmi munkában dolgozó, helyben lakó tévések szenvedélye és hobbija volt
a televíziózás. – Egyre többen jönnek nekünk
segíteni, főleg fiúk, akik élvezik, hogy beletanulhatnak a televíziós technikába. Olyan vállalkozó viszont még kevés van, aki elég bátor
lenne a kamera előtti szerepléshez – nyilatkozta az MTV-nek a díj kapcsán a televízió akkori
főszerkesztője, Modróczky Krisztina. A televí-

zió pedig olyan népszerű lett, hogy az elsőként
megnyíló Törökugrató Általános Iskola ünnepi
indulójában is megénekelte a Gazdagréti TV-t.
De nem csak ez jelentette a vonzerőt: elhelyezkedése és kialakítása miatt Gazdagrét a
főváros legszebb lakótelepének számított. Az
itteni négyzetméterárak vetekednek a téglaépítésű lakásokéival, ami egyrészt a lakótelep
különleges fekvésének köszönhető: a budai
hegyek felől áramló légáramlatok állandóan
frissen tartják levegőjét, még akkor is, amikor az egész város szmogfelhőbe burkolózik.
– Másrészt itt a házakat nem építették túl közel
egymáshoz, így nagy zöld felületeknek, parkoknak, játszótereknek is jutott hely – mondta
el Farkas Zsolt helytörténész.
Hiába volt azonban itt a legjobb a levegő és épültek a legszellősebben a házak, a
beköltözéskor, mai kényelmi elvárásainkkal

mérve, szinte élhetetlen volt a lakótelep. A
nagy sietségben ugyanis a lakásátadások
idejére nem alakult ki semmilyen infrastruktúra. Nem voltak készen az utak, az
óvodák, az iskolák, egyetlen üzlet sem működött, ahol a főként családos lakók a napi
élelmiszer-szükségletüket beszerezhették
volna. Ma már elképzelhetetlennek tűnik,
de az első közért megnyitására két évet kellett várni, addig a gazdagrétieknek a város
más részébe kellett buszozniuk vásárolni.
A hatalmas lakótelepen mindössze egyetlen telefonfülke volt, az is a legtávolabbi
ponton, ezért a lakók emiatt is összefogtak.
A tévében felhívták a figyelmet, hogy aki
teheti, még a munkahelyén intézze el telefonhívásait, de volt olyan lakó is, aki CB
rádióját ajánlotta fel közösségi használatra,
ha sürgős hívást kellett intézni.

A „szegény ember vízzel főz” mentalitás az
élet számos területén tetten érhető volt. A lakók
példás együttműködésben segítették egymást:
mivel a busz csak egy helyen állt meg a lakótelepen, az autósok felvették a velük egy utcában
élő várakozókat. Televíziós felhívás buzdított
arra is: az üres üvegeket küldjék le a stúdióba,
hogy a befolyt összegből technikai eszközöket
vásárolhassanak. A csatorna munkatársai a
rendezvények lebonyolításában is nagy segítséget nyújtottak, így vált mindenki közös nyári
ünnepévé a Gazdagréti Szentivánéji buli. A képernyőn keresztül pedig a szomszédok segítették egymás beilleszkedését az újfajta életbe. A
televízió mellett a másik legnagyobb közösségformáló erő a Gazdagréti Közösségi Ház volt,
amely rengeteg tartalmas programot szervezett
az ott élő családoknak.
(T. D.)

A helyi egyesületek, baráti
társaságok, környékbeliek
és más városrészekből érkező kerületiek nagy lelkesedéssel készítették el saját
titkos receptjeik alapján a
bográcsban főtt lecsókat,
amelyekhez a szervezők
biztosították az alapanyagokat. A szakácsok igyekeztek
valamivel kitűnni a többiek közül, így a látogatók a
legváltozatosabb
ízekkel
találkozhattak. Volt, aki a
hagyományos
elkészítési
móddal igyekezett lenyűgözni a zsűrit, de belekóstolhattunk a lecsó újraértelmezési kísérleteibe is.
– Először 2012-ben, az
épülő kelenföldi templom
helyén tartottuk a Lecsófesztivált, amely már akkor nagy
sikerrel zárult – emlékezett
vissza a kezdetekre Ludányi

Attila képviselő. A mostani bajnokságon induló 14
csapat és a népes vendégsereg egyaránt jól érezte magát, a családosokat
gyereksarokkal várták a
szervezők, a programon
részt vett Horváth Gábor
olimpiai bajnok kajakozó
és Hoffmann Ervin kenus
világbajnok is.
A résztvevők szerint
az idei lecsófőző-bajnokság legizgalmasabb része
Dér Heni fellépése volt,
aki gyorsan megtalálta a
hangot a közönséggel, és
saját slágerei mellett Michael Jacksontól is énekelt dalokat. A héttagú
zsűri végül kiválasztotta
a legjobb újbudai lecsót,
és átadta az érte járó vándorkupát.
(Újbuda)

hirdetés

14 Újbuda

Generációk tanulnak együtt, egymástól
ComeOn! program a Budapesti Művelődési Központban
A BMK-ban nagy hagyománya van az európai
értékeket népszerűsítő, társadalmi részvételre és élethosszig tanulásra buzdító nemzetközi projektmunkának. Az aktuális ComeOn!
című program keretében két generáció tagjai
– szépkorúak és fiatalok – tanulnak együtt és
egymástól, hogy közösen tehessenek a helyi
közösségekért. A projektről és előzményeiről
Brenner Zsuzsannával, az intézmény nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályvezetőjével
beszélgettünk.
Honnan jött a projekt elnevezése?
Brenner Zsuzsanna: A ComeOn! a projekt témáját figyelembe véve, itt annyit tesz: „gyerünk,
vágjunk bele”! Ez a fiatalos, lendületes cím utal
a projekt egyik fő célcsoportjára, a fiatalokra,
valamint az aktív részvételre, mint célra. Másrészről frappáns rövidítése a pontos, és emiatt
jóval hosszabb címnek: Community Projects
for Social Innovation Through Intergenerational Volunteering Experience, azaz „közösségi
projektek a társadalmi innováció érdekében a
generációk közötti önkéntes tapasztalatok felhasználásával”.
Milyen előzményei voltak a ComeOn! projektnek
a Budapesti Művelődési Központban?
B. Zs.: Tudni kell a BMK-ról, hogy a közművelődési szakmában elsőként írt és valósított
meg EU-s pályázatot. 2000 óta 17 uniós projekt
valósult meg nálunk, zömében a felnőttkori
tanulás témájában. Beszédes adat: az elmúlt
14 évben 70 nemzetközi partnerintézménnyel
dolgoztunk együtt. A ComeOn! projekt előtt
számos, az idősek képzésével, tanulásával,
önkéntességével foglalkozó projekt megvalósításában szereztünk tapasztalatokat. Az ifjúsági programokban is otthonosan mozog az
intézmény, a kerületben nagy népszerűségnek
örvendett a TeÉrted Akadémia projekt, emellett kihelyezett műhelymunkákat szerveztünk
a kerületi iskolák, óvodák bevonásával, valamint iskolai közösségi szolgálatot teljesítő fi-

atalokat fogadunk. Az utóbbi évek változásai
és kihívásai szükségessé teszik a generációk
közötti együttműködést, fontosnak tartjuk,
ennek elősegítését.
Hol tart most a projekt megvalósítása?
B. Zs.: Körülbelül félidőben. Eddig a jó példák
és gyakorlatok megismerésére irányuló kutatómunka zajlott. Az eredmények egyértelműen
rámutattak, hogy a generációk együttműködésével zajló programok különösen hasznosak a
résztvevők családjai és a helyi közösségek számára, nagyban hozzájárulnak a sztereotípiák és
előítéletek lebontásához. A kutatásokra alapozva az olasz, román, holland és skót partnerekkel
együtt kifejlesztettünk egy képzési programot,
melyhez jelenleg folyik a résztvevők toborzása. Iskolai partnerünk a Bethlen Gábor Újreál
Gimnázium, innen érkeznek a projektbe bevont
fiatalok. Az októberben induló képzéshez keresünk idős, lelkes önkénteseket (összesen 15 főt),
akik szívesen dolgoznának együtt fiatalokkal a
kerület érdekében. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Mit kell tudni a képzésről?
B. Zs.: A kurzus 30 órás és hat egymásra épülő
modulból áll. A képzés interaktív, gyakorlatközpontú, végig műhelymunka folyik majd. A képzés során a tanulók képbe kerülnek a társadalmi részvétel formáit és lehetőségeit illetőleg,
együtt feltárják a helyi, aktuális kihívásokat és
közös erővel megoldást is kidolgoznak rájuk. A
képzés talán legizgalmasabb része a saját projektek fejlesztése és megvalósítása lesz: biztosak vagyunk benne, hogy fantasztikus kezdeményezések indulnak el a kerületben.
Milyen eredményeket várnak a programtól?
B. Zs.: Rövid távon azt, hogy Újbuda színes, ötletes és hasznos közösségi kezdeményezésekkel gazdagodik; hosszú távon pedig a generációk közötti együttműködés és a kommunikáció
fejlődését, az önkéntes munka népszerűbbé
válását.

Infó: 371-2770, international@bmknet.hu
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A 25 éves budapesti Sas-hegy Védő Egyesület FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET

AMATŐR fotósok részére az alábbi kategóriákban: 1. Archív képek a Sas-hegyről és környékéről
2. Város és természet együttélése Újbudán és Németvölgyben A 25 éves budapesti Sas-hegy Védő Egyesület

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014.OKTÓBER 30.

FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET
AMATŐR fotósok részére az alábbi kategóriákban:

Az egyes kategóriákban az alábbi témájú képeket várjuk:
1. Archív képek a Sas-hegyről és környékéről
1. Archív kategóriában a SAS-HEGY VÉDŐ EGYESÜLET alapítása,
1989 előtt készült saját tulajdonú fotókat várunk, melyek a
Város és természetés
együttélése
Újbudán
és Németvölgyben
budai Sas-hegyet és környékét mutatják be, helytörténeti,2.városépítészeti
természeti
vonatkozásban.
Az analóg (papírkép) eljárással készült fotók 600 ppi felbontásban szkennelt JPG vagy TIFF fájlként
küldhetők
de örömmel
BEKÜLDÉSI
HATÁRIDŐ:be,
2014.OKTÓBER
30. fogadjuk az Egyesületünk címére
postán eljuttatott papírképeket is, melyeket szkennelést követően a beküldő címére visszajuttatunk.
2. A SAS-HEGY VÉDŐ EGYESÜLET fő célkitűzése,
hogy óvja
és bővítse
a budai
Sas-hegy és környékének természeti értékeit.
Az egyes kategóriákban
az alábbi
témájú képeket
várjuk:
Ennek érdekében szoros együttműködésben dolgozunk
a környék lakóival és az érintett 2 kerület önkormányzatával. A „Város és termé1. Archív kategóriában a SAS-HEGY VÉDŐ EGYESÜLET alapítása, 1989 előtt készült saját tulajdonú
szet együttéleése…” kategóriában olyan képeket
várunk,
melyek
példákat
mutatnak
a lakosok
és a környezetünkért
fotókat
várunk,
melyekkövetendő
a budai Sas-hegyet
és környékét
mutatják
be, helytörténeti,
városépítészeti ésfelelős
természeti
Az analóg
készült fotók
ppi felbontásban szkennelt
szakemberek számára, vagy éppen olyan jelenségre
hívjákvonatkozásban.
fel a figyelmet,
ahol(papírkép)
sürgős eljárással
változtatásra
van 600
szükség.
JPG vagy TIFF fájlként küldhetők be, de örömmel fogadjuk az Egyesületünk címére postán eljuttatott
papírképeket is, melyeket szkennelést követően a beküldő címére visszajuttatunk.

Legalább 2200×1650 pixel felbontású JPG formátumú digitális képeket várunk, lehetőség szerint a készítés helyére vonatkozó EXIF
2. A SAS-HEGY
VÉDŐ EGYESÜLET
fő célkitűzése,
óvja és bővítse
a budai Sas-hegy
és környékének
koordináta adatokkal. Mindkét kategória képeihez
címet, valamint
lehetőség
szerinthogy
a készítés
helyszínére,
időpontjára,
körülményeire
természeti értékeit. Ennek érdekében szoros együttműködésben dolgozunk a környék lakóival és az
vonatkozó leírást is várunk.
érintett 2 kerület önkormányzatával. A „Város és természet együttéleése…” kategóriában olyan
várunk, melyek követendő példákat mutatnak a lakosok és a környezetünkért felelős
A digitális képeket az alábbi lehetőségek egyikénképeket
küldheti
el Egyesületünknek: · emailben: a fotopalyazat@sashegy-vedo.hu címre
szakemberek számára, vagy éppen olyan jelenségre hívják fel a figyelmet, ahol sürgős változtatásra
· on-line feltöltéssel: a http://www.sashegy-vedo.hu/kapcsolat
oldalon pixel felbontású JPG formátumú digitális képeket várunk, lehetőség
van szükség. Legalább 2200×1650
szerint a készítés helyére vonatkozó EXIF koordináta adatokkal.

A papírképeket az alábbi címen várjuk: Sas-hegy Védő Egyesület 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 19/c.
Mindkét kategória képeihez címet, valamint lehetőség szerint a készítés helyszínére, időpontjára,
A beküldött képeket 2 fős szakmai zsűri (M.Fekete
György
és Petrók
körülményeire
vonatkozó
leírástGyörgy),
is várunk. valamint a SAS-HEGY VÉDŐ EGYESÜLET vezetősége értékeli.
A pályázat nyerteseinek díjazása az alábbiak
szerint
történik:
1. kategóriában
(Archív
képek):
valamennyi kiválasztott képet 5.000 Ft-tal
A digitális
képeket
az alábbi
lehetőségek egyikén
küldheti
el Egyesületünknek:
honorálunk
• emailben: a fotopalyazat@sashegy-vedo.hu címre
2. kategóriában: 1. helyezett: •25.000
• 2. helyezett:
10.000 Ft • 3. helyezett: 5.000
on-lineFtfeltöltéssel:
a http://www.sashegy-vedo.hu/kapcsolat
oldalon Ft
A díjazott és honorált képeket a SAS-HEGY
VÉDŐ EGYESÜLET
honlapján,
jövőbeli rendezvényein és kiadványaiban – a szerzői jog
A papírképeket
az alábbi címen
várjuk:
megjelölésével – felhasználhatja.
Sas-hegy Védő Egyesület
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 19/c.
A beküldött képeket 2 fős szakmai zsűri (M.Fekete György és Petrók György), valamint a SAS-HEGY VÉDŐ
EGYESÜLET vezetősége értékeli.
A pályázat nyerteseinek díjazása az alábbiak szerint történik:
1.

kategóriában (Archív képek) :

2.

kategóriában:

valamennyi kiválasztott képet 5.000 Ft-tal honorálunk
1. helyezett: 25.000 Ft
2. helyezett: 10.000 Ft
3. helyezett: 5.000 Ft
A díjazott és honorált képeket a SAS-HEGY VÉDŐ EGYESÜLET honlapján, jövőbeli rendezvényein és
kiadványaiban - a szerzői jog megjelölésével - felhasználhatja.

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

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

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

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek
nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

rEáLis áraK, KihagyhaTaTLaN ajáNLaTOK!

HÓNAPRÓL HÓNAPRA

Fantasztikus
VÁSÁRLÁSI
ÉLMÉNYEK

Egy élElmiszErbolt

a mindEnnapokra!

mUNKaNapOKON 11-15 óráig miNdEN TErmÉKrE

KEdvEZmÉNyT
adUNK*

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

MI NEM CSAK A PÉNZÉVEL, AZ IDEJÉVEL IS SPÓROLUNK!

HÍVJON BENNÜNKET és KÉRÉSÉRE ÖSSZEÁLLÍTJUK BEVÁSÁRLÓ LISTÁJÁT!
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
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fogadóórák

keresztrejtvény

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf.
92. A 18–19. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A fák közt nyargalász
az ősz, s ahogy meglát, megáll”. NYERTESE: Nagy Károlyné, Bocskai út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Zelk Zoltán: Avarszín c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (T, L, E, A, R). 13. Babétel.
14. Idegen művészet. 15. Maródi. 16. Homonyik Sándor. 17. Bécsi
tagadás. 19. Púpos tulok. 21. Kettős betű. 22. Amely személy. 24.
Tengeri állat. 26. Hágcsódarab! 27. Ókori nép a mai Franciaország területén. 29. Tét, angolul (STAKE). 30. Agg. 31. Növénytámasz. 33. Angol főnévképző (TUDE). 35. Afrikai állat. 37. Erdei
élőlény. 39. Rendezetlen terület. 41. Mennyiségi egység, röv. 42.
Behatárol. 43. Gyermekköszönés. 44. Élőlény. 46. Becézett női
név. 47. Az egyik Körös. 49. Szitakötő. 51. Árpád-kori település
Veszprém megyében. 52. USA-beli magánegyetem New Haven
városában. 54. Meggyanúsít. 57. Csak egyenes ági ősöket tartalmazó genealógiai lista. 59. Mozdony belseje! 60. Káros következmény. 62. Menyasszony. 64. Duda közepe! 65. Ünnepélyesen
felavat. 66. Elvezető cső. 68. Rangjelző szócska. 69. Xenophon
egy kisebb párbeszédes műve a szirakúzai zsarnok és a költő Szimonidész között. 71. Lélekben fölad!!! 73. Mozgásszervek fájdalommal és korlátozottsággal járó baja.
Függőleges: 1. Elődeinktől örökölt tradíció. 2. Konyhakerti növény. 3. A lengyel pénz rövidítése. 4. Ipari növény. 5. Nógrád megyei település. 6. Okít. 7. Angol úr, röv. 8. Égtáj. 9. Alsó-ausztriai
folyó. 10. Főtefu egynemű betűi. 11. Simon Tibor. 12. A Mecsek
legmagasabb csúcsa. 18. Szobrász (Miklós). 20. Ételízesítő. 23. Önállósult női becenév. 25. Vackor. 26. Jogász, politikus, köztársasági
elnök (János). 28. Francia matematikus, csillagász és fizikus (Pierre-Simon de). 30. Felém kukkantó. 32. Zavargások, angol nyelvű leírásokban (RIOTS). 34. Műszaki katona. 36. Főzeléknövény. 37. …
victis! Jaj a legyőzötteknek! 38. Római 502. 40. A máj termeli. 45.
Francia zeneszerző (Édouard). 48. Török katonai méltóság, magyarosan. 50. Mutatószó. 51. Ebbe az ágba tartozik a magyar nyelv. 53.
A távolabbi helyig. 55. Keresztülszúr. 56. Könyvlap. 58. Londoni
keret! 59. Az idézet második sora (O, A, E). 60. Rossz kívánság.
61. Meghatározott fok, amelyet mérhető tulajdonságok arányításával nyerünk. 63. Forma. 65. Ellenértéke. 67. Nyereg páratlan betűi.
70. Klasszikus és. 72. Lantán vegyjele. 74. Igevégződés.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 59.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

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.
Október 2. 18.00 Közéleti est: „Új feladatok előtt
a Külügyminisztérium”. Vendég: Mikola István, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.
Házigazda: Szarka Istvánné, az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom elnöke.
Október 16. 18.00 Közéleti est. Vendég: Püski István, a Püski Kiadó vezetője.
Október 22. 17.00 Megemlékezés 1956-ra a Fidesz-irodában.

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.

apróhirdetés

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

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.
Szeretettel várjuk kampányzáró rendezvényünkre,
amelyen találkozhat Budapest főpolgármester-jelöltjével, dr. Staudt Gáborral, a Jobbik alelnökével, Volner Jánossal és Újbuda polgármestrtjelöltjével, Szabó
Györggyel. Időpont és helyszín: 2014. október 11.,
szombat 17 óra, Villányi út 13. (ÁVF épülete).
Keresse fel kerületünk több pontján lévő utcai
standjainkat, ismerje meg jelöltjeinket, mondja el
problémáit, véleményét!

Lakás, ingatlan

Lakásszerviz

Régiség

BELBUDAI lakásokat, házakat keresünk eladásra, bérbeadásra készpénzes külföldi és belföldi ügyfeleink részére!
06/70/317-7646.
VÁSÁROLNÉK saját részre 1,5 vagy 2 vagy 3 szobás felújítandó, téglalakást csendes helyen a XI. kerületben. Készpénzes,
megbízható magánszemély vagyok. 06/70/325-4308.
A BUDAPESTI Ingatlanközvetítő Kft. eladó és kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket, irodákat keres! 35195-78, 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 felöli oldalán ötlakásos hőszigetelt társasházban 86 nm-es, déli fekvésű, 2,5 szoba hall, gardrób, duplakomfortos, kis mosókonyhás, kis előkertes, zöldövezeti, cirkófűtéses, erkélyes lakás + 10 nm-es tárolóval eladó!
Tel.: 06/30/249-4249.
IMMOTÉKA 1998 óta a budai ingatlanok specialistája. Igényes külföldi, belföldi ügyfélkör. 201-1821, 06/30/202-1892,
www.immoteka.hu
ENERGETIKAI Tanúsítvány készítése. 06/30/703-4882,
www.energetikatanusitas.com

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen, 202-2505, 06/30/2513800.
ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablak-, zárjavítás. 06/70/2628598.

MINDENNEMŰ régiséget vásárolok, készpénzért! 466-8321,
06/30/973-4949.
BOROSTYÁN (golyóforma előnyben), arany-ezüst és briliáns
ékszerek felvásárlása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehérvári úti csarnok földszint, virágoson (Porcelán-ezüst üzlet)
06/1/209-4245.
KELETI szőnyeg és műtárgy becsüs vásárol régi szőnyegeket,
sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.
GÁBOR Eszmeralda becsüs műgyűjtőnő készpénzért vásárol
legmagasabb áron mindenfajta régiségeket, kiszállás díjtalan
T.: 789-1693, 06/30/382-7020.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/674-0421.
MATEMATIKAOKTATÁS! 06/30/523-8631.
ANGOLÓRÁK anyanyelvi tanároktól! Egyéni és csoportos
órák. Társalgási órák, nyelvvizsgák, intenzív és üzleti tanfolyamok. Játékos angol gyerekeknek, angoltanítás nyugdíjasoknak! Minőségi oktatás, különleges árengedmények! Ingyenes
szintfelmérés és próbaóra. 06/20/5400-636.
MATEK-, FIZIKA-, kémiatanítás, 06/70/647-2243.
NÉMETOKTATÁS – beszédcentrikus. 06/30/9147-003.
GIMN. angoltanár vizsgára felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/20/546-8963.

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.

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS azonnal. 06/20/288-5148.

impresszum
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TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása, igény szerint ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547,
Kovács Sándor.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, víz-,
villany-, kőművesmunkát stb. vállal, 06/20/998-2369.
KONTÉNERES sitt, lom, termőföld, murva, sóder, homok,
zöldhulladék. 06/20/944-4759.
SZOBAFESTÉS garanciával. 06/30/878-8977, 285-2882.
SZŐNYEG és ágybetét tisztítása KIRBY amerikai géppel.
06/30/9-608-018.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés.
06/30/9488-909.
KÖZÖS KÉPVISELET/társasházkezelés színvonalasan olcsón. 06/20/940-6622.
SZOBAFESTÉS igényesen, 06/30/913-8245,
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, 06/70/5477299, 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.
A GUNA bioterápia egy új orvosi terápia mozgásszervi problémák kezelésére! Dr. Farkas Kitti 06/30/459-8898.
HOMEOPÁTIÁS gyermekgyógyász szakorvos, dr. Juhász Zsuzsanna. Rendelés: csüt.: 14–18-ig, péntek: 8–11-ig.
06/30/459-5522.

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

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.

Társkeresés
65 ÉVES FÉRFI 170 cm keresi humán érdeklődésű párját.
06/20/9335-3247.

Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket,
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással.
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
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.
HÉVÍZI örökölhető üdülési jog eladó 2x2 hét 800 ezer Ft.
06/1/311-6123 üzenetrögzítővel.

Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft.
• Ügyvezető igazgató Milassin Levente • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández
• Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotó: Dömök Viktória • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László
• Grafika és tördelés: K°J • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

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

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

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

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

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

vagy látogasson el weboldalunkra
ahol minden nap új ételeket kínálunk.

WWW.TROFEAgrill.COM

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

Sushi kínálat:

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

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

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

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

2014. október 1.

Meghívó az Anyatejes Világnap alkalmából
megrendezésre kerülő szűrő és tanácsadó napjára
és a Védőnői Szolgálat új épületének ünnepélyes átadására.
Időpont: 2014. október 4-én, szombaton 10:00 órától 13 óráig
Helyszín: Vahot utca 1. sz. alatti Védőnői Szolgálat új épülete
A rendezvényt megnyitja
Dr. Hoffmann Tamás polgármester
Király Nóra önkormányzati képviselő
·
·
·
·
·
·
·
·

Program:
Palánták Óvoda gyermek csoportjának bemutatója
mozgásszervi-, szemészeti-, szűrővizsgálat · csípő ultrahangszűrés csecsemők részére,
1–6 éves korú gyermekek képességének felmérése játékos formában,
gyermek szakorvosi tanácsadás · fogápolási tanácsok kicsiknek, nagyoknak,
fogászati TOTO · háztartási balesetek ellátása, elsősegélynyújtás egyszerűen,
babamasszázs bemutató · Schüssler féle arcdiagnosztika · védőnői tanácsadás,
kreatív-kézműves foglalkozás, gyermek arcfestés · anyatejes TOTO, ajándéksorsolás,
termékbemutató.
A belépés díjtalan, a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!

Allee Bevásárlóközpont

A mozi varázsa

Nézz be a kulisszák mögé!
Október 1–31.

Kalandozás a lmek világában
• Filmtörténeti kiállítás
• Szerepelhetsz egy híres lmjelenetben
• Filmes kvízünkkel popcornt nyerhetsz

További részletek: www.allee.hu
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