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Elismerték az egészségügyi
dolgozókat
Pro Medicina Újbuda díjakat és Polgármesteri
Dicséreteket adott át az önkormányzat.
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Befejeződött „A magyar
nyelvért” emlékdíjak
idei átadása

9

Ötvenéves az első házgyári
elemekből épült panel

Az Etele út 15–25. szám alatt álló épület
Budapest első házgyári elemekből épült háza.

Életre kelt a patinás
Budai Parkszínpad
– Meglepően jó volt a fogadtatása a Budai Parkszínpadnak
– mondta Ondrusek Péter, a Feneketlen-tó partján újranyitott
helyet üzemeltető Zsigmond
Kert Kft. ügyvezetője. – Arra
számítottunk, hogy fokozatos
felfutással indul be a hely, ennek megfelelően az első tesztidőszakra nem is készültünk
elég székkel, asztallal. A későbbiekben a kultúra olyan közösségi programokban valósul
majd meg, mint a bolhapiac,
családi jóganap, kirakodóvásárok, baba-mama programok.
Konkrét produkciók egyelőre
nincsenek, de esténként sokszor akusztikus gitármuzsika,
egy-egy énekhang szórakoztatja a közönséget – tette hozzá.
A Budai Parkszínpad 1958ban épült, tervezői Pálfy Ferenc, Studer Antal és Vitkovits
István okleveles építészmérnökök. 1966-ig főként operetteket
és esztrádműsorokat adtak elő,
a ‘70-es ‘80-as években szabadtéri moziként is működött,
és az akkori idők „operettjeit”,
vagyis a rockmusicaleket is elhozták ide. A budai nyári kulturális élet abszolút központja
volt, hiszen Budán akkoriban
kőszínház egyáltalán nem működött, így az intézmény üde
folt lehetett a nyári időszakban
a színház- vagy mozikedvelő
közönségnek.
(Cikkünk a 6. oldalon)

Vihar: egész éjjel dolgoztak a tűzoltók
Újbudát is erősen megviselte a múlt szerdai vihar,
de Dél-Budán a legtöbbet a XXII. kerület kapta.
A XI. kerületben a közlekedés lassult le nagyon, a helyi
katasztrófavédelem másnap reggelig megszüntette az
életveszélyes helyzeteket.
A múlt szerdai vihar után szinte lehetetlen volt elérni csütörtök
délelőtt a kerületi katasztrófavédelem illetékes munkatársait.
A XI. kerületi tűzoltók egész éjjel, csütörtök hajnalig dolgoztak. Menyhért Tamás, a XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka is a helyszíneken töltötte az éjszakát. Azt mondja, más kerületekből is kaptak erősítést, ahogyan
ők is mentek a kerület határain túlra – ha kellett.
Azokat a bejelentéseket vették előre, amelyeknél közvetlen
tűzveszély vagy életveszélyes helyzet volt, ahol a kidőlt fa nem
okozott további veszélyt, azok várólistára kerültek. Folyamatosan ellenőrizték a Hosszúréti patakot és a Tóváros lakóparkot,
valamint a Határ árok patakot, ami a legutóbbi viharnál több
házat is elöntött. A parancsnokságon senki sem aludt az éjjel,
de így is 118 helyszín maradt reggelre, ami helyreállításra várt.

Személyi sérülésről nem tudnak, a beavatkozások közben egy
tűzoltó sérült meg könnyebben. A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem is beszállt a kárelhárításba. Ők körülbelül százfős
önkéntes csapatukkal készenlétben várták a vihart, reagáltak a
lakossági bejelentésekre, és igyekeztek tehermentesíteni a tűzoltókat is. Jól szervezett rendszerükben hamar átlátják, ki mikor ér rá, és hol tud segítséget nyújtani. Katasztrófahelyzetben
bejelentkeznek a tűzoltóságon és a katasztrófavédelmi igazgatóságon is. Csütörtökön az Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől
kapták a címeket, köztük XI. kerületit is:
a Gellért-hegyen fa dőlt az útra, ezt darabolták fel önkénteseik, és tisztították meg
az utat. Szerda este 11 óráig dolgoztak, de
csütörtökön is sok helyütt, köztük Dél-BuTovábbi részletekért olvassa be
dán is szükség volt rájuk.
telefonjával
Láncfűrésszel és egyéb eszközökkel fela QR-kódot,
és látogasson el
szerelkezve érkeztek a helyszínekre, az önhonlapunkra.
kéntesek a kárhelyszíni munkára ötnapos
alaptanfolyamon készültek fel.

ÖSSZEFOGÁS

Adományok Kárpátaljának
1,2 millió forint összértékű adomány gyűlt össze a
kárpátaljai magyarok számára az Újbudai Fidelitas által
szervezett, május végén elindított akcióban.
Az elmúlt időszakban folyamatosan riasztó hírek érkeztek Kárpátaljáról: háborús állapot, a magyarokat érintő sorozások, illetve
a helyi valuta árfolyamának drasztikus romlása, amely miatt
a bérek értéke a harmadára csökkent. Az alapvető élelmiszerek,
a gáz és a villany ára az egekbe szökött, ami tovább fokozza a
kárpátaljai magyarok kiszolgáltatottságát, és szinte lehetetlenné
teszi a családok megélhetését. – Úgy gondoltuk, ebben a helyzetben nekünk, anyaországi fiataloknak össze kell fognunk, és
segítenünk kell az Ukrajnában élő magyar gyermekeknek, fiataloknak – jelentette ki a sajtótájékoztatón Szabó László, az Újbudai
Fidelitas elnöke. Ennek érdekében létrehozta a Fidelitas a www.
karpataljaert.hu és a www.karpataljaert.fidelitas.hu oldalakat,
melyeken október végéig bankkártyás vagy átutalásos módon
lehet adakozni. Az összegyűlt pénzt, amelyet a tervek szerint
iskolai étkeztetésre fordítanak majd, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével a Verecke Alapítványnak
juttatják el. Haidar Norbert, az Újbudai Fidelitas választókerületi
koordinátora elmondta, a központi akciót kiegészítve a XI. kerü-

leti szervezet tartós élelmiszer- és pénzadománygyűjtésbe kezdett,
amely során 1,2 millió forint összértékű adomány gyűlt össze. Az
Újbudai Fidesz–KDNP frakció adományából 30 darab, egyenként
15 kilogrammos tartós élelmiszereket és higiéniai szereket tartalmazó csomag készült, amelyeket Munkács és Ungvár környéki
településekre juttatnak el. A RÉGIÓ Játékkereskedés által felajánlott játékok megosztva, a korábban kerületi támogatásból felújított
benei óvodába, illetve a Mezőváriban és a Hetyenben működő,
fogyatékos gyermekeket fejlesztő intézményekbe kerülnek.
A kerületben működő Salus Ortopédtechnikai Kft. ortopéd gyermekcipőkkel támogatta a kezdeményezést, amelyek kárpátaljai
gyermekotthonokban élő árva kicsikhez kerülnek.
Az adományok célba juttatását a Magyar Református Szeretetszolgálat végzi, amely az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása óta
még aktívabb munkát végez a térségben, legyen szó ételosztásról,
épületfelújításról vagy más infrastrukturális beruházásokról.
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkár – kinevezése előtt hosszú éveken keresztül
a szeretetszolgálat munkatársa volt – az állami, kormányzati
szintű segítségnyújtásról beszélt, amely során többek között egy
126 tonnás segélyszállítmányt indítottak útjára június elején.
A 8 kamionból álló konvoj egyik fele Kárpátaljára, a másik fele
pedig a Kárpátokon túli területekre szállított főként gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket. Simicskó István sportért
felelős államtitkár örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
Újbuda fiataljai mennyire kitettek magukért, és egy olyan gyűjtést szerveztek, amellyel valóban komoly segítséget tudnak nyújtani a kárpátaljai magyar gyermekeknek.
(H. L.)
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kék hírek
Alvó utast
fosztottak ki
Egy, a 6-os villamoson
elalvó utas mobiltelefonját kísérelte meg kivenni
zsebéből július 5-én B.
Miklós, 31 éves pilisi férfi
a XI. kerületi végállomáson. Az újbudai rendőrkapitányság munkatársai
a férfit tetten érték, előállították, majd őrizetbe
vették.

Megtalálták
a felszerelést
Ismeretlen tettes ellen tett
feljelentést a XI. kerületi rendőrkapitányságon
egy budapesti férfi, mivel
március 17. és március 19.
között valaki felfeszítette
raktárhelyisége ajtaját, és
onnan rendezvénytechnikai berendezéseket tulajdonított el, mintegy 9
millió forint értékben. Az
újbudai nyomozók felderítő munkájának köszönhetően kiderült, hogy az
eltulajdonított tárgyakat
Budapesten, egy IV. kerületi ház udvarán felhalmozott dobozokban tárolják.
A rendőrök akkor fogták
el a feltételezett elkövetőket, amikor június végén
a dobozokat el akarták
szállítani. A rendőrség lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást K. Gábor, 35 éves és B. László,
41 éves budapesti lakossal
szemben.

Elismerték
az egészségügyben
dolgozókat
Pro Medicina Újbuda díjakat és Polgármesteri Dicséreteket adott át az önkormányzat vezetősége Semmelweis-nap alkalmából június 30-án.
– Minden évben kitüntetjük azokat az orvosokat
és egészségügyi dolgozókat, akikről azt gondoljuk, hogy a legtöbbet tették a kerületben élőkért.
Idén egy bőrgyógyász orvos és egy szakas�szisztens kapja a díjat, valamint öten részesülnek Polgármesteri Dicséretben – mondta Király
Nóra egészségügyért felelős alpolgármester.
Hoffmann Tamás polgármester beszédében
hangsúlyozta, az önkormányzat legfontosabb
feladata,
hogy
igyekezzen minél
jobb
körülményeket biztosítani
az egészségügyben
dolgozók
számára, valamint kiemelte,
hogy folyamatosan zajlik az
előkészítő munka
a gyermek-egészségügyi centrum
lét r ehoz á sáva l
kapcsolatban. Jelenleg is folynak
háttértárgyalások
a kormányzattal,
hogy az intézmény méltó helyet kapjon az országos egészségügyi ellátórendszerben, hiszen ezzel lesz
szakmailag és anyagilag is megalapozott az a
munka, amely ott folyhat. A polgármester szerint a megbeszélések végére még idén pont kerülhet.
A díjak ünnepélyes átadása előtt Cselinácz
Markó harmonikaműsora szórakoztatta az egybegyűlteket. A művész fellépett többek között a
Para-Szupersztár döntőjében, valamint számos
tehetségkutatón és fesztiválon sikerült helyezést
elérnie. A Pro Medicina Újbuda egyik kitünte-

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatalának jegyzője
pénzügyi-számviteli ügyintézőt keres

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A meghirdetett munkahely, beosztás: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság pénzügyi-számviteli ügyintéző határozatlan időre hat hónapos próbaidővel
Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
• képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletének 19. pontjában az I. besorolási osztályban:
felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi,
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai,
műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
Feladatai:
• az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek tervezésének előkészítése, egyeztetési feladatok
ellátása
• az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek költségvetésének, havi pénzforgalmi jelentésének, éves beszámolójának, mérlegjelentésének és egyéb
adatszolgáltatásának részletes számviteli felülvizsgálata,
az összefüggések, a tartalom ellenőrzése a 4/2013. ( I. 11. )
Korm. rendelet alapján
• a költségvetési szervek előirányzat-, költségvetési maradvány felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
• részvétel a költségvetési rendelet évközi módosításában,
szakmai kapcsolattartás a költségvetési szervekkel, a gazdasági feladatok ellátásával kapcsolatos kérdésekben segítségnyújtás
• a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatok, költségvetési szervek pénzellátásának biztosítása
• pénzügyi feladatok ellátása a pénzügyi integrált rendszerben

tettje, Balassa Ágnes bőrgyógyász szakorvos
azt tartja hivatásában a legfontosabbnak, hogy
a szomatikus betegségek mellett a pszichés hátteret is figyelembe vegye. Ezért tette le a pszichoterapeuta szakvizsgát, és dolgozik ezen a
területen is.
Hadfi Örsné szakasszisztens a gyermekallergológiai szakrendelésen végzett szakmai
teljesítménye és empatikus segítőkészsége el-

2015. július 15.

Nyári szünet előtt
A köztisztviselőket elismerő „Újbuda Kiváló Közszolgálatáért” címek átadásával kezdődött a testületi ülés június 25-én.
Az elismerést idén Gódor Ildikó, illetve Alexa Csaba vehette
át. A képviselők döntöttek nyolc új óvodavezető személyéről
(cikkünk a 4. oldalon), újabb határon túli települések támogatásáról, valamint a Klímabarát Települések Szövetségéhez való
csatlakozásról is.
Augusztustól egy cég koordinálja a kerületben a kultúrát, a
kommunikációt, a médiát, az oktatást, valamint folytatja az
Újbudai Pedagógia Intézet kerületi hagyományait. Az Újbudai
Kulturális Intézet (KULTI) létszáma 39 fő, ezért nem rendelkezhet önálló gazdasági szervezettel. Így 2015. április 1-jétől
a KULTI az Újbudai GAMESZ gazdálkodási köréhez került.
Az új Gazdasági Programra épülő Kulturális Koncepció szerint olyan intézményt kell létrehozni a kerületben, ami a kultúrát, a kommunikációt,
a médiát, az oktatást, a városmarketinget,
a turizmust és a tehetséggondozás egyes
elemeit is magába foglalja. Ez most megtörtént. A képviselő-testület úgy határoTovábbi részletezott, hogy az Újbudai Pedagógiai Intézetnél
kért olvassa be
megmaradt feladatokat, valamint a KULTI
telefonjával
a QR-kódot,
működését a Média 11 Tömegkommunikáés látogasson el
ciós és Szolgáltató Kft.-nél vonja össze.
honlapunkra.
(Újbuda)

Kitűnően érettségiztek

ismeréséül részesült Pro Medicina Újbuda kitüntetésben. A díjazott szerint nagyon sokféle
képességre van szükség ahhoz, hogy az ember
jól tudja végezni a munkáját, ezek közül is a szeretet, az empátia, az együttérzés és a türelem a
legfontosabb. Polgármesteri Dicséretben Csiba
Sándorné szakasszisztens, Gajdáné Fekete Zita
területi védőnő, Károly Nándor felnőtt háziorvos, Nádudvary Ildikó tüdőgyógyász szakorvos,
illetve Szakácsné Rizán Krisztina fizikoterápiás
szakasszisztens részesült.
(H. L.)

• kötelezettségvállalások nyilvántartása, könyvelése az
alkalmazott számviteli rendszerben
Előnyök az elbírálásnál:
• legalább 3 éves közigazgatásban (önkormányzatnál,
illetve költségvetési szervnél), vagy gazdálkodási, ill.
ellenőrzési munkaterületen szerzett gyakorlat
• költségvetési szervnél gazdasági vezetői gyakorlat
• adótanácsadói vagy adószakértői szakképesítés
• regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
• kiemelt szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel),
integrált pénzügyi rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat
• jó kommunikációs és problémamegoldó képesség
Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak
juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatának képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.)
önkormányzati rendelete alapján.
A jelentkezéseket:
• e-mailben, Europass formátumú szakmai önéletrajzzal
(munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével)
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával
• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázati
anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhessék, kezeljék
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri
Hivatalának jegyzőjéhez címezve
azallaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Pénzügyi-számviteli ügyintéző” jeligére.
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. július 20.
Pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 28.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2015. július 29.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai Csoportnál
(Antalics Brigitta +361/381-1341) telefonon.

ÉRTESÍTÉS

A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült
a Budapest, XI. kerület, Fehérvári út–Barázda u.–Szerémi út–Galvani út által határolt terület
kerületi szabályozási terve.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2)
bekezdése és a 118/2013. (IV. 18.) XI. ÖK határozat értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket
a terv közzétételéről.
A terv 2015. július 7-étől 2015. július 22-éig megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának
I. emeleti hirdetőtábláján (XI. ker., Bocskai út 39–41.)
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán
(Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak.
Takács Viktor Tibor főépítész megbízásából
Bódis Csaba referens

Hetvenöten érettségiztek kitűnőre idén az újbudai gimnáziumokban és középiskolákban. A legjobban teljesítő diákok
könyvjutalmat és oklevelet kaptak emlékül. Az önkormányzat rendezvényét a Tranzit Art Café teraszán tartották június
29-én.
Június 26-án értek véget a középszintű szóbeli vizsgák, ezzel
lezárult a tavaszi érettségi szezon. Juhász Anrdást, az újbudai József Attila Gimnázium igazgatóját arról faggattuk, hogyan lehet
a mai diákokat kimagasló teljesítményre sarkallni. – Tudomásul
kell venni, hogy a fiatalokat nagyon sokféle hatás éri, ezért fel
kell mérnünk, honnan kaphatunk még segítséget. Akár a szülők,
akár a kortárs csoportok, akár az iskolán kívül tanító kollégák
komoly motivációval szolgálhatnak. Meg kell találni az utat a
gyerek felé, utána le lehet velük hozatni a csillagokat is az égről.
Nem könnyű, de a kollégáimnak általában sikerülni szokott –
mesélte az igazgató.
Július 9-éig lehetett a hiányzó dokumentumokat pótolni, illetve az adatokat módosítani az idei felsőoktatási felvételi eljáráshoz. A ponthatárokat július 23-án hozzák nyilvánosságra.
(H. L.)

PÁLYÁZATI kiírás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39–41.)
az alábbiakban felsorolt üres ingatlanai értékesítésére pályázatot ír ki.
Cím
Alapterület m2
Hrsz
elhelyezkedés
Megtekintés időpontja
				
2015. év július
Bartók B. út 9.
44
5479/0/A/42
pince lépcsőházból
13-án 09.00–09.15
Bartók B. út 21.
47
5039/0/A/40
mellékutcai pince
13-án 09.45–10.00
Bartók B. út 33.
13
5046/0/A/1
udvari alagsor
13-án 10.15–10.30
Bartók B. út 36–38.
10
4988/0/A/44
15
4988/0/A/45
V. em.
13-án 11.15–11.30
Bartók B. út 37
93
5048/0/A/51
pince
13-án 10.45–11.00
Bercsényi u. 10.
155
4995/1/A/6
udvari alagsor
21-én 09.00–09.15
Budafoki u. 17/C
143
5513/0/A/1
utcai bejáratú pince
16-án 10.15–10.45
Budaörsi u. 4–18.
31
4805/0/E/1
udvari pince
21-én 10.45–11.00
Budaörsi u. 4–18/B ép.
18
4805/0/B/6
udvari alagsor
Fejér Lipót 65.
44
3533/16/A/123
félemelet
07-én 09.00–09.15
Fejér Lipót 65.
44
3533/16/A/121
félemelet
Kanizsai u. 2–10 / D
6
4328/0/D/10
belső pince
23-án 09.00–09.15
Kanizsai u. 2–10 / D
47
4328/0/D/11
belső pince
Kanizsai u. 2–10 / D
34
4328/0/D/12
belső pince
Kanizsai u. 2–10 / E
47
4328/0/E/11
belső pince
23-án 09.15–09.45
Kanizsai u. 2–10 / F
58
4328/0/F/29
belső pince
23-án 09.45–10.00
Kanizsai u. 2–10 / F
29
4328/0/F/30
belső pince
Kanizsai u. 2–10 / G
12
4328/0/G/7
belső pince
23-án 10.00–10.15
Kanizsai u. 2–10 / G
77
4328/0/G/9
belső pince
Kanizsai u. 2–10 / G
25
4328/0/G/10
belső pince
Karinthy F. u. 10.
50
4240/0/A/41
utcai pince Bicskei u.-i bej. 09-én 09.00–09.15
Karinthy F. u. 12.
49
4233/0/A/28
udvari pince
09-én 08.45–09.00
Kruspér u. 3.
473
5532/0/A/1
utcai pince
14-én 09.00–09.15
Kruspér u. 5–7.
496
5531/0/A/57
utcai pince
14-én 09.15–09.30
Ménesi út 28–30.
14
4955/1/B/31
udvari
21-én 10.00–10.15
Tétényi út 20–30.
9
3533/7/A/180
pince
16-án 09.00–09.30
Tétényi út 20–30.
13
3533/7/A/181
pince
Tétényi út 20–30.
15
3533/7/A/182
pince
Tétényi út 20–30.
15
3533/7/A/183
pince
Tétényi út 20–30.
14
3533/7/A/184
pince
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31. (hétfő) 12 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Osztály (1113 Bp., XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átvehető a Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteria Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II.
em. 206. szoba), illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapjáról.
További információ kapható a 381-1311-es és a 3724-686 telefonszámon.
Budapest, 2015. június 10.
dr. Hoffmann Tamás polgármesterv

ÉRTESÍTÉS

A Bp. XI. ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült
a Budapest, XI. kerület, Gazdagréti lakótelep (Gazdagréti út–Rétköz u. által határolt terület)
kerületi szabályozási terve.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2)
bekezdése és a 118/2013. (IV. 18.) XI. ÖK határozat értelmében értesítem
az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.
A terv 2015. július 7-től 2014. július 22-ig megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti
hirdetőtábláján (XI. ker., Bocskai út 39–41.)
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán
(Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak.
Takács Viktor Tibor főépítész megbízásából
Bódis Csaba referens
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Ötvenéves az első házgyári elemekből épült panel
Az Etele út 15–25. szám alatt álló ház
Budapest első házgyári elemekből épült
– nem az akkor megszokott salakbeton
technológiával készült – panelháza,
amely idén július 1-én ünnepelte 50.
születésnapját.
Budapest első házgyári házát (Etele út 15–25.)
1965 júliusában kezdték építeni. A 180 lakásos
épületet az első lakók 1966 novemberében vehették birtokba – sokan még ma is ott élnek az
elsők közül. – A panelház érdekessége, hogy
Budapesten ekkor még nem volt házgyárban
legyártott, elemekből összeszerelt csoport

rájának változása a fejlett országokban mindenütt észrevehető folyamat volt. Az akkori szocialista blokk egyes országaiban a nők otthoni
szerepének a megváltoztatása volt a cél – egyfajta felszabadításként feltüntetve a hagyományos háziasszonyi szerep alól való felmentést.
Az életmódkísérlet az úgynevezett „üzemeltetett lakás” megvalósítására vonatkozik.
Eszerint a lakótelepen olyan szolgáltató intézményeket kell működtetni, amelyek leveszik a
nők válláról a háztartásvezetés terheinek egy
részét. Ilyen a ruhatisztító, a vendéglő, a közért,
de idesorolhatók az egyébként is kötelezően
létrehozandó óvodai-bölcsődei férőhelyek is.

Etele úti (egykori Szakasits Árpád
úti) „kövérházak”.

zsalus panelépítmény. Itt egyszerre 15–20 elemet töltöttek fel betonnal. Ezeknél az épületeknél alakult ki ez az összeszerelési technológia,
ezek voltak az úgynevezett kiképző épületek
– mondta lapunknak Opiczer Pál, a ház egyik
építője, aki maga is itt lakik.
A lakótelep egyben életmódkísérlet is volt.
Az 1960-as években a világon mindenütt napirenden volt a társadalmi szerepek átalakulása.
Az emancipációs mozgalmak, a család struktú-

Kamra helyett – hiszen az élelmiszerek a közértből könnyen beszerezhetők voltak – a hűtőszekrény elhelyezésére fordítottak figyelmet.
A lakások felszereltsége luxusnak számított
ebben az időben, a távfűtés, a beépített WC, a
fürdőszoba ugyanis akkoriban nem volt része
egy átlagos háznak vagy lakásnak. A lakók
nagy többségben két helyről érkeztek: a környékbeli, lakótelepek építési lázának áldozatul
esett, szanált kertes házakból, illetve Pesterzsébetről. Pankhardt Dezső és felesége isteni csodának tekinti az ideköltöltözésüket. – Akkoriban olyan házban éltünk, ahol cserépkályhával
fűtöttünk. Egyszer hideg télben lázasan vágtam
a fát az udvaron, és imádkoztam: „Jó Istenem!
Adjál nekem egy olyan lakást, ahol nem kell fát
vágni, tüzet rakni!” És akkor megadta. Történt
ugyanis, hogy a szomszéd kislány soha nem
vitte ki a vizet az udvarra, mindig a fal mellé
öntötte. Egy idő után a magas téglafal megrog�gyant, majdnem összedőlt a ház – nekünk pedig
kiutaltak egy új lakást. Először Csepelen, de az
nagyon messze volt. Mivel a Gammában dolgoztam, szóltam az igazgatónak, hogy a közelben szeretnék lakást – egy hét múlva megvolt a
cím. Amikor beléptünk a lépcsőházba, és a lábamat az első lépcsőfokra tettem, tudtam, éreztem, hogy otthon vagyunk. Mi itt fogunk lakni
– emlékezett vissza Pankhardt Dezső.
Keppler Lászlóék egy kalandos cserének
köszönhetik lakásukat. Barátjával, Szalai Miklóssal az első beköltözők közé tartozott 1966
decemberében, azóta is egymás szomszédai.

Az Etele úti háztömb nemcsak szállást és komfortot adott lakóinak, hanem közösséget kovácsolt, a beköltözők élményeket és emlékeket
kaphattak. – A lakónyilvántartó-könyv a mai
napig megvan. Minden házét külön, precízen
vezette a házmesterné, akit Kulandánénak hívtak, és mindenki nagyon szerette – mondja Király Attila, a ház történetének kutatója, aki itt
nőtt fel, ebben az épületben. Ha valaki be- vagy
kiköltözött, esetleg meghalt, a házmester feljegyezte a változásokat a könyvbe. Rengeteg híres ember lakott itt, néhányukról nem is sejtették, hogy kicsodák, titkukat megőrizte a nagy,
súlyos könyv. Így történhetett, hogy Nagy Imre,
Magyarország egykori miniszterelnökének özvegye észrevétlen élte mindennapjait az Etele
úti panelházban. – Ha betegek voltunk, mindig
segített, sokszor volt nálunk – emlékszik vissza
Bartha László, Nagy Imre özvegyének szomszédja, aki hozzátette, csak a halála után tudták
meg, ki is volt ő valójában.
Az ingatlanban élő hírességek között volt
Szombathy Gyula, akit gyakran meglátogattott
Poór Klári és Poór Péter. – Ebben a házban lakott a Vajek család. Vajek Robi, akit most Gergely Róbertként ismer az ország, sokszor járt le
focizni. Néha lehozta a gitárját, és gitározott
nekünk. Édesanyja, az egykori riporter, Vajek
Jutka nagyon féltette, mindig kiabált fentről,
hogy vigyázzunk a gyerekre, meg ne rúgjuk
– mosolyog Király Attila. – A környéken nőtt
fel, és a ház előtt focizott Nyilasi Tibor, aki az
aranycsapat legendájával, Sebes Guszti bácsi-

A szolgáltatásokért „cserébe” kisebbre méretezték a konyhát, hiszen itt már legfeljebb a
közértben vásárolt félkészételek elkészítésére,
esetleg a vendéglőből hozott ételek felmelegítésére lett volna szükség – legalábbis az elképzelés szerint. Szintén csökkenthető a fürdőszoba
mérete, hiszen nem kell azzal számolni, hogy
egy mosógépnek, centrifugának helyet szorítsanak, ha a házak közé épített szolgáltatókombinát ruhatisztítója elvégzi ezt a feladatot is.
Budapest első házgyári háza,
felújított állapotban
Keppler László így gondolt vissza az akkor történtekre: – Erzsébeten laktunk, a feleségemmel
egy alkalommal felmentünk a Gellért-hegyre,
akkor építették ezt a házat. Néztük, és a nejem
azt mondta, de jó lenne, ha sikerülne idejönni
lakni... Mert a fiunknak asztmája volt, az erzsébeti kénsavgyár rendkívül rossz levegője
miatt. Volt egy lakáscserekérvényünk az akkori tanácsnál. Egy alkalommal a feleségem
épp ezt intézve járt bent, amikor az ajtóban találkozott egy idős nénivel, aki sírva jött ki. Feleségem kérdezte, mi a baj? A néni elmondta,
hogy születése óta itt él, mindenkije itt lakik.
Most azonban el kell költöznie, mert bontják a
házát. Azt sem tudja, hol van Kelenföld, pedig
oda kellene mennie. A feleségem feljánlotta,
hogy nekünk itt van lakásunk Erzsébeten, ha
megfelel neki, elcserélnénk. Beleeggyezett, és
egy pár hét múlva megkaptuk a papírt, hogy
költözhetünk. Itt akkor még semmi nem volt,
csak szemben egy nádas, szinte vadkacsákra
lehetett vadászni. De szépen, lassan beépült a
környék.
CityHirdetes_66x49mm.ai 1 2014.04.17. 8:30:38

val lakott egy házban, akinek az Aranycsapat
tablója mindig kint volt az erkélyén – meséli a
ház történésze.
– Az épületet, a panelprogram részeként,
2012-ben felújították, leszigetelték, nyílászárókat cseréltek és egyedi fűtésrendszert alakítottak ki, köszönhető a közös képviselő álhatatos munkájának. Mára minden lakásnak
egyedi mérőórája van, mindenki csak annyit
fizet, amennyi távhőt használ – mondja Opiczer
Pál, aki részt vett a fűtésrendszer kialakításának tervezésében. A fűtésköltségek drasztikusan csökkentek: régebben, egy keményebb téli
hónapban akár 30 ezer forintra is rúghatott a
számla, a felújítás óta 8–10 ezer forintból meg
lehet úszni a költségeket. Nem csoda, hogy az itt
található lakások értéke az egekbe szökött, nem
nagyon találni eladó ingatlant. Akik pedig itt
élték le az életüket, már nem akarnak elköltözni, mert ahogy mondják, itt mindenük megvan:
barátok, emlékek, közösség. Ha pedig egyszer
ezek a falak mesélni tudnának, hát lenne mit.
(Z. D.)
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A XI. kerület sikeralbuma
Újbudai versenyző nyerte
a bajai triatlonversenyt
A kerület Papp László Ösztöndíjas triatlonistája, Horváth Zsanett
lett az abszolút női nyertese a bajai
sprinttávú országos bajnokságnak.
Az indulóknak 750 méter úszást, 20
kilométer kerékpározást és 5 kilométer futást kellett teljesíteniük.
Június harmadik hétvégéjén, Baján rendeztek sprinttávú országos
triatlonbajnokságot, amely egyben
válogató is volt a közelgő ifjúsági
és junior Európa-bajnokságokra.
A kétnapos sportesemény abszolút
női győztese az Uniqa Team Újbuda versenyzője, Horváth Zsanett
lett. Az indulók 750 métert úsztak,
20 kilométert kerékpároztak és
5 kilométert
futottak. Az
úszást
követő kerékpáros futam
elején
az
Uniqa Team
és a Budaörsi
TK sportolója együtt állt az élen,
azonban utóbbi – bukás miatt –
kénytelen volt feladni a versenyt.
Horváth Zsanett, az Uniqa Team Újbuda versenyzője végig tartotta előnyét, és a várakozásoknak megfelelően fölényesen lett Magyarország
bajnoka. Az ezüstérmet az úszásnál
kissé lemaradó, ám a kerékpározás
és a futás során jól teljesítő másik
budaörsi sportoló, Kovács Zsófia
szerezte meg, harmadik helyen pedig a Bátorfi Agria KTK triatlonistája, Sebők Klaudia végzett.

2015. július 15.

Döntött a képviselő-testület
az óvodavezetői pályázatokról
Nyolc új óvodavezető személyéről döntött június 25-i ülésén a képviselő-testület. Mint ismert, Újbuda Önkormányzata megalkotta, a képviselő-testület
pedig elfogadta a Köznevelési Koncepciót, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy összevonja az óvodák irányítását a kerületben. A kerületi óvodák
irányítását nyolc óvodavezető végzi a
jövőben, erre írt ki vezetői pályázatot
az önkormányzat. A pályáztatás május
végén zárult, ezt követően az önkormányzati bizottságok mellett véleményezték a kiválasztást a vezetőváltásban érintett nevelőtestületek, dolgozók
és szülői munkaközösségek, a végleges
döntést pedig Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete hozta meg.
A szülői munkaközösségek által javasolt pályázatokat az önkormányzat
és a képviselő-testület is támogatta.
A szavazás minden esetben egyhangú
eredménnyel zárult. A pályáztatás nyitott volt, a beérkezett anyagokat bárki

elérhette az adott óvodák weboldalán,
a törvényességet független oktatási
szakértő felügyelte.
Előző cikkünkben arról írtunk, hogy
Molnár László alpolgármester szerint a
pályáztatás a várakozásoknak megfelelően alakult, jó pályamunkák érkeztek. Ezeket értékelte most a grémium.
A megszavazott óvodavezetők megbízatása öt évre szól, augusztus 1-jével
kezdődik a munkaviszonyuk.
Molnár László állítja, az új vezetők
kinevezése nem jár különösebb változásokkal a családok életében, minden
óvodai alkalmazott az eddigi munkakörében dolgozhat tovább. Az elmúlt
hónapokban sokan aggódtak az intézmények miatt, de a korábban tervezett
változtatásokkal együtt is megmarad
azok autonómiája, miközben hatékonyabbá válik az intézményhálózat vezetése, az adminisztrációs költségek
kezelése.
(Újbuda)

óvodaközpontok
Albertfalvi Óvoda

vezetők
Khoórné Rápolthy
Beáta

Dél-Kelenföldi Óvoda

Halászné Bogdány
Zsuzsanna

Észak-Kelenföldi Óvoda

Tóth Ildikó
Jánosné Szedlacsek
Éva

Gazdagréti Óvoda

Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei
Óvoda

Karkus Mihályné

Lágymányosi Óvoda

Gyurkó Zsuzsanna

Sasadi Óvoda
Szentimrevárosi Óvoda

Balla Krisztina

Kelenvölgy Óvoda
Neszmélyi Óvoda
Napsugár Óvoda
Csicsergő Óvoda
Fürkész Óvoda
Nyitnikék Óvoda
Hétszínvirág Óvoda
Tesz-Vesz Óvoda
Törcsvár Óvoda
Alsóhegy Óvoda
Gesztenyéskert Óvoda
Karolina Óvoda

Segítségnyújtás és balesetmegelőzés a legkisebbeknek
Játszótéri hősök címmel hirdetett kísérleti programot a Vöröskereszt. A szervezet ezen a nyáron két fontos témával keresi
fel a XI. kerületi játszótereket: az újraélesztéssel és különböző veszélyhelyzeti ismertek átadásával. Ezeket játékos formában,
korukhoz igazított tematikával sajátíthatják el a gyerekek.
– A Vöröskereszt budai régiójának ötlete alapján indult a program – mondta lapunknak Buncsi Ildikó Budapesti igazgató. – Az
volt a célunk, hogy nyáron, a játszóterekre kivonulva ismertessük meg az óvodás, kisiskolás korosztályt az elsősegélynyújtás
és a balesetmegelőzés formáit – tette hozz Buncsik.
Nyolc alkalommal, nyolc különböző helyszínen egy úgynevezett AMBU fantom segítségével sajátíthatják el a gyermekek az
újraélesztés folyamatát, a vérzéssel járó sérülések ellátását, valamint a csonttöréssel kapcsolatos teendőket. A cél elsősorban az
érzékenyítés, nem a tökéletes ellátásra való felkészítés.
– Az első és talán legfontosabb programelem az elsősegélynyújtás – mondta Nagy Tibor, a Vöröskereszt területi vezetője.
– Ezt követően akár a szén-monoxiddal, akár a téli viharral kapcsolatos úgynevezett veszélyhelyzeti ismereteket is igyekszünk
átadni a fiataloknak. Harmadik programelemként a gyerekek egy

tizenkét négyzetméteres molinó óriás vöröskeresztjét festik meg
a saját kézlenyomatukkal. Ha mindezzel végeztek, beleülhetnek
egy igazi versenyautóba is – tette hozzá Nagy Tibor.
A feladatok elvégzéséért cserébe felkésztő füzetet is kapnak,
amiből otthon is felidézhetik, mi a teendő lakástűz, szén-monoxid-mérgezés, árvíz vagy vihar esetén. Mivel a projektben
szereplő játszóterek az önkormányzat tulajdonában vannak, a
kerület vezetése vállalta a házigazda szerepét. – Amikor megkeresett minket a Vöröskereszt ezzel a programmal, azonnal igent
mondtunk, mert nagyon fontosnak gondoljuk, hogy minél korábban, lehetőleg még óvodáskorban ki tudják alakítani a segítő attitűdöt a gyermekekben – mondta Molnár László alpolgármester.
A rendezvény zárása július 25-én lesz a Bikás parki játszótéren,
ahol a Vöröskereszt értékes nyereményeket sorsol ki, melyek között szerepel élményautózás és családi ebédmeghívás is. (H. L.)

Reális áRak,
kihagyhatatlan ajánlatok!

MUNKANAPOKON

11-15 óráig
MiNdeN
terMéKre

Egy élElmiszE
A mindEnnApo rbo
kr l
A t
!

10%
KedVeZMéNYt
AdUNK*

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

NYitVAtArtÁs:

hétFő-sZOMbAt 6-22 órÁiG, VAsÁrNAP 8-20 órÁiG

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

APeNtA

több íZű
üdítőitAl - 1.5l

159,
- Ft/Pet

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

telephely
Bükköny Óvoda
Ezüstfenyő Óvoda
Pajkos Óvoda
Lurkó Óvoda
Cseperedő Óvoda
Mozgolóda Óvoda
Keveháza Óvoda
Palánták Óvoda
Napraforgó Óvoda
Szivárvány Óvoda
Pitypang Óvoda

*a képek csak illusztrációk.

JéGKréM

reÁl PÁlciKÁs
JéGKréM

2 íZbeN + lAKtóZMeNtes

79, - Ft

2015. július 15.

AKTUÁLIS

Közműépítés
a Budaörsi úton!
Vízvezeték-építési munkálatok folynak 2015.
június 21-e, vasárnap reggeltől előreláthatólag
július 22-éig a Budaörsi úton a Muskotály köz
és a (Nagyszőlős utca közelében lévő) Homonna utca közötti szakaszon.
A munkaterület a Budaörsi út kifelé haladó
útpályáján a szélső sávot foglalja el a Muskotály
köztől a Fehérló utcai csomópontig. A városból
kifelé vezető irányban 2 forgalmi sáv biztosított a közlekedőknek úgy, hogy az egyik sáv a
munkaterület mellett a kifelé tartó oldalon halad, míg a másik sáv a befelé vezető útpályára lesz átterelve a Muskotály utca és a Fehérló
utca közötti szakaszon. A kifelé haladó irány 1
sávjának szembe vezetése miatt a befelé haladó
irányban csak 1 forgalmi sáv biztosított.
A Budaörsi út, Fehérló utca (Zólyom köz) és
Nagyszőlős utca közötti szakaszán is építik a
vízvezetéket, ezért itt nappal a munkaterület
mellett két 2,75 méter szélességű, szűkített forgalmi sáv áll rendekezésre, a forgalom lehető
legkisebb zavarása érdekében a sávlezárással
járó munkák tervezetten csak este 20.00 órától
reggel 06.00 óráig zajlanak.
Várhatóan július 22-ét követően kerül majd
sor a vízvezeték-építés folytatására a Budaörsi
úton kifelé vezető irányt érintően. A 2x4 sávos
útpálya kifelé vezető oldalán két ütemben lesz
építés, az elsőben a Homonna utca–Dayka Gábor utca közötti terület, a második ütemben a
Dayka Gábor utca–Rahó utca közötti szakasz
lesz felbontva.

Forgalmirend-változás
Az M1-M7-es nagy csomópont építésének
következő ütemében július 12-én, vasárnap
reggel az M1-M7-es bevezető úton a centrum
irányú 3 forgalmi sáv a menetirány szerinti
helyes oldalra az elkészült útfelületre kerül
vissza. A kifelé haladó oldalon a forgalmi sá
vok helye és kiosztása most még nem változik.
Kifelé irányban a Sasadi út után – a Budaörsi
út felé – továbbra is egy sáv fog vezetni, ezért
javasoljuk, hogy a szélső sáv torlódása esetén
az 1-es és 7-es utat az M1-M7-es autópálya kivezető szakasza–Egér út útvonalon keresztül
közelítsék meg.
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HÍRKÉP

Budapesti

Nyári
F e s z t i vá l

MARGITSZIGETI
SZABADTÉRI SZÍNPAD

2015. július 23. 20 óra

www.szabadter.hu
A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

Különleges helyszínen nyílt meg július 1-jén Újbudán az a történelmi vitrinkiállítás, amely az Örmény Genocídium 100. évfordulójának alkalmából állít emléket
az áldozatoknak. A tizenegy látványos installáció az utca emberének meséli el,
mi történt 100 évvel ezelőtt másfél millió örmény kereszténnyel a Török Oszmán Birodalomban. Az irodalmi megnyitón az Urartu Örmény Színház művészei,
Baj László és David Yengibarian a népirtást megidéző műveket adtak elő. A vándorkiállítást (ETTŐL-EDDIG) az érdeklődők ezrei tekinthetik meg első állomáshelyén, a Móricz Zsigmond körtéri Gomba épületének egyik körcikkelyében.
Pályázati kiírás

Zöld sziget –Környezetszépítő lakossági pályázat
Támogatás forrása, mértéke
Jelen pályázat forrását Újbuda Önkormányzata 2015. évi
Környezetvédelmi Alap költségvetése biztosítja.
A támogatás formája: • vissza nem térítendő támogatás
• utófinanszírozás
A támogatás mértéke: • a beruházás legfeljebb 50%-a
• megvalósítási helyszínenként maximum 100 000 Ft

A pályázattal kapcsolatos információk
A pályázónak egy projektjavaslatot (tervezett kertrendezési elképzelést)
és a kitöltött adatlapot két példányban szükséges benyújtani. Az adatlap jelen kiírás alján
letölthető, illetve a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala
1113 Budapest Bocskai út 39–41. és Zsombolyai u. 4. épületek portáján megtalálhatóak.
További részletek az Újbuda honlapján
http://kozigazgatas.ujbuda.hu/esemeny/kornyezetvedelmi-palyazatok/
zold-sziget-kornyezetszepito-lakossagi-palyazat

Ízületi gondokkal
tornázni?
Nálunk
lehetséges!
Az első alkalom ingyenes!
nes!

1114 Budapest, Bocskai
skai út 16. fsz1.
f 1
Bejelentkezés: 06 1 791-6104
06 30 277-3157
www.slenderyoubudapest.hu

Testharmónia Stúdió

nt:
MegjeSleelmeczi Hédi

Borlóy– lá dörgölök” címeű.
„Orrod aoros irónikus könyévnyek!
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Nyári ötletek kicsiknek és nagyoknak, hűvösben és hőségben
Pezsgő élet
Élmény a családnak!
a Budai Parkszínpadon

Mintha csak arra várt volna a kerület apraja-nagyja, hogy újranyissák a régóta elhanyagolt Feneketlen-tó melletti színpadot.
A kerület nagymúltú kulturális szórakozóhelyére már a június eleji tesztüzemben is özönlöttek kicsik, nagyok, fiatalok és
idősek, sőt, még négylábúak is.

– Meglepően jó volt a fogadtatása a Budai
Parkszínpadnak – mondta Ondrusek Péter,
a Feneketlen-tó partján újranyitott helyet
üzemeltető Zsigmond Kert Kft. ügyvezetője. – Arra számítottunk, hogy fokozatos felfutással fog működni, ennek
megfelelően az első tesztidőszakra nem is készültünk
elég székkel, asztallal. Volt is
emiatt rohangálás. Sok mindenen kell még javítani, de
az alapfunkciók jól működnek, és az a tapasztalat, hogy
az emberek szívesen jönnek,
nagyon szeretik a megújult
Parkszínpadot – tette hozzá
az ügyvezető.
A hely abszolút gyerekbarát,
sőt: a zenekari árok homokkal
lett feltöltve a kicsik szórakoztatására. A későbbiekben
– igény szerint – akár animátorokat is foglalkoztatnának. Az
irodisták betérnek napközben
egy csevapcsicsára, de a mindennapos közönség teljesen
vegyes: nyugdíjasok, kismamák, egyetemisták is jönnek.
A grillételek a montenegrói
Gurman receptúrái alapján készülnek, kiváló minőségű alap-

anyagokból. Az ebéd utáni sziesztát követően
jellemzően 17 óra után kezd újra megtelni a
szórakozóhely, este 7 órára pedig már a padkán is üldögélnek, és ez így van egészen a 23
órai zárásig.

A Budai Parkszínpad 1958-ban épült,
tervezői Pálfy Ferenc, Studer Antal
és Vitkovits István okleveles építészmérnökök. 1966-ig főként operetteket és esztrádműsorokat adtak elő,
de a ‘70-es ‘80-as években szabadtéri moziként is működött, és az
akkori idők “operettjeit”, vagyis
a rockmusicaleket is elhozták ide.
A budai nyári kulturális élet abszolút
központja volt, hiszen Budán akkoriban kőszínház egyáltalán nem volt,
így az intézmény üde folt lehetett
a nyári időszakban a színház- vagy
mozikedvelő közönségnek. Fellépett
itt többek között Pap Rita, a Sziámi,
a Benkó Dixieland, az Old Boys,
a Manhattan, a Republic, de a programban szerepelt Zoltán Erika, Korda
György és Balázs Klári koncertje is.
A létesítmény, amely 2200 személyes nézőtérrel rendelkezett, utoljára 2005-ben adott otthont rendezvényeknek, az azt követő években
üresen állt, állapota folyamatosan
romlott. 2014 nyarán kezdődött
meg a rekonstrukció, miután a Zsigmond Kert Kft. megszerezte
a komplexum bérleti jogát. Minden
műemlékvédett volt, ezért az egész
területet eredeti állapotába állították vissza. A hosszú esztendők óta
elhagyatottan álló terület környékét
ismét közművesíteni kellett, gyakorlatilag teljesen vissza kellett bontani
az épületet, és mindent újrakezdeni
az alapoktól. Az eredmény: egy
multifunkcionális közösségi tér vendéglátóegységgel, az egykori nézőtér padsorai helyett pedig teraszos
kiülők várják a látogatókat.

A kultúra olyan közösségi programokban
valósul majd meg, mint a bolhapiac, családi
jóganap, kirakodóvásárok, baba-mama programok. – Abszolút beváltotta a hozzáfűzött
reményeket, hogy közösségi térként működjön
a Parkszínpad. Az önkormányzattal nagyon jó
az együttműködésünk, szeretnénk sok ingyenes programot létrehozni. Jelenleg azt látjuk, a
hely egy olyan közösségi térként működik igazán, ami nem a programokról szól, hanem inkább arról, hogy az emberek együtt legyenek,
beszélgessenek egymással a háttérben kellemes kiszolgálással, jófej pultosokkal, normális
árakkal. Ezt szeretik – állítja Ondrusek Péter.
Konkrét programok egyelőre nincsenek, de
esténként sokszor akusztikus gitármuzsika,
egy-egy énekhang szórakoztatja a közönséget. Az előadók nem a színpadról, hanem a
nézőtéren ülve zenélnek. A Budai Parkszínpad Facebook-oldalán rengetegen emlegetik
az egykori koncerteket, érdeklődnek, lesznek-e újra ilyen jellegű műsorok. Az ügyvezető belátja, jelentős igény lenne erre, de
mivel a lakókörnyezet nagymértékben elutasítja, hogy hangos koncertek legyenek, ezzel
nem próbálkoznak.

Strand, mozi, fesztivál és játszóház. Ez
az a néhány helyszín, amiben a szülők
gondolkoznak, ha valami családi programot terveznek. Pedig ma már jóval
színesebb a felhozatal ezen a területen
is. Összeállításunkban olyan programokból szemezgettünk, amelyek pár
óra leforgása alatt igazi felejthetetlen
tapasztalást nyújtanak a család minden
tagja számára.

1. Mesés élmény: Kalózbarlang

2. Állati jó nyári élmény:
Tropicarium
A cápás állatkert egyszerűen megunhatatlan program a család minden tagja számára.
Előnye, hogy ezt a csodás intézményt zárt térben hozták létre, így sem a fagy, sem a kánikula, sem a vihar nem akadályozhat meg minket
abban, hogy átéljük a trópusi világ utánozhatatlan hangulatát. A hangok és fények, valamint a nem minden nap látott állatok különle-

Manapság szinte lépten-nyomon nyomozós
és szabadulós játékokba botlunk. Ha viszont
már fizetünk érte, érdemes olyat választani,
ami mind tartalomban, mind látványban gazdag elemeket és önfeledt kikapcsolódást ígér
számunkra. A Kalózbarlang épp ilyen. Egy
kihívásokkal teli szabadulós játék, ahol zárak, titkos kódok és fejtörőfeladványok állják

utunkat. Egy időutazás, amely visszaröpít a
kincsvadászok és kalózok korába. A felnőtteknek szóló logikai játék mellett már a nyolc

év feletti gyerekeket is mesés rejtvények várják a gyönyörű díszletekkel és fénytechnikával felszerelt játéktérben. Míg a kisfiúknak
egy rejtélyes barlangba kell elutazniuk, hogy
megszerezzék a kincset, addig a lányok kipróbálhatják, milyen élőben átélni Csingiling és a
Kalóztündér meséjét, ahol a tündérek bőrébe
bújva, csillámporok segítségével juthatnak el
a célig. A gyerekek jelmezekbe öltözve élhetik át a nem mindennapi kalandot, amelyet egy
játékmester-animátor moderál. A Kalózbarlang a szülinapi buliknak is remek helyszínéül
szolgál, ahol az ajándékok rejtélyes felkutatása
külön programot ígér. Ezt az élményt személyre szabott meghívókártyákkal, dekorációval és
fotózással tehetjük igazán egyedivé.
Helyszín: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Bővebb információ:
www.kalozbarlang.com

a szórakozni vágyó érdeklődőktől kezdve egészen a profi pilótákig, bárki átélheti a „nagygépes” repülés semmihez sem hasonlítható
érzését, kipróbálhatja a repülőgépvezetést egy

Boeing 737-800 NG és egy Airbus A320 típusú modern utasszállító repülőgép kormánya
mögött. A program célja, hogy a repülés iránt
érdeklődők különböző helyzetekben „szórakozva” ismerhessék meg a fedélzeten dolgozó
személyzet munkáját, a repülőgép műszereinek használatát, működését. A szakemberek
ges programot ígérnek a családnak, és azoknak
is tartogat meglepetéseket, akik inkább az izgalmakat keresik. A programok közül a csütörtöki cápaetetés a legnépszerűbb, de a rájasimogatás is nagy kedvenc a gyerekek körében.
A Tropicarium nyári táborokat is szervez iskolás korú gyermekeknek, illetve egyéb különleges programmal és akciókkal kedveskedik a családoknak. A kitűnő bizonyítvánnyal
rendelkező gyerekek például augusztus utolsó hétköznapjain ingyen látogathatják meg a
Tropicariumot, augusztus 28-án, az Állatkertek Éjszakáján pedig egy külön belépőjegy

élethű helyzeteket teremtve segítenek a különböző feladatok megoldásában. A valósághű élményrepülési programokon az egész család élvezheti Budapest gyönyörű látványosságait, a
montenegrói hegyek és tengerpart varázslatos
összképét, a svájci sziklákat, a holland antillák szigetvilágát, New York és a világ számos
nagyvárosának éjszakai látképét.
Helyszín: 1116 Budapest,
Hunyadi János út 162.
Bővebb információ: www.highfly.hu

4. A „felnőttes” élmény:
MiniPolisz
árából egyszerre három fővárosi állatkertbe
juthatunk be. Szóval, trópusi kalandra fel!
Helyszín: 1222 Budapest,
Nagytétényi út 37–43., Campona
Bővebb információ: www.tropicarium.hu

3. Szimulációs élmény: Highfly

Összeszámoltuk-e már, hányszor és milyen
élethelyzetekben mondjuk a gyermekünknek,
hogy „ezt nem szabad, oda ne menj?” A MiniPolisz egy olyan kisváros, ahol ezeket a valós élethelyzeteket mintázták meg, csakhogy
itt tényleg bármit kipróbálhatnak a gyerekek,
ráadásul minden az ő méretükre van szabva.
A MiniPoliszt a divatos „loft” lakáshoz hason-

nek bele, a szupermarketben pedig nemcsak
bevásárolhatnak, hanem az esetleges pénzfelvételre egy bankautomata is rendelkezésedre
áll. Amellett, hogy az önfeledt játéké a főszerep, a mindennapi, gyakorlati ismeretek megszerzését is elősegíti ez a kis város.
Helyszín: 1061 Budapest, Király u. 8–10.
Bővebb információ: www.minipolisz.hu

5. A varázslatos élmény:
Bűvész Színház
Nyuszi a kalapban, kártyalap a zsebben, elfűrészelt segítő… nagyjából ez az első dolog,
ami eszünkbe jut a bűvészekről. A lapos műsoroknak van igényes alternatívája is, méghozzá
olyan produkció, amely vegyíti a színházi élményt és a bűvésztrükköket. Tavaly költözött a
Bartók Béla útra a Bűvész Színház, amely nem

csupán a gyerekek szórakoztatására jött létre,
a felnőttek számára is felejthetetlen kikapcsolódást ígér. A társulat nem véletlenül nevezi
színháznak magát, hiszen az előadásokban
nem egyszerűen bűvésztrükköket mutatnak
be, hanem minden egyes show-nak megvan a
maga története, mint egy színházi darabnak.
Az AGY című előadás például agyunk hihetetlen csodáit tárja a nézők elé. A produkció
a mentalizmus és a bűvészet közötti különbségre hívja fel a figyelmet, de a hipnózis és
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Kertmozi
a Tranzitban
Nanny McPhee, Rango, Cincin lovag vagy Gru 2 a gyerekeknek, TED, Sráckor, Nem vénnek való vidék, Út a vadonba a
felnőtteknek. A Tranzit Café kertmozija évek óta különleges
szórakozással várja a nyári kikapcsolódásra vágyókat. Az idei
filmek hétfőnként 20 órától a felnőttekhez, szerdánként este
7-től a gyerekekhez szólnak. A kávézó hatalmas kerthelyiségében nyugágyakból, kényelmes fotelekből nézhetjük a vetítést.
Filmnézés közben akár pattogatott kukoricát és limonádét is
fogyaszthatunk, hiszen a pazar moziműsor mellett megannyi
finomság közül választhatunk.
A heti rendszerességgel
megtartott
ingyenes
program egészen
szeptember végéig
látogatható. Az aktuális moziműsor a
tranzitcafe.com-on
vagy a Tranzit Café
Facebook-oldalán
található.
A filmeken túl
délutánonként családi programok is
elérhetők a Kosztolányi Dezső téri
szórakozóhelyen.
A CURIOCITY és
a Tranzit Art Café
szervezésében
július 1. és szeptember 23. között minden szerdán délután
5–7-ig a CURIOCITY Varázskuckó szórakoztatja a gyerekeket, ahol élőben kipróbálhatják, milyen beletúrni 10 kiló
Kinetic Sand örökmozgó homokba, hogyan lehet teknőst,
katicát, vagy éppen krokodilt formázni a WillySpheres homokgömbölyítővel, építhetnek várat, készíthetnek mandalát
a soha ki nem száradó Bubber Pillegyurmával, rajzolhatnak
az utánozhatatlan Crayon Rocks Kavicskrétával és alkothatnak valami igazán NAGYszerűt a Crayon Rocks Rubeez
művészdobozzal.

Melyik kisfiú nem álmodott még arról, hogy
egyszer pilóta lesz? És melyik apukában ne
bújna meg valahol mélyen a kisfiú? A XI. kerületben működő Highfly Aviation Szimulátor
Központ az ő álmaikat valósítja meg. Hiszen

lóan alakították ki, egylégterű, átlátható belső
helyszínekkel. Itt kitárul a gyerekek számára a
felnőttek világa: saját maga kezelheti a darut,
tűzoltóként slaggal olthatja a tüzet, futószalag

– Ne aggódj, drágám, ez csak az orvos által is javallott
nyári folyadék-utánpótlás!

mellett szelektálhatja a szemetet, híradózhat,
vagy akár 100 aranyrúd biztonságáért is felelhet a bankban. Az új helyszínen megtalálhatók a mindennapi élet hagyományos színterei,
bennük pedig valódi aktivitások fogadják a
gyerekeket: olykor egy posta, egy fogászati
rendelő vagy egy pizzázó életébe csöppenhet-

a hatodik érzék is terítékre kerül a darabban,
amely kicsiket és nagyokat is továbbgondolásra késztet. Aki pedig kedvet érez ahhoz,
hogy maga is mágussá váljon, szeptembertől,
a műsoros idény kezdetével egy időben a Bűvész Iskolába is beiratkozhat, ahol egy három
hónapos tanfolyam keretében tanulhatja meg
a bűvészet titkait. A kicsik a tanfolyam végén
egy másfél órás vizsgaműsorban mutathatják
be a rokonoknak és barátoknak a tanultakat.
Helyszín: 1115 Budapest,
Bartók Béla út 98–102.
Bővebb információ: www.buveszszinhaz.hu
(K. A.)
Te melyik élménynek örülnél
leginkább? Küldd el nekünk
a web@ujbuda.hu-ra
és az első tizenháromnak
megvalósítjuk az álmát!
A tárgyba írd bele: Élmény a családnak!

Több, mint Tábor a XI. kerület szívében,
az ELTE Mérnök utcai Sporttelepen!
A Több, mint Tábor koncepciójának alap gondolatát az adta, hogy
egy kisgyerek szíve szerint több dolgot is kipróbálna, mindennemű
elköteleződés nélkül. Az iskolai kötelező tanulás után, mikor
lehet lazítani, ha nem nyáron? A nyár pedig a kikapcsolódásról
szól. Foglalkozz azzal nyáron, amivel Te szeretnél! Egy olyan
eseménysorozatot hoztunk létre, ami egy hetes turnusokban, napközis
tábor jelleggel, sokféle aktivitást kínál az 5-14 éves gyerekek számára.
Minden gyerkőc maga pakolja be a tábor csomagját, amibe háromféle
dolog is belefér. De hogy mi legyen az a a három, azt nem mi mondjuk
meg, azt döntsd el Te: „mert Te tudod, hogy mi a legjobb Neked!”
Sport, jóga, fit kid, tánc, képzőművészet, játékos idegen nyelv, média
és kreatív írás, divat és stílus, zene és ének: íme a témák, amelyek
közül választhatsz! Na, melyik hangzik a legjobban?
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Tisztelt Újbudai Lakosok!
Az eddigi hagyományoknak megfelelően
az Agárdi Popstrand üzemeltetőjének
és Újbuda Önkormányzatának köszönhetően
az Agárdi Popstrand koncertjeire Újbuda
állandó lakói 50%-os kedvezménnyel
mehetnek be.

2015. július 15.

Jövőbeli városok
Július 2-án nyílt meg Kerekes Gábor Future Cities – Jövőbeli városok című kiállítása az Újbuda Galériában.
A művész, bár festő szakon végzett, nem fest. Annál szívesebben kísérletezik: az utóbbi időben papírkollázsokat
készít hulladékból. Az újrahasznosítás, a hulladékokból való építkezés alapvető része művészi ars poeticajának.
Az aprólékosan kidolgozott képeken megszámlálhatatlanul sok épület vagy figura van. Ez a kettő az, amivel
Kerekes Gábor legszívesebben dolgozik. A technikából adódik, hogy nagyon sok fényképre van szüksége

A kedvezmény igénybevételéhez kérjük,
hogy személyi igazolványukat
és lakcímkártyájukat vigyék magukkal!

egy-egy kollázs elkészítéséhez. Ezeket olyan újságokból szerzi, amelyek már bekerültek az újrahasznosítási
körforgásba, nagyobb lapkiadók remittendájából szokott válogatni, és a barátai is nagyon adakozóak.
Műtermében minden kézimunkával készül, pont úgy,
mint amikor az interneten egy címszóra rákeresünk, és
a keresőnk kidob rengeteg olyan találatot, ami éppen
csak kapcsolódik a témához. Megfelelő tűzijátékot például nagyon ritkán talál az újságokban, hiszen általában felirat van rajtuk: BÚÉK vagy augusztus 20.
– A témák egy-egy fakkban gyűlnek egy mobilpolcrendszeren. Célirányosan is lapozgatom a magazinokat, de a válogatás matematikai, mennyiségi alapon is

történik. Lehet, hogy 1–2 évig gyűlik egy téma. Az is
nagyon fontos, hogy ezek különböző képek, úgyhogy
komoly képmemória kell hozzá. Gyűjtöm őket, de aztán ki is kell vágni. Ha mondjuk egy panelra felrakok
3000–4000 képet, ahhoz 6000-nél is több
fotóra van szükségem.
Egy figurát kivágok
6 perc alatt, a ragasztás
körülbelül ugyanennyi
ideig zajlik. És akkor
kiszámolom, hogy egy
kiállításig mennyi időm
van, hogy megcsináljak
egy panelt – ismerteti
az alkotói folyamatot.
Legelső képe 2008ban készült, nagyjából
tízezer ház van rajta. –
Egy évig készült, ezen
tanultam a legtöbbet. A
ragasztáshoz egy külön
lakást kellett kibérelni,
mert a sajátom nem volt
rá alkalmas, hogy a kép
pár hónapig a földön
fekve, lesúlyozva álljon. Ma már – ha nem
kell mással foglalkoznom – egy háromméteres képet megcsinálok egy hónap
alatt – mondja a művész.
Környezettudatos gondolkodásként határozza meg a
tevékenységét, az újrahasznosítás a hordozók terén is
teljesül – van papírkollázs a szekrény hátulján, fatáblán, farostlemezen, PVC-n, mosogatótálcán…
Most éppen turnén van Green Tattoo nevű papírzenekarával. A kerületi Szatyor Galériában kezdtek, aztán
Pécsre mennek, majd Pesten „lépnek föl”. – Nagyon
masszív csapat, egy hónapig bírják a színpadon – büszkélkedik a turnémenedzser.
A kiállítás megtekinthető augusztus 20-áig hivatali
időben.

Megnyitotta második Fresh Cornerét Újbudán a MOL
•
•
•
•

MOL – 365 kút Magyarországon
10 kutat alakítanak át MOL Fresh Cornerré a következő hónapokban
Nemcsak az úton lévőket, hanem a helyi lakosokat is várják
Kényelmes, gyors bevásárlás, hétköznapi alap élelmiszerek,

•

kávé és szendvicsek a szupermarketekéhez hasonló áron
A benzinkutakat nem érinti a vasárnapi zárva

Újbudán a második, a fővárosban pedig
a negyedik kútját alakította át a MOL a
néhány hete bemutatott új koncepciója
szerint. Ezzel Újbudán már a második
töltőállomás újult meg.
A Prielle Kornélia úton lévő benzinkút volt az
első, ahol Fresh Cornert alakított ki a csoport,
a kerületben a második ilyen kút a
Borszéki úton működik. Az új koncepció lényege, hogy a fogyasztók
által könnyedén megközelíthető, jó
forgalmat bonyolító kutak ne csak
az utazókat szolgálják ki, hanem a
környékbeli lakosokat is lássák el
mindennapi cikkekkel. – A kiváló
minőségű kávé, a helyben sütött pékáru, a friss szendvicsek, hotdogok
hamar elnyerték a vásárlók tetszését.
A tapasztalatok rendkívül pozitívak,
az egyéb termékek iránt érdeklődők
hétvégére felerősödő forgalma pedig azt bizonyítja, hogy szükség van
a megújult szolgáltatásra – mondta
lapunknak Tőtös Zsolt, a MOL Nyrt.
kereskedelmi igazgatója.
A MOL-csoport bisztró jellegű
Fresh Cornere hatásos válasz az
átalakuló kiskereskedelmi szokásokra. A vállalat új koncepciójának keretében – első körben
– országszerte 10 töltőállomást és
annak üzleteit újítja meg, a következő években pedig – gyorsabb
ütemben – a hálózat további számos üzletét alakítja át. A múlt héten átadott újabb Fresh Cornerben
a MOL a vásárlók mindennapi fogyasztási igényeihez jobban igazodó termékválasztékkal és szolgáltatásokkal bővítette
korábbi kínálatát.

tartás

A Fresh Corner márkájú MOL Bisztrók minőségi, kényelmi szolgáltatásokkal és a hétköznapi
bevásárláshoz szükséges, a szupermarketekhez
hasonló árú termékekkel várják nem csupán az
úton lévőket, de a helyi közönséget is. Belső dizájnjuk, berendezésük kialakításakor az volt a
cél, hogy az ügyfél a lehető leggyorsabban és
legkényelmesebben intézze el heti bevásárlását,

autója megtankolását, fogyasszon egy finom kávét, szendvicset vagy péksüteményt. Mindezt
modern, stílusos környezetben.

A MOL kiterjedt kiskereskedelmi hálózattal
rendelkezik, és úgy gondolja, hogy az ebben
rejlő lehetőséget jobban ki tudja használni.
A régiós töltőállomás-hálózat portfólióval
az üzemanyag-kereskedelem
mellett kiskereskedelmi téren
is vezető szerepet tölthet be a
cég.
A vállalat célja, hogy értékes
kiskereskedelmi hálózatát jobban kihasználja, és a fogyasztói
igényeknek megfelelő kínálatot
biztosítson.
Az új stratégiával a cél, hogy
a társaság az ügyfelek számára
mind az üzemanyag, mind pedig a kiskereskedelmi árucikkek
terén a legkézenfekvőbb megoldást nyújtsa.
A Fresh Corner márka az új
shop koncepció alapja, kitüntetett figyelemmel a kávéra, friss
pékárura és az élelmiszerekre.
A MOL-töltőállomásokat és
a töltőállomásokon levő MOL
Shopokat nem érinti a vasárnapi
zárva tartás.
A MOL további akvizíciókat
tervez, hogy növelje értékesítési hálózatát Közép-Európában,
ahol az üzemanyag iránti igény
tovább növekedhet.
Ugyanakkor szeretné, hogy
az ügyfelek számára első számú választást jelentsen üzemanyag és kiskereskedelem
terén egyaránt. Ezzel együtt
a piac meghatározó márkájává kíván válni. A Prielle Kornélia úton elsőként bevezetett
Fresh Corner márka a kiváló
minőségű kávékra, a mindennapi élelmiszer árucikkekre,
a helyben készült szendvicsekre és hotdogokra fókuszál
a fő profil, a kiváló minőségű
üzemanyagok mellett. Az új
Fresh Corner Shop megnyitása mérföldkő számunkra – írta
a cég közleményében. Ezzel az
a célja, hogy megváltoztassa a

töltőállomásokról jelenleg kialakult képet,
miszerint ezekre a helyekre csak üzemanyagokért érdemes beugrani.
(X)

2015. július 15.
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Befejeződött „A magyar nyelvért”
emlékdíjak idei átadása

Őrült vasárnapi
ír mulatság

a Barba Negra Trackben!

Az Újbuda Önkormányzata által 2012.
november 11-én alapított „A magyar
nyelvért” emlékdíjakat idén harmadik
alkalommal adták át a Kárpát-medencében található testvértelepüléseken,
Adán (Délvidék), Benén (Kárpátalja),
Kézdiszentléleken (Erdély), Marosvásárhelyen (Erdély)
és Nádszegen (Felvidék).
Az idei utolsó átadás június 26-án volt Nádszegen a ballagási
ünnepség részeként, ahol az emlékdíjat Sass Szilárd, az emlékdíj alapítását kezdeményező képviselő adta át.
Beszédében Kodály Zoltán 1938-as gondolatait idézte: „Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása.
Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál
tüze. Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót
még nem is értjük. Minden nyelvnek megvan a maga hangszíne, tempója, ritmusa, dallama, egyszóval zenéje. A magyarét
egyre többen fújják hamisan”. Kodály Zoltán ezzel ostorozta
a pestieket nyelvük idegenszerűsége miatt. Az ‘50-es, ‘60-as
években síkra szállt a magyar köznyelvi kiejtésből kivesző zárt
ë használatának védelmében.

Erre azt a mentek szót említi, amit négyféleképpen lehet kiejteni, természetesen négy teljesen eltérő jelentéssel.
1. Ti mentek valahová
2. Ők mentëk valahová
3. Én megmëntek valamit valamitől
4. Mëntëk, azaz mentesek valamitől
A falu nagy tiszteletnek örvendő, egykori magyar nyelv és
irodalom tanáráról elnevezett „A magyar nyelvért” Almási Mária-emlékdíjat a magyartanárok javaslatára a tantestület
Menyhárt Sárának ítélte oda.
Miután Sass Szilárd átadta Menyhárt Sárának a kitüntetéssel
járó emléklapot és pénzjutalmat, az iskolát is megajándékozta
a Pannon Enciklopédia sorozatban megjelent Magyar nyelv és
irodalom kötettel.
(Újbuda)

Július 19-én egészen a Dunáig és vissza fog folyni a sör, de
persze a habzó nedű szerelmesei mellett a Barba Negra Track
vár minden táncos lábú, mulatni imádó zeneszeretőt is ezen
a napon, amikor az ír zenék és kocsmák hangulatát három
különböző országból származó banda varázsolja majd Budapestre, az újbudai szórakozóhelyre. Magyar módra a Firkin
mutatja meg, hogyan is kell dáridózni, a skótok képviseletében az Alestorm lép majd színpadra, az est fénypontja, a
Flogging Molly pedig ugyan egyenesen Los Angeles-ből érkezik, frontemberük mégis egy ízig-vérig ír fazon, nevezetesen
Dave King. Az 1997-ben alakult zenekar amúgy sosem szerette, ha bekategorizálják őket. A punk rock attitűd mellett jól
megférnek zenéjükben az olyan autentikus kelta hangszerek,
mint a hegedű, a mandolin, vagy a harmonika. „Nem vagyunk
egy tradicionális banda. Hatással van ránk, és inspirál minket
a hagyományos ír zene, de nem kérdés, hogy mi csavarintunk
rajta egyet.” -mondta a frontember. A Flogging Molly eddig öt
nagylemezzel jelentkezett, s ha minden jól megy, már a folytatásra sem kell sokat várni, ugyanis már készülőben van új
korongjuk, mely a tervek szerint még idén meg is fog jelenni.
Július 16. Péterfy Bori & Love Band, Margaret Island
Július 17. Bikini, Lindám
Július 25. 30Y
Július 23. The Carbonfools & friends
Július 30. Sing Sing – Visszaesők lemezbemutató koncert
Július 31. Fish! - II. Nemzeti Halnap

Játék!

Hány éves az Apáink útján a Karthagotól?
A. 10
B. 35
C. 42
Küldd el a válaszod és nyerj páros jegyet!

jatek@barbanegra.hu

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
...az ultrahangkészülékek hanghullámok segítségével készítenek képeket az emberi testről. A felhasznált hanghullámok az emberi
fül számára nem érzékelhetőek, mert sokkal
magasabb a frekvenciájuk. A vizsgálófej
hanghullámokat bocsájt ki a vizsgálandó testbe, melynek során a különböző szövetek határfelületén a hullámok egy része visszaverődik, attól függően milyen fajta és összetételű
szövetről van szó.
Az ultrahangos vizsgálatok fontosságáról
Dr. Bodnár Györgyi Enikőt, a Budai Oltóközpont és Magánorvosi Centrum radiológus
szakorvosát kérdeztük:
– Az ultrahangvizsgálat legnagyobb
előnye, hogy nem invasiv, tehát nincs ionizáló
sugárzás, nincs beadott gyógyszer vagy kontrasztanyag, gyakorlatilag szövődményektől
mentes, ártalmatlan és fájdalmatlan. Az ultrahangvizsgálat a csontok, üreges, levegőtartalmú szervek, mint a gyomor és bélrendszer
kivételével gyakorlatilag minden belső szerv
(hasi-, és kismedencei szervek, nyaki régió,
az emlő és a szív, továbbá a lágy részek, ízületek és az erek vizsgálatára alkalmas. A hasi
vizsgálat során a májban, a hasnyálmirigyben
és a vesékben lévő jó-, és rosszindulatú elváltozások, gyulladások vizsgálhatóak. Az epehólyagban és a vesékben lévő kövek jól kimutathatóak ezzel a módszerrel. A vesékben és
az epe utakban lévő tágulatok is így vizsgálhatóak, azonban a gyomorban és a belekben
kialakuló elváltozások (polipok, fekélyek)
ultrahanggal nem láthatóak – hangsúlyozza a
Szakértő.
Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia, endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

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

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

Várjuk Önt is Magánorvosi
Centrumunkban!

Budai Magánorvosi Centrum

– A nyaki régió
vizsgálata során
látjuk a pajzsmirigyet,
nyálmirigyeket, nyirokcsomókat és itt
vizsgáljuk a nyaki
erek állapotát is.
Az emlő vizsgálata során gyakran
látunk különböző
képleteket, cisztákat, jó-, és rosszindulatú elváltozásokat. Ezek
pontos megítélése gyakran nehéz, mert az
ultrahang nem tud szövettani diagnózist mondani, ilyenkor küldjük további vizsgálatokra
a pácienseket. Herevizsgálat során általában
panaszt okozó gyulladás, vízsérv, visszértágulat, ciszta vagy daganat miatt találkozunk a beteggel, fontos azonban, hogy panaszt még nem
okozó elváltozások is felfedezhetők. Az ízületi
vizsgálatok nagy jelentőséggel bírnak, hiszen
jól elkülöníthetőek a gyulladások, porckopások, sérülések okozta elváltozások, ami a reumatológus és ortopéd orvosnak nagy segítséget
jelent a megfelelő terápia meghatározásában.
A lágy rész vizsgálat során a bőrben, izomban
lévő sérülések, daganatok, gyulladások is jól
vizsgálhatóak. Külön kell említeni az újszülöttek, csecsemők vizsgálatát. A nagykutacson át
ellenőrizhető az agyállomány, valamint hogy
van-e agykamra tágulat, vérzés, felszaporodott
folyadék az agy körül. A hasi vizsgálat különböző fejlődési variációkat mutat ki, de lehetnek
újszülött kori daganatok is. A leggyakoribb a
vesetágulat kimutatása, melyek nagy része
megszűnik egy éves korig, de vannak olyan
elváltozások, amelyek urológus beavatkozását
igénylik. A csípőízület vizsgálata nagyon fontos, hiszen pontos mérésekkel megállapítható,
hogy fenn áll-e az ízületi gyengeség vagy a
csípőficam veszélye.
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

60+
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programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 270 havi
programjából
Hahota jóga
Keddenként 9.00–10.00 és csütörtökönként 16.00–17.00 óra között
Helyszín: Bikás park (kék sportpálya
melletti füves terület)
A részvétel ingyenes
Szervező: Király Vilma, a 60+ Program önkéntese
További információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között a 3724636-os telefonszámon

60+ városismereti séta,
gyalogtúra – Óbuda
Szakvezetéssel ismerkedünk
a római kori emlékekkel Óbudán,
a Flórián téren pedig megtekintjük
a Fürdőmúzeumot.
Találkozás: 2015. július 21. 8.20, Gellért tér, a 17-es busz végállomásánál.
Költség: 500 Ft
Szervező neve, elérhetősége: Domoszlai Erzsébet, a 60+ Program
önkéntese, 06/30/862-8152, domoszlai.erzsebet@gmail.com

60+ természetjárás:
Börzsöny-hegység
(előzetes jelentkezés
szükséges!)
Királyrét–Kisinóc–Érsektisztás–
Nagyirtáspsz.–Márianosztra
Táv: 14 km, szint: 300 m
Találkozó: 2015. július 22. 7.50, Nyugati-pu. pénztárak
Szervező személy neve, elérhetősége:
Somóczi Szilvia (TvTE) 06/30/3403490 és 316-7423

BOCSA ügyességi golyós
játék

Egyéni pénzügyi
tanácsadás (előzetes
jelentkezés szükséges!)
Időpont: 2015. július 23. 12.00–13.30
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont
A részvétel ingyenes!
További információ és jelentkezés:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra
között a 372-4636-os telefonszámon

60+ Mentálhigiéné –
előadás és csoportos
beszélgetés pszichológus
vezetésével
Téma: Nyugdíjazás utáni hétköznapok
Időpont: 2015. július 24. 12.30–14.00
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont
A részvétel ingyenes.
További információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között a 3724636-os telefonszámon

Szeniortorna
Megelőző rekreációs (tartásjavító)
torna, vezeti: Nádai Krisztina
Időpont: 2015. július 29. 9.00–10.00
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház
Költség: 1200 Ft/alkalom vagy 9000
Ft/hó
További információ: 309-0007

Dietetikai (táplálkozási)
tanácsadás (előzetes
jelentkezés szükséges!)
Személyes, táplálkozással kapcsolatos tanácsadás
Időpont: 2015. július 29. 13.30–15.30
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont
A részvétel ingyenes.
További információ és jelentkezés:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra
között a 372-4636-os telefonszámon

Egészségmegőrzés
könnyedén – tanácsok
az időskorúak nyári étrendjéhez
A címben szereplő téma lesz az egyik fő iránya
a 60+ Program nyári, egészségmegőrzéssel és
egészséges táplálkozással foglalkozó klubjának.
A klub indításának alapötletét az időskorúak körében rövid idő alatt rendkívül sikeressé vált dietetikai (táplálkozási) tanácsadás adta, amely az Újbudai
Szenior Programközpontban vehető igénybe. Mivel
az egyéni tanácsadás személyre szóló, többen csak
későbbi időpontot kaptak. Ezen a helyzeten kívánnak változtatni a szervezők az új program indításával. A klub programjai ingyenesek, de előzetes

jelentkezés szükséges, és bár csoportosak, mégis
lesz lehetőség az egyéni kérdések megválaszolására.
A klub programját a Semmelweis Egyetem dietetikusai vezetik, akik játékokkal, tanácsokkal, előadással és
sok-sok finom recepttel készülnek majd minden foglalkozásra.
A 60+ Egészségklub
első két foglalkozásának időpontja:
2015. július 23., csütörtök 9.00–10.30
2015. július 29., szerda 9.00–10.30
A foglalkozások helyszíne és további információ:
Újbudai Szenior Programközpont

Pénzügyi tanácsadás az Újbuda
60+ Programközpontban
Az Újbuda 60+ Program legújabb ingyenes
szolgáltatása a pénzügyi tanácsadás. Több
területen, így pénzügyekben is fontos a tudatosság, az odafigyelés és az óvatosság. Ennek
megvalósulása érdekében indul a 60+ Program új szolgáltatása, amely előadásokkal és
személyes tanácsadás segítségével próbálja az
időskorúak tájékozottságát növelni az anyagiak terén.
Az első két előadás alkalmával a résztvevők
a pénzügyi alapfogalmakról, a számlavezetésről, a banki ügyletekkel kapcsolatos alapvető
ismeretekről, befektetésekről, megtakarításról
és biztonságos hitelfelvétellel kapcsolatos tudnivalókról kaphattak információt.
Az új szolgáltatás másik eleme az egyéni,
személyes konzultáció, ahol feltehetik kérdéseiket, illetve tanácsokat kérhetnek egy szakembertől. A szolgáltatás ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges (minden hétköznap
9.00–14.00 óra között az Újbuda Programközpontban, 1117 Bp., Bölcső u. 3., tel.: 372-4636).

A tanácsadások időpontjai:
2015. július 16. 12.00–13.30 között
2015. július 23. 12.00–13.30 között
Helyszín: Újbuda Szenior Programközpont
(1117 Bp., Bölcső u. 3.)

Angol zenekarokés kórusok nyári
Időpont: 2015. július 22. 15.00–
Angol
zenekarokKirándulás
a
Kopaszi-gátra
18.00.
koncertsorozata
és
kórusok
nyári
Helyszín: USZOSZ,
Kenderes
Időpont: 2015. július 30. 13.00–17.00
utcai Idősek Klubja (1116 Bp., Kende- Találkozás a Keveháza u. 6. sz.
Ingyenes nyári koncertek
koncertsorozata

res u. 4.)
alatti idősek klubjában. A részvétel
A részvétel
ingyenes!
ingyenes
nyári
koncertek
Szervező személy neve, elérhetősége:
A szervező neve, elérhetősége:
ert
Bazárban
Szabó Imréné klubvezető, 786-6328
László Gábor, 789-2055

názium

8.00

y

2015. július 15.

Fiúzenekar

További programok
és információ:
óra,
Öntőház

Újbudai Szenior
Programközpont

óra,

Wirral Gimnázium Fiúzenekar
2015. július 15. 18.00 óra, Öntőház udvar

udvar
Bexley Gimnázium
2015. július 18. 18.00 óra, Öntőház udvar

Gimnázium

8.00

a Várkert Bazárban

Öntőház

udvar

Buckinghamshire Ifjúsági Zenekar
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
2015. július 22. 19.00 óra, Szárazárok
hire
Ifjúsági
Zenekar
Nyitva tartás:
19.00 hétköznap
óra,
Szárazárok
9–14 óra között
Részletek: www.lhtravel.hu/hu/hirek
Web: idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program
A belépés díjtalan!
www.lhtravel.hu/hu/hirek
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
A

belépés

díjtalan!

Közösségi kert Albertfalván
Idén nyáron, jelentős beruházások és fejlesztések indulnak
el Albertfalván, melynek első ütemében a Kondorosi út –
Rátz László utca – Albert utca által határolt területen, egy
új közösségi kert kerül kialakításra.
Az új közösségi tér lehetőséget ad arra, hogy mindazok,
akik saját konyhakertet szeretnének, de eddig nem volt rá
lehetőségük, most kedvezményesen jussanak ágyásokhoz.
Az építkezés első ütemében 29 ágyás kerül kialakításra, melyekkel a bérlők fognak rendelkezni, valamint 2 zöldfűszeres
parcella, melyeket a közösség egésze vehet igénybe.
A közösségi kertről, az alábbi címen érdeklődhet, illetve
ide nyújthatja be jelentkezését is, melynek tartalmaznia kell
a nevét, lakcímét, elérhetőségét, az egy háztartásban élők
számát, hogy mióta lakik jelenlegi lakcímén és egy pár soros
bemutatkozást, hogy miért szeretne ágyástulajdonos lenni.

ujbuda.hu

A Kondorosi úti lakótelep közösségi
kertjének kialakítási munkái

Beruházó:

Újbuda Önkormányzata

Jelentkezését elküldheti postai úton,
vagy benyújthatja személyesen:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Gál Balázs részére
1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.
„Közösségi kert”

A megvalósulás várható befejezése:

2015. július 31.

Illetve elektronikus formában:
gal.balazs@ujbuda.hu
Jelentkezési határidő: 2015. július 31.
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fogadóorák

keresztrejtvény
Kalász László: Már kaszálunk c. költeményéből
idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet
első sora (N, R, D, L). 13.
Szülő. 14. Ölt. 15. Szemétbe helyez. 16. Nitrogén,
kálium és urán vegyjele.
17. Kitalált svájci szabadsághős (Vilmos). 18. Az
egyiptomi alkirály címe.
19. Opera-énekesnő (Ingrid). 21. Színültig. 22. Magánhangzópár. 23. Életkor,
német nyelvű vidéken. 24.
Virágfüzér. 27. É-ugandai
város (ARUA). 29. Kézimunkázik. 30. Tárcsa,
angolul. 32. Kertet művel.
34. Olimpiai bajnok kajakozó (Ferenc). 36. Görög
sziget. 37. Szuhay Balázs.
39. Női név. 41. Etnikum
része! 42. Jóindulatú izomdaganat. 44. Népi hangszer. 46. AAAA! 47. Régi
római kerámiaedény. 48.
Kuglizni kezd! 49. Portugál melankolikus zenei
műfaj. 52. Észbeli képesség. 55. Képzett szakember, idegen helyesírással. 57. Kiejtett betű. 59.
Mutatószó. 60. D-amerikai sivatag. 62. A vese által kiválasztott folyadék levezetője, orvosi szóval. 64. Rock of …, 2012-es film (magyarul:
Mindörökké rock). 65. Vége a hidegnek! 66. Mennyiségből elvesz. 67.
Kelta férfinév. 68. Úgy-ahogy, németből átvett kifejezéssel.
Függőleges: 1. Kifáradás. 2. Bécsi unoka! 3. Olimpiai bajnok úszó
(Dániel). 4. Gésa egynemű betűi. 5. Francia férfinév. 6. Német többszöröző. 7. Kórlap eleme! 8. Orvos, röv. 9. Farkasvezér Kipling könyvében. 10. … dicere verum, tréfálkozva mondani meg az igazat (Horatius).

11. Becézett férfinév. 12.
Új, szláv földrajzi nevekben. 17. Becézett női név.
18. Tésztaféle. 20. Zenei
hangköz. 21. Egységes
irányítás alatt álló vállalatok. 25. Nyelvtani fogalom. 26. … Straits, brit
rockegyüttes. 28. … mail,
légiposta. 31. Szájpenész.
33. Fafajta. 35. A régi tízkrajcáros ezüst váltópénz
tréfás neve. 36. Nemzetközi sakknagymester (Éva).
38. Gyümölcs- és szesztartalmú hűtött ital. 40. Tellúr és fluor vegyjele. 42.
Az idézet második sora
(Z, A, A, N). 43. Hosszú
távú futóverseny. 45. Német autóklub névbetűi. 48.
Ausztrál fotómodell (Miranda). 50. Arra a helyre
hajít. 51. Francia költő,
író, újságíró (Louis). 53. A
két … (Jókai). 54. Szilvát,
meggyet befőzéshez előkészít. 56. Álmos anyja.
58. Dobogósok jutalma.
61. A Czuczor-Fogarasi
szótár szerint: Térhely, téres hely. 63. Névutó része! 64. Latin köszöntés.
67. A függ. 25. végződése. 68. Saját kezűleg, röv.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 42.
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 12. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: “A legtöbb
erőt mégis az utak adják, hogy bírjam folytatásukat”. NYERTESE: Rukeltukel Istvánné, 1118 Frankhegy u.
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.)
vehető át.

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig.
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás,
-vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden első
szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Minden páros hét keddjén 16–18
óráig dr. Oláh András Sándor ügyvéd tart ingyenes jogi tanácsadást. Az iroda
augusztus 21. zárva tart!

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 0670-434-7741.
Jogi tanácsadás (telefonos egyeztetés alapján). Megoldás-központú pszicholó
giai tanácsadás minden hónap első keddjén 14.00–17.00 óráig telefonos egyeztetés alapján dr. Szöllősi Ágnesnél 06/20/979-3369. Képviselőink állandó fogadóórája: minden hónap első keddjén 17 órától. Vécsei Éva képviselő fogadóórája
minden hónap első csütörtökén 16.30-tól a Keveház utcai iskolában. Görög
András képviselő fogadóórája telefonos egyeztetés alapján. Molnár Gyula kép-

viselő fogadóórája minden hónap utolsó keddjén 10 órától a Mérnök utca 40.
szám alatt. Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu Írhat
nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

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

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354. Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.
com/ lmpujbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig. Fogadóórára való időpontfoglalás Kálló Gergelynél a
06/70/372-5854-es számon.

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

Lakásszerviz

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT felújítandó öröklakást vásárolnék. 06/20/496-6601.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL vásárolnék
Budán és Pest belvárosában lakást. 06/30/7297546.
GDN INGATLANHÁLÓZAT, 21 000 lakás,
30 000 kereső, 73 iroda. Eladjuk-megkeressük
ingatlanát! http://nagykekseg.gdn-ingatlan.
hu/
GARZONLAKÁST keresek 16 millió forintig. 06/70/949-4013.
A KERÜLETBEN téglaépítésű lakást vásárolnék 30–45 nm-ig (felújítandó is lehet), kizárólag tulajdonostól. 06/20/246-5413.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen, 2022505, 06/30/251-3800.

Oktatás
ALLEE-NÁL
angol-német.
466-5301,
06/30/259-7091.
ANGOL és német heti 25 órás, nyári napközis
táborainkba várjuk 7–16 éves gyermekek jelentkezését! INFO: www.wegweiser.hu, tel.:
+36/20/9151-784.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiatanítás
06/70/647-2243.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
azonnal!
06/30/9210-948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 06/20/9344664.
VILLANYBOJLEREK javítása, vízkőtelenítése, vízszerelés, 06/70/208-5078 kiszállás
díjtalan.

impresszum

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

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/85-72-653.

Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
ablakok, ajtók javítása, zárak cseréje, festése,
szigetelése garanciával, felmérés díjtalan.
Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/9138245.
LA K ATOSMEST ER
06/30/2991211,
nonstop.
KÁRTEVŐIRTÁS azonnal! T.: 06/30/6877169, TOXIMAX.hu
TAVASZI nagytakarítást, ablaktisztítást vállalunk. 06/20/595-3057.
KONTÉNERES sittszállítás, zöldhulladék,
sóder, homok, murva, termőföld. 06/20/9444759.
KERTÉPÍTÉS, tereprendezés – elhanyagolt
telkek rendberakása. 06/20/376-6255.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, olcsón,
referenciával. 06/20/940-6622.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, mázolást, kisebb javításokat is vállalok.

BARABÁS RICHÁRD (EGYÜTT-PM)
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
Bejelentkezés: 06/30/948-9341.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
Július–augusztusban a fogadóóra szünetel.
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Minden hónap első szombatján 12–13 óráig.
Vahot piac mellett a Montázs Arc Caféban
(Vahot u. 14/B)
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv.
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30-966-2187
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@
ujbuda.hu. Július–augusztusban a fogadóóra szünetel.
HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv. Minden
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17–23.) haidar.norbert@ujbuda.hu.
Július–augusztusban a fogadóóra szünetel.
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK)
06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos egyeztetés
alapján: 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.
Augusztusban a fogadóóra szünetel.
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu,
06/30/817-2313

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Tisztelt Lakosok!
A nyári szabadságolások miatt kérjük minden esetben
előzetesen érdeklődjenek a képviselők fogadóórájáról!

Bogát és Bonó Kft. 1222 Budapest, Komáromi
út 82. T.: 06/30/975-0053, 226-2527.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 06/30/9488-909.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.

Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/2064801.
ÁLLAPOTFELMÉRÉS, egészségügyi szűrés. 06/30/550-2464.

Arany rovat
FAZON ARANYAT 10 000 Ft-tól vásárolunk,
lehet hibás is, hozza be hozzánk! VII., Rákóczi
út 52. (a Blaha Lujza téren), tel.: 951-6825.

Régiség
19–20. SZÁZADI magyar és régi külföldi
festmények, műtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel.: 06/30/9492900, e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.
hu, Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 2664154. Nyitva: H–SZ: 10–17, CS: 10–19.
KIEMELT árat fizetek mindennemű régiségért, apróságtól a bútorig. Hagyatékok megvétele, teljes kiürítéssel, díjtalan kiszállással.
Szegvári Mónika: 06/20/365-1042.
ARANY-EZÜST, drágakő, mechanikus órák,
borostyán (golyó forma és mézsárga színű)
bútor, festmény, asztali-fali óra. Herendi-Zsol-

nay porcelánok folyamatos felvásárlása, 1117
Bp., Fehérvári úti Csarnok földszint (virágsor) Porcelán-Ezüst Üzlet; 06/1/20942-45,
06/20/200-6084.
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol
régi szőnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.

Állás
GDN INGATLANHÁLÓZAT, 72 iroda, kiváló csapat, folyamatos képzés. Munkatársakat
keresünk! l.morvay@gdn-ingatlan.hu
II. és XI. KER. SZÁLLODÁKBA alkalmi
szobalányt (takarítónőt), londinert, mosogatót
keresünk. Ápolt megjelenés, megbízhatóság,
pontosság, tüdőszűrői lelet. Tel.: 06/70/4439632.

Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, könyvtárakat, hanglemezeket
azonnali ingyenes kiszállással. 06/30/7424558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő.
06/20/956-4084.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól
függetlenül.
06/30/682-1390.
BORSZAKÜZLET a körtéren. Akciós folyóborok. Ingyenes kóstolás és házhoz szállítás.
T.: 06/70/293-4347.
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KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620
www.kiralynora.hu
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. A nyári szünetre való tekintettel, július–augusztus hónapban Molnár László
fogadóórái szünetelnek!
MOLNÁR GYULA (MSZP–DK)
Időpont-egyeztetés: gy.molnar@t-online.hu, 371-0022
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu. Telefon:
+36/70/383/7230 Fogadóóra: minden hónap első keddjén
17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.). Július–augusztusban a fogadóóra szünetel.
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/372-5854,
kallo.gergely@jobbik.hu
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19.00 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.).
Július–augusztusban a fogadóóra szünetel.
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.
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.) Bejelentkezés: 482-0188
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836. Minden hónap első
hétfőjén, 16–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.).
Augusztusban a fogadóóra szünetel.
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ)
önk. képv. Minden hó első keddjén 16–18 óráig, KULTI
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.). Telefonon
történő egyeztetés alapján. 70/902-1839.
Kamaraerdei Idősek Otthona (Kamaraerdei út 16.) minden hónap első szerdáján 16–18 óráig, telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján, tel.: 70/902-18-39

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

közös
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Tippek, ötletek
nyáresti sütögetéshez!

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

Orsai Minka vagyok, tavaly májusban születtem a Föld bolygón. Fő tevékenységem a rámolás és a „nemalvás”, valamint az ennivaló ledobálása.
Szeretem az állatokat, főleg a cicákat
és a kutyákat, de az emberekkel is jól
kijövök. A villamoson és a buszon az
anyukám hátáról mosolyogva bűvölöm el a néniket és a bácsikat.
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Ne vállaljuk túl magunkat!
2-3 féle egyszerűbb
grillétel 1-2 féle friss nyári
salátával vagy könnyen
elkészíthető hideg
körettel bőven megteszi.
A grillételek alapja a pácolás,
fűszerezés. A leglényegesebb,
hogy a sózással óvatosan bánjunk, mert a sok só kiszáríthatja a húst.
A grillételeket ízesíthetjük
marináddal, ami egy folyékony savas-olajos pác, fűszerekkel gazdagítva. Ezt alkalmazzuk a leggyakrabban,
amikor pácolásról beszélünk.
A savas alapú pácok (pl.: vörösbor, citromlé, almaecet,
joghurtos pácok stb.) elsősorban a hús puhítását szolgálják. Rövid idejű pácolásra
használjuk. Az olaj alapú
pácok főként a hús kiszáradását akadályozzák meg, ezzel
biztosítva, hogy a hozzáadott
fűszerek hosszabb távon érlelődhessenek a húsokkal.
A grillszószok általában
készen is kaphatóak. Ezeket
a sűrű és gyakran édes mártásokat csak a grillezés utolsó
perceiben kenjük az ételekre.
Főleg az édes mártásokkal vigyázzunk, mert a bennük lévő
cukor karamellizálódásával
megéghet az étel.
A szárazabb húsoknál, mint
a csirkemell vagy a karaj,
használjunk bátran töményebb
fűszerezést, mert ez jól megadja a kész étel jellegét. A zsírosabb, szaftosabb húsoknál,
mint az oldalas, császárhús,
tarja és főleg a marhasteak inkább arra törekedjük, hogy a
hús jellege, íze megmaradjon,
a hozzáadott ízek csak kiegészítsék és tökéletesítsék azt.

Szárnyasokhoz a citromleves,
joghurtos pácok és az édes-savanyú (mézes-mustáros, mézes-szójás) vagy zöldfűszeres
(rozmaringos, bazsalikomos)
ízek illenek leginkább. A sertés- és marhahúsoknál már
jöhetnek akár a vörösboros,
ecetes, paradicsomos alapú
páclevek is, kakukkfűvel,
borsikafűvel,
tárkonnyal,
mustárral,
fokhagymával.
Lassabban sülnek át, ezért
inkább alacsonyabb hőfokon
süssük, hogy elégetés nélkül

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.
+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com . www.vakvarju.com

átsüljenek. A halakat csak
rövid ideig pácoljuk, és főleg
ne sózzuk sütés előtt. A zsírosabb halakra legjobb, ha csak
kevés citromlevet csepegtetün,k és a sütés végén még
egy kis kocka vajat olvasztunk a tetejére.
A kevésbé zsíros halakat
sütés előtt 20–30 perccel egy
kis fokhagymás-citromleves
olívaolajba tehetjük.
Végezetül
következzék
Bukszár Tamás, a VakVarjú
vendéglő konyhafőnökének

kedvenc, fentebb említett sósédes páclé (brine) receptje és
felhasználása:
Az alap páclé: 1 liter vízben
feloldunk 5–6 dkg sót és 2–3
dkg cukrot. Ezt az alaplevet
ízlés szerint tovább is fűszerezhetjük még attól függően,
milyen húshoz használjuk
fel. A kész páclevet felhasználás előtt mindig hűtsük le
hűtőhőmérsékletűre. A pácolás ideje a hús vastagságától
függ, ahány centiméter, annyi
óráig hagyjuk benne. Ha kész
a pácolás, vegyük ki a húsokat, töröljük szárazra, ezután
még tovább fűszerezhetjük,
vagy akár egyből meg is süt
hetjük őket. Ezzel az alappáccal az egyben sült húsokat
(sült csirke, karaj, pulyka) is
ízletesebbé, szaftosabbá varázsolhatjuk.

Bián Luca Eszter vagyok, 2015. január
31-én láttam meg a napvilágot 3350
grammal, 50 centiméterrel. A Luca
és az Eszter név szorosan kapcsolódik
egymáshoz, jelentésük „virradatkor
született, sugárzóan fényes, valamint
csillag”. És bár már 5 hónapos vagyok,
nem hajnalban, hanem délután fél 6-kor
jöttem a világra, mégis minden nap
sugárzóan fényes mosollyal ébresztem
anyukámat. Nem tudunk úgy végig
menni az utcán, hogy valaki meg ne jegyezné: „Milyen tündéri ez a gyerek!”.
Új lakóink rovatunkat a Savoya Park támogatja
Családias légkör,
gyermekcentrikus környezet,
állandóan megújuló akciók!

Önt is várja

a Savoya Park Bevásárlóközpont
a Hunyadi János út 19. szám alatt.

Megkezdődtek a nyári akciók! Megújult árukészlettel,
még kedvezőbb árakkal várjuk Önt és kedves családját!

Mesterhármas
A BMW ikonja már az ötödik generációnál
jár, és nagyon más, mint az ős volt. Egy dolog
változatlan: továbbra is kategória első.
Egy ilyesféle csodamasina nem gyakori vendég az
autós újságírók menüjén sem, nemhogy az egyszeri
vásárlók között. A tavalyi bemutató óta 11 darabot
adtak el itthon az M3 Sedan – M4 Coupé – M4 Cabrio
testvérekből. Pedig BMW-léptékkel nem is olyan kiugróan drága, az M3 21 milliós alapárról indul, és bár
a sok extra e példány árát 30 millió fölé nyomta, már
volt ennél drágább BMW tesztautónk is. Az opciók
közül néhány, mint a karbonkerámia fékrendszer, az
M-DTC automatizált váltó és az adaptív futómű befolyásolják az M3 vezetési élményét is, így minden bizonnyal nem csak forintban van különbség az alap- és
a tesztelt modell között. Utóbbi kettőt a legtöbb vásárló kéri, míg a versenypályára fejlesztett fékrendszert
csak kevesen.
Ez azért is érdekes, mert a 430 lóerős turbómotor
teljesítménye csak gyakorlattal és főleg: önuralommal
tartható kordában közúton. Az elektromos „őrangyalok” garmadája vigyázza az úrvezető és a többi közlekedő életét, mert az M3 akár száraz úton, hármasban
is képes kipörgetni a hátsó kerekeit, ami egy előzéskor
gondot okozhat. Viszont ha tudunk élni a teljesítmén�nyel, értő kézben az M3 virágot bont, és szenzációs
élményt nyújt. Hiába 5 üléses szedán, 480 literes csomagtartóval, érzésre összemegy, és telivér sportkocsivá
válik, amikor a megfelelő helyen, például egy verseny-

pályán kieresztjük a ménest. A német mérnökök csodás
munkát végeztek, ugyanis annyira barátságos a kocsi,
magabiztosságot adó a tapadása és egyensúlya, hogy
ennél gyengébb motorral már szinte unalmas lenne
vele kanyarogni. Így viszont, hogy 550 Nm várja a gázpedál legkisebb rezdülését
is, 100 százalék figyelmet
követel, pontos kormányés pedálkezelést, ám a jutalom, ha minden összejön,
egy adrenalintól csöpögő
hullámvasút vezetőnek és
utasnak egyaránt. A hétköznapi fogalmak érvényüket vesztik, ahogy agyunk
megpróbálja feldolgozni az
élményt, leírni pedig szinte
lehetetlen. Ráadásul az M3
bírja is a hajtást, a hűtése,
fékje, elektronikája mind
úgy készült, hogy átalakítás nélkül megállja a helyét
a versenypályán is, ahol az
utcai autók elvéreznek.
Mindennapi használatban hátránya is van annak, hogy a technika ilyen színvonalú. A tudásához képest ugyan egész jól simítja az
úthibákat, és ha nem tapossuk, nem is hangos, de például egy 320d kényelmesebb és csendesebb városban,

sőt, autópályán is. Megsüvegelendő viszont (már ha érdekel ez valakit), hogy ha nagyon akarjuk, országúton
10 liter alatt is el lehet vele járni – persze oda-odalépve,
városban használva inkább 14 fölött lesz a fogyasztás.
Még ez sem túlzó ahhoz képest, amit az autó tud, és

ami minden méteren bizsergető örömet okoz, még akkor is, amikor munkából hazafelé tartunk vele, hátul
a gyerekekkel. Az M3 nem a tökéletes mindent tudó
„svájci bicska”, de majdnem az.

Parkoljon nálunk fedett helyen
Utazzon tovább tömegközlekedéssel
Vásároljon be nálunk gyorsan és kényelmesen

P+R

INGYENES
PARKOLÁSSAL

Zsigmond körtér
18 Móricz
Széll Kálmán tér
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A főbb csomópontok átszállás nélkül, rövid időn belül megközelíthetőek!

1890 Ft/kg

Ft/db,
60 g,
817 Ft/kg

75 g, 2253 Ft/kg, több íz

Ft/db,
52 g,
270 Ft/kg

8 szelet, 60 cm, Ft/db

250 g, Ft/db, 796 Ft/kg

