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Válogatott játékosokkal 
erősített az oSC
a bajnoki ezüstérmes oSC férfivízilabda-csapata két 
fiatal, már a válogatottnál is számításba vett mezőny-
játékossal, illetve egy kapussal erősítette meg keretét.

Két – már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott – mezőny-
játékos mellett egy kétszeres Universiade-győztes kapust lát-
hatunk ezentúl OSC-s színekben. A 21 éves Német Toni a Va-
sastól kerül az újbudai klubhoz, ahogyan azt az oscwp.blog.hu 

oldalnak elmondta, több csapattól kapott megkeresést, végül 
Benedek Tibor szövetségi kapitány tanácsára döntött úgy, hogy 
a Kondorosi útra igazol.

A mindössze 17 éves Nagy Ádám – aki Szlovákia ellen már 
a felnőtt válogatottban is bemutatkozott – az UVSE gárdájától 
került az együtteshez: „Döntésemben a legnagyobb szerepet 
az OSC játékosállománya játszotta, hiszen minden mérkő-
zésen és minden edzésen a magyar vízilabda krémjétől ta-
nulhatok, leshetek el dolgokat. Feltételezhetően itt kevesebb 
játéklehetőséghez jutok majd, mint az UVSE-nél, de most a 
legfontosabb feladatom, hogy beletanuljak a profi sportolói 
létbe”.

Szintén a Vasastól érkezett a csapathoz a kétszeres Universi-
ade-győztes kapus, Barabás Botond (képünkön), aki személyes 
céljai között említette a magyar bajnokság megnyerését, melyre 
szerinte az OSC „sokkal jobb esélyt nyújt”.

A tavalyi, két döntőt is megjárt együttesből összesen két já-
tékos – Szentesi Ádám és Varga Viktor – teszi át székhelyét a 
Kondorosi útról a Margit-szigetre, ahol az UVSE sikeréért dol-
goznak majd, olvasható egy másik blogbejegyzésben.

(Újbuda/MTI)

Ősszel megállhat a bérleti 
díjak emelkedése

Futókört  
és fitneszparkot avattak  
a Feneketlen-tónál

Womex:  
Sziget-hangulat  
meghosszabbítva

11 3

Kézműves foglalkozás, gyermek játékok  
és családi szórakozás!

Várjuk a csapatok jelentkezését,  
a csapat neve, létszáma és a jelentkező elérhetőségével  

a media@ujbuda.hu e-mail címre

 2015 szeptember 19.

Indul az új tanév
újbudán idén több mint 1100 kisiskolás 
kezdi meg tanulmányait az általános 
iskolák első osztályaiban, az alsó 
tagozatosok száma négyezer, a felső-
söké pedig háromezer körül alakul. 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában 17 általános 
iskola működik a kerületben. a szülők 
továbbra is széles körű támogatási 
lehetőségekre számíthatnak mind az 
államtól, mind pedig az önkormány-
zattól. Ráadásul a támogatások köre is 
tovább bővült.

A megváltozott köznevelési törvénynek 
megfelelően 2015 szeptemberétől kötelező 
hároméves kortól az óvodáztatás. – Idén fo-
gadjuk először azokat a gyermekeket, akik 
augusztus 31-éig betöltötték a harmadik élet-
évüket. Minden gyermeket fel tudtunk ven-
ni – tájékoztatta lapunkat Győrffyné Molnár 
Ilona humánszolgálati igazgató. Hozzátette, 
minden törvényi kötelezettségnek sikerült 
eleget tenni, az eddig otthon lévő négyévese-
ket és azokat a gyerekeket is sikerült beóvo-
dáztatni, akik szeptember–október folyamán 
töltik be a hároméves kort.  

Az iskolákban ebben a tanévben összesen 45 
első osztály indul, ezekben 1116 kisdiák kezdi 
meg tanulmányait. Egy gyermek felnevelé-
se komoly anyagi teherrel jár. A beiskolázta-
tás során felmerülő költségek jelentős anyagi 
forrásokat vonhatnak el a családi kasszától, 
ám számtalan kedvezmény is igénybe vehe-
tő. Ezeknek a lehetőségeknek érdemes időben 
utánanézni.

Mikor és mennyiért érdemes 
vásárolni? 
Idén legalább 40–50 ezer forintba kerül gyer-
mekenként, mire a család beszerzi a legszük-
ségesebb tanszereket és taneszközöket. 

(Folytatás a 4. oldalon)

az elmúlt hónapokban felkapott téma 
lett a lakásbérleti díjak rendkívül 
meredek növekedési üteme, ami igen 
érzékenyen érintette a bérlakásban 
élőket. a drágulást több tényező is 
táplálta, azonban a szakértő szerint 
ősszel lelassulhat, sőt, akár meg is 
szakadhat az eddigi áremelkedési 
dinamika.

A már évek óta tartó, majd az utóbbi hóna-
pokban egyre inkább felgyorsuló folyamatos 
áremelkedés hatására mostanra főként a bu-
dapesti belvárosban, de egyes vidéki váro-
sokban is az egekbe szöktek a lakásbérleti 
díjak. Olyan magasra, hogy a bérlők helyzete 

sok esetben kétségbeejtővé vált, hiszen fize-
tésükből már nem mindig tudják kifizetni a 
megemelkedett díjakat.

 
a tulajdonosok diktálnak
Nagy Csaba, a Balla Ingatlanirodák dél-budai 
régiójának szakmai vezetője szerint ma már 
egy 2–3 szobás családi ház bérleti díja elér-
heti a havi 200 ezer forintot, míg a 50 négy-
zetméter körüli, kétszobás panellakásokért 
Kelenföldön és Albertfalván 80 ezer forintot 
is elkérnek a tulajdonosok. Gazdagréten szinte 
lehetetlen panelt találni, itt egy kétszobás ára 
120 ezer forintnál kezdődik.

(Folytatás a 12. oldalon)
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További részletek a 9. oldalon
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Elfogták a kerékpártolvajt
A XI. kerületi rendőrkapitányság nyomo-
zást folytat a 38 éves F. Roland ellen lo-
pás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt. A vizsgálat eddigi adatai 
szerint a gyanúsított 2015 májusától újbu-
dai társasházak lezárt folyosóiról rendsze-
resen kerékpárokat tulajdonított el. Egy 
Fehérvári úti lakóépületből a tároló ajtajá-
nak befeszítésével jutott hozzá a kiszemelt 
kétkerekűhöz, majd egy szárítóhelyiségből 
a korláthoz rögzített biciklit tulajdonította 
el. F. Rolandot az ügyészség indítványára 
a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Kifosztás a bikás parkban
A Bikás parkban, egy padon aludt el au-
gusztus 9-én az a férfi, akinek a hátizsákját 
D. Erika a feje alól kivéve eltulajdonította. 
A táskában a sértett készpénze, személyes 
okmányai, néhány ruhadarabja és a koráb-
ban vásárolt élelmiszerei is benne voltak. 
A nő ellen kifosztás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatja az el-
járást a XI. kerületi rendőrkapitányság.

Rendőrkézen a betörő
Állampolgári bejelentés érkezett augusz-
tus elején arról, hogy a Rupphegyi úton 
hárman tartózkodnak egy olyan csalá-
di ház udvarán, amelynek tulajdonosai 
külföldre utaztak. A helyszínre érkező 
rendőrök a közelben elfogták a 46 éves 
T. Tibort, aki megalapozottan gyanú-
sítható a bűncselekmény elkövetésével.  
A férfi nem tudta magát igazolni, azt ál-
lította, elvesztette személyes okmányait. 
A rendőrök az „elveszített” okmányokat 
megtalálták a kerítésen belül.

A bejelentő által látott másik két férfi 
a rendőrök kiérkezése előtt elmenekült. 
A gyanúsítottat előállították a XI. kerületi 
rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették, 
ellene lopás bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.

kék hírek

AKTuÁLIS

2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel 
negyedével csökkent. Ma már nálunk a második 
legolcsóbb a gáz ára az Európai Unióban. A rezsi-
csökkentéssel a családok évente átlagosan közel 
150 ezer forintot takaríthatnak meg.

mrm.kormany.hu
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Közel ötszáz játszótéri 
hőse van újbudának

VÉRadáSRa híV a MagyaR 
VÖRÖSKERESZT

A Magyar Vöröskereszt véradásra buzdítja a lakos-
ságot, mivel rendszerint július utolsó és augusztus 
első hetében a legalacsonyabb a véradási kedv.

A szervezet közösségi kampányt indított, és fesz-
tiválokon, vízpartokon is toborozza a véradókat. 
Állításuk szerint a nyári szabadságolások mellett  
a kánikula is hatott a csökkenő véradói aktivitásra, 
ráadásul tapasztalataik szerint – az év más idő-
szakához képest – július utolsó és augusztus első 
hetében a legnehezebb véradásra ösztönözni az 
embereket.

A humanitárius szervezet ezért arra kéri rend-
szeres és leendő véradóit, hogy minél többen 
vegyenek részt a szervezett véradásokon. erre nyár 
végéig több száz helyszínen lesz lehetőség, mely-
ről a http://veradas.hu/adj-vert/veradasok oldalon 
vagy a Véradás-Vöröskereszt ingyenesen letölthető 
mobilapplikáción lehet tájékozódni.

A Vöröskeresztnek országosan 1800 véradót kell 
toboroznia naponta ahhoz, hogy a szükséges vér-
mennyiség rendelkezésre álljon.

Lezárult a Magyar Vöröskereszt budapest, budai 
Régiójának kísérleti játszótéri programja, amelynek 
során az elsősegélynyújtás szabályaival ismerkedtek a 
gyerekek. a 461 résztvevő felnőve készségszinten tud 
majd életet menteni.

Nyolc újbudai játszótéren volt szó egyebek mellett újraélesz-
tésről és veszélyhelyzeti teendőkről a humanitárius szervezet 
közreműködésével. Az Ifjúsági Vöröskeresztesek arcfestéssel 
és kreatív foglalkozással színesítették a rendezvényeket.

Hazánkban rendkívül fontos az elsősegélynyújtás népszerű-
sítése már gyermekkorban, mivel felmérések szerint a lakos-
ság csupán 3 százaléka képes veszélyhelyzet esetén segítséget 
nyújtani. Ezen változtatna a Vöröskereszt: középtávú straté-
giájának része a biztonságos élet elősegítése. Nyugat-Euró-
pában sok helyen a lakosság 80 százaléka tisztában van az 

elsősegélynyújtás szabályaival – derül ki közleményükből. 
Kiemelték, hogy a program hozzáadott értéke a családok érzé-
kenyítése volt a társadalmi problémák iránt, ezért a szülőket 
is bevonták a játszótéri ismeretek elsajátításába. A program 
szervezetek közötti együttműködésről is szólt, a helyi közös-
ségek eléréséhez Újbuda Önkormányzatának támogatására is 
szükség volt. 

Az utolsó alkalom picit más volt, hiszen itt dőlt el, kik azok 
a szerencsések, akik a programhoz kapcsolódó ajándékokat is 
magukkal vihetik. Ebben Újbuda Önkormányzatának Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottságának elnöke, Haidar Norbert ön-
kormányzati képviselő volt a szervezők segítségére, aki a kö-
szönő szavak mellett a nyertesek neveit is kihúzta. A program 
a következő évben várhatóan kibővített formában folytatódik.

(Újbuda)
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újabb futókörrel 
és fitneszpark  kal 
bővült az ingyenes 
testedzési lehető-
séget nyújtó helyek 
száma a kerü-
letben. Mostantól a 
Feneketlen-tónál is 
sportolhatnak  
a szabadba vágyók.

Budapest kerületei kö-
zül Újbudán található 
a legtöbb ingyenesen 
használható futópá-
lya, az Újbuda Sport-
jáért Nonprofit Kft. 
célja pedig az, hogy 
ezt a vezető szerepet 
továbbra is megőrizze 
– hangzott el a Fene-
ketlen-tó partján tar-
tott sajtótájékoztatón 
augusztus 12-én.
A most átadott 55 
millió forintos sport-
beruházás az Újbuda 
Sportjáért Nonprofit 
Kft. kivitelezésében, 
az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma és 
Újbuda Önkormány-
zata együttműködé-
sével valósult meg. 
A terület a Fővárosi 
Önkormányzat tulaj-
dona; hogy a beruhá-
zás minden előírásnak 
megfeleljen, a végleges útvonal több 
hónapos egyeztetésen ment keresztül. 
Alkalmazkodni kellett a terület adottsá-
gaihoz, ezért a konzultációkon a Főkert, 
a Fővárosi Önkormányzat, a helyi ön-
kormányzat és minden érintett szervezet 
részt vett.
A rekortán borítású futópálya 530 méter 
hosszú és 1,25 méter széles, a fitneszpark-
ban hat darab, az egész test átmozgatásá-
ra szolgáló felnőttfitnesz eszköz (ellipti-
kus tréner, láb-, hát- és mellizom-erősítő, 
húzódzkodó keret, nyújtó és evező), illet-
ve egy darab TRX-állvány található.

Az avatón Szalay-Bobrovniczky Ale-
xandra főpolgármester-helyettes elmond-
ta, a fővárosnak fontos, hogy ne csak az 
élsportot, hanem a szabadidősportot is 
támogassa. A pezsgő budapesti sporté-
let eléréséért a Fővárosi Önkormányzat 
megpályázta a 2019-es Európa Sport Fő-
városa címet. Ennek legfőbb célja a moz-
gás széles körű népszerűsítése, ami egy-
becseng a kormányzat elképzelésével, 
mely szerint Magyarország, a sportoló 
nemzet hívó szóra hallgat. 

Simicskó István sportért felelős ál-
lamtitkár szerint Újbuda egyik célja, 

hogy a főváros legsportosabb kerülete 
legyen. Úgy véli, a Feneketlen-tó han-
gulatos környezete lehetőséget nyújt a 
családoknak a közös sportra, mozgás-
ra. Király Nóra alpolgármester hisz a 
tó körüli futópálya és fitneszpark nép-
szerűségében, szerinte a látogatottság 
hamarosan eléri a Bikás parki, gazdag-
réti, Érdi úti vagy a Kopaszi-gáti futó-
körökét.

A szalagátvágást követően a BEAC at-
létika szakosztályának sportolói avatták 
fel a pályát.

(H. L.)

AKTuÁLIS

Munkalehetőség
Budapest XI. kerületi ingatlanüzemeltető cég,  

tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező 
takarító 

munkatársat keres napi 4 órás részmunkaidőben.
Munkaidő:

hétfőtől-csütörtökig 18:00-22:00-ig
pénteken 16:00-20:00-ig

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal,  
az alábbi email-címen:

czikora.zoltan@zsombolyai.ujbuda.hu

Gyors és 
szakszerű 
szolGáltatás  
a kártevők 
ellen. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CityHirdetes_66x49mm.ai   1   2014.04.17.   8:30:38

Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszok-
kal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, has-
nyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal 
forduljon hozzánk bizalommal!

Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?  
Hasmenés? Kíméletes endoszkópos  

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-356-4353

újabb futókört  
és fitneszparkot avattak

Ismét meghirdetik  
a lakossági energetikai 
pályázatokat
– a lakossági ingatlanok energetikai felújítását és a 
távfűtési rendszerek korszerűsítését célzó új pályá-
zatok hamarosan elérhetők lesznek – közölte Szabó 
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés-  
és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatáso-
kért felelős államtitkára az állami hírtévében.

Első körben a 60 lakásosnál nagyobb társas-
házak energiakorszerűsítésére írnak ki pá-
lyázatot. Ezek nemcsak panelházak, hanem 
régebben épült, más technológiával készült la-
kóépületek számára is elérhetők lesznek. Jövő 
tavasszal tervezik a családi házaknak szóló 
pályázatok kiírását, az elérhető támogatások 
között lesznek visszatérítendőek és nem visz-
szatérítendőek is. 

– Már augusztusban megjelenik a távfűtési 
rendszerek fejlesztését, egyebek közt a geoter-
mikus energia felhasználását is lehetővé tevő 
pályázat – mondta el Szabó Zsolt. Az államtit-
kár beszélt arról is, hogy a Környezet- és Ener-
giahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
részeként több mint 300 milliárd forint áll ren-
delkezésre csatornázásra és az ivóvízminőség 
javítására, további mintegy 100 milliárd forint 
pedig a hulladékkezelő-rendszer átalakításá-
nak befejezésére. 

Ezek a pályázatok egyebek közt azt a célt 
szolgálják, hogy az uniós elvárásoknak meg-
felelően 2017 végére minden kétezer főnél na-
gyobb településen legyen vezetékes ivóvíz és 
csatorna.

(napi.hu)

Kedves Olvasók!
Családapaként pontosan 
tudom, hogy azoknak a 
gyerekeknek, akik idén ül-
nek először iskolapadba, 
a tanévnyitó életük egyik 
legfontosabb eseménye, és 
persze kétségkívül izgal-
mas a nagyobbak számára 
is. Tisztában vagyok azzal, 
hogy a gyerekek, bár saj-
nálják, hogy véget ér a va-
káció, mégis várják, hogy újra iskolába me-
hessenek és nem feltétlenül a dolgozatokra, a 
házi feladatokra vágynak, hanem az iskolai 
közösségre, az osztálytársakra és barátokra. 
A tankönyvekből és a pedagógusoktól elsa-
játított tudás mellett a közösségben gondol-
kodás élménye, az iskolai ünnepek és külön-
programok egytől egyig tanítanak valamit.

Családapaként azt is pontosan tudom, 
hogy a tanévkezdés jelentős anyagi ráfor-
dítással jár: új tornacipő, új iskolatáska… 
A költségek csökkentése érdekében, csak-
úgy, mint a korábbi években, az önkor-
mányzat idén is iskolakezdési tanszercso-
maggal készül a 1–4. évfolyamos tanulók 
számára. A csomag tartalmának részletei-
ről, az utolsó oldalon számolunk be, segít-
ve az önök előre gondolkodását. 

Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere

Misszió
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A szülők to-
vábbra is 

komoly tá-
mogatásra szá-
míthatnak mind 

az államtól, 
mind az önkor-

mányzattól.

Több termék 
van, ami nem 
kötelező, de a 
könnyebb okta-
tás érdekében az 
osztályfőnök ra-
gaszkodik hozzá.

„Utolsókat rúgja” a nyár, küszöbön a tanévkezdés
(Folytatás az 1. oldalról)
A tankönyvárak a 2000-es években folyama-
tosan csökkentek, és a tanszerek is egyre ol-
csóbbak. A Központi Statisztikai Hivatal ada-
tai szerint a 2014-es áraknál csak 2006-ban 
lehetett alacsonyabbakat tapasztalni. Ennek 
ellenére a tanszerek mindig nagy kiadást je-
lentenek. Idén a kisebb papír-írószer boltok is 
igyekeztek tartani a tavalyi árakat, és a nagy 
ruházak sem emeltek. A skála persze széles: 
a füzetek ára 45 forinttól 300 forintig terjed, a 
színes filctollak és festékek között is találunk 
olyat, amelyik pár száz, de olyat is, amelyik 
ezer forintba kerül. 

Egy első osztályba készülő gyermek esetén 
legalább 15 ezer forintba kerül az induló cso-
mag. A legdrágább tétel az iskolatáska, mely-
nek ára 7000–8000 forintnál kezdődik, de akár 
35 ezerért is van márkás darab. Az iskolatás-
ka, a tolltartó, a tornazsák és a tornafelszerelés 
beszerzése után már 40–50 ezer 
forintra rúghat a költség. 

Bizonyos nagyáruházak 
használt iskolatáska-visszavá-
sárlási akcióval kedveskednek 
vevőiknek, és hétvégenként 
képzett pedagógusok segítik a 
tanácstalan szülőket a válasz-
tásban. Sok helyen már július 
elejétől óriási választékkal és 
kedvezményes akciókkal csalogatják a vá-
sárlókat, ám nem biztos, hogy az a szülő jár 
jobban, aki mindent hamar beszerez első osz-
tályba készülő gyermekének. Az első szülői 
értekezlet után ugyanis kiderülhetnek olyan 
szempontok, amelyekre a szülő nem feltét-
lenül gondol. – Kifejezetten vannak olyan 
termékek, amelyekhez néhány osztályfőnök 
ragaszkodik, mert könnyebb vele az oktatás. 
Bizonyos eszközökkel jobban rá lehet vezet-
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Vigyázz a diákokra!
Minden szeptemberben kell egy kis idő az autósoknak, hogy hozzászokjanak  
a megnövekedett forgalomhoz. Ugyanez vonatkozik a diákokra is. ni a gyerekeket arra, hogy megtanuljanak 

szépen írni, rajzolni – tudtuk meg Kalmár 
Róbertől, a Vezúv-Kalmár Kft. ügyvezetőjé-
től, aki egy plázában található papír-írószer 
boltot vezet. Elmondása szerint augusztus 
második felében és szeptember folyamán a 
nála vásárlók jelentős része, közel negyven 
százaléka iskolakezdési támogatásról szóló 
utalvánnyal fizet.

 
Kinek jár az iskolakezdési 
támogatás 2015-ben?
2015-ben iskolakezdési támogatást utalvány 
formájában adhatnak a munkáltatók, ezt 35,7 
százalékos kedvezményes adó terheli 30 450 
Ft értékhatárig, e fölött 51,17 százalékos adót 
kell a munkáltatónak megfizetnie. A támoga-
tás gyermekenként adható, akár mindkét szü-
lőnek. Az utalványokat hiper- és szupermar-

ketekben, könyvesboltokban, 
papír-írószer üzletekben, ruhá-
zati és sportboltokban, valamint 
tankönyvvásárlásra is fel lehet 
használni. A törvényi rendel-
kezések szerint az utalványok 
érvényességi ideje tanévkezdés 
előtt hatvan nappal kezdődik és 
2015. december 31-éig tart.

A juttatást az a szülő, gyám és 
a vele közös háztartásban élő házastárs veheti 
igénybe, aki családi pótlékra jogosult. Így az 
a házastárs is kaphat ilyen juttatást, aki nem 
a gyermek vér szerinti szülője. Ha viszont az 
érintett munkavállaló nem házastársa, hanem 
élettársa a családi pótlékra jogosult szülőnek, 
akkor nem részesülhet iskolakezdési támoga-
tásban. Ha a vér szerinti szülők nem egy ház-
tartásban élnek, akkor sem jár a másik félnek 
a támogatás. A juttatás olyan gyermekek után 

kapható, akik általános vagy középiskolai 
közoktatásban vesznek rész Magyarországon, 
vagy más EGT-államban, tehát még nem lép-
ték át a családi pótlékra való jogosultság kor-
határát.

Igénylés esetén a munkavállalónak nyi-
latkozatot kell tenni a munkáltatónak, hogy 
megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben foglalt feltételeknek. Erre azért 
van szükség, hogy a munkáltató élni tudjon az 
iskolakezdési támogatást érintő kedvezményes 
adóterhekkel.

 
Milyen támogatással tud segíteni 
az önkormányzat?
Újbuda Önkormányzata a korábbi évekhez ha-
sonlóan iskolakezdési csomaggal járul hozzá 
a tanévkezdéshez. Első osztálytól negyedikig 
minden kisdiák tanszercsomagot 
kap az évnyitón. Az adott évfo-
lyam igényeihez igazítva többek 
között füzeteket, füzetcímkéket, 
órarendet, rajzoláshoz és festés-
hez szükséges eszközöket találnak 
benne a gyerekek. Az 1–3. osztá-
lyosok ingyen kapják a tanköny-
veket, ami a felsőbb évfolyamok-
ban átlagosan 10–12 ezer forint 
kiadást jelent. Emellett a három 
vagy annál több gyermeket neve-
lő családok számára szintén ingyenes a tan-
könyv. Szeptembertől ingyen étkezhetnek az 
iskolában például a nagycsaládosok alsós gye-
rekei, de a felsősök is fél áron kapják az ellá-
tást (a menza havi átlagban 6000–9000 forint-
ba kerül). Az óvodákban pedig szeptembertől 
ingyenes az étkezés minden olyan gyermek 
számára, akinél a szülők egy főre jutó nettó 
jövedelme nem haladja meg a 90 ezer forintot, 

amelynek igazolásához elég egy szülői nyilat-
kozat.

Idén először az óvodásokat is támogatja 
kezdőcsomaggal az önkormányzat, összesen 
hatmillió forint értékben. Az óvodakezdési 
csomagot a kerületi óvodavezetők javaslatai 
alapján állították össze, és szeptember első, 
második hetében kapják meg a gyerekek. Min-
den ovis kap tornazsákot, emellé igyekeztek 
olyan hasznos dolgokat összeválogatni, ame-
lyeket minden nap használnak a gyerekek, 
többek között fogmosó poharat, fogkrémet, 
törölközőt, gyurmát. A kicsik a koruknak 
megfelelő zsírkrétát is találnak az egységcso-
magban, a három–négy évesek vastagabb há-
romszög alakút, az öt–hat évesek kerek rudat.

Mayer Péter, a Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője lapunknak adott informáci-
ói szerint az a tanuló, akinek a családjában az 
egy személyre jutó nettó jövedelem kevesebb 
mint 62 700 forint, az önkormányzat rende-
lete alapján utazási támogatást kaphat – ha a 
lakóhely és az intézmény távolsága indokolja 
–, illetve a család rendkívüli újbudai támoga-
tásra jogosult. Ezt a támogatást egész évben, 
évente négy alkalommal lehet igénybe venni, 
olyan rendkívüli helyzetekben, mint a munka-
hely esetleges elvesztése vagy egy komolyabb 
betegség. Mayer Péter hozzátette: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gye-
rekek az általános iskola 8. évfolyamáig díj-
mentesen vehetik igénybe az iskolai étkezést.

A kerületi extratámogatások közé tartozik 
az iskolák megnövekedett bútorigényének a 
fedezése is. Az önkormányzat idén hatmil-
lió forintért rendelt bútort három iskolának, 
a tankerülettel pedig további egyeztetéseket 
folytatnak további iskolák bútorigényének 
teljesítése ügyében. Újbuda Önkormányzata 
új számítógépek beszerzéséhez is biztosított 
forrásokat. – Közel 400 munkaállomást szál-
lítottunk ki a kerület iskoláinak a nyár folya-
mán – tudtuk meg Janurik Lajostól, a Kör 2004 
Informatikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. A 
beruházás egy korábban készült felmérés alap-
ján valósult meg, és minden iskola vezetője 
beadhatta fejlesztési igényét. A Kamaraerdei 
Nyári Napközis Táborban negyven munka-
állomást biztosított a cég a Gazdagrét-Csíki 
Hegyek Általános Iskolának. A 2015-ös évben 
tervezik még két új intelligens osztályterem 
kialakítását is.

 
Felkészültek az új óvodavezetők 
a 2015/16-os nevelési évre
A június végén megtörtént vezetőválasztás 
után ugyan lezáródott a pályázati folyamat a 

nyolc új óvodavezető számára, de szinte azon-
nal megkezdődött a felkészülés az új felada-
tokra, az új nevelési évre.

– Még július hónapban zökkenőmentesen 
lezajlott az intézmények átadása-átvétele – 
tudtuk meg Tóth Ildikótól, az Óvodavezetők 
Szakmai Munkaközösségének vezetőjétől. 
Hozzátette, nagyon hálás vezető kollégái-
nak a szakszerű együttműködésért, akikkel 
közösen szervezték meg az óvodák nyári 
ügyeletét, illetve az intézményi felújítások, 
karbantartások lebonyolítását, műszaki át-
vételét. Mindezekkel párhuzamosan továb-
bi megbeszéléseken vettek részt Győrffyné 
Molnár Ilona humánszolgálati igazgatóval és 
munkatársaival, valamint a GAMESZ vezető 
munkatársaival, hiszen az előző intézmények 
költségvetésének lezárása, az új intézmények 
költségvetésének elkészítése, a banki intézke-
dések végrehajtása, az informatikai változta-
tások előkészítése, a székhelyek felkészítése 
az új funkcióra, valamint az adminisztrációs 

ELŐrEhoZZÁK  
A cSALÁDtÁMogAtÁSI ELLÁtÁSoK 

KIFIZEtÉSÉt
– A szeptemberi tanévkezdésre való tekintettel 
előrébb hozzák az alanyi jogon járó családtámo-
gatási ellátások kifizetését – jelentette be Novák 
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 
augusztus 6-án. – A szeptemberben esedékes 
családi pótlék, gyes, gyermeknevelési támogatás 
augusztus 27-éig mindenkinek a számláján lesz, 
vagy postai értesítőt kap róla – közölte az államtit-
kár. Novák Katalin szerint a kifizetések előrehozásá-
val a szeptemberi óvoda- és iskolakezdést kívánják 
megkönnyíteni.

Mint mondta, ez önmagában nem oldja meg a 
tanévkezdés minden problémáját és nehézségét, 
ugyanakkor emlékeztetett, hogy a családok anyagi 
terheinek csökkentését célozza a kormány több 
intézkedése is. Ezek közé sorolta az általános iskola 
első három évfolyamán tanulóknak ingyen járó 
tankönyveket, vagy a szintén ingyenes gyermekét-
keztetés kiterjesztését szeptembertől.

– A különböző intézkedések egy kétgyermekes 
családnál az étkeztetés esetében nagyjából havi 15 
ezres, a tankönyvek esetében pedig tízezer forintos 
pénzügyi segítséget jelent – mondta az államtitkár.

átalakulások bevezetése, rögzítése összehan-
golt együttműködést igényelt, igényel folya-
matosan.

Tóth Ildikó elmondása szerint 2015. au-
gusztus 24-én már kerületünk minden önkor-
mányzati fenntartású óvodája fogadja a gyer-
mekeket. Elképzeléseik és reményeik szerint 
szeptember 1-jén minden székhelyen és telep-
helyen a megszokott módon és színvonalon 
látják el továbbra is az óvodáskorú gyermekek 
nevelését kerületünkben, a szülők és a pedagó-
gus kollégák megelégedésére.

– Ezzel párhuzamosan sok újszerű feladat 
hárul ősztől a nevelő testületekre – mondta 
Győrffyné Molnár Ilona. – Meg kell alkotni-
uk az új házirendet, a szervezeti és működési 
szabályzatot, felül kell vizsgálniuk a pedagó-
giai programot. Mindehhez komoly együtt-
működés szükséges, amihez kérik a szülők, 
pedagógusok és az intézményvezetők türel-
mét – tette hozzá.

(H. L.)

A reggelente iskolába tartó, valamint a délután 
hazainduló gyerekek sokszor nem a kijelölt 
gyalogátkelőhelyet választják, amely védel-
met nyújt számukra, hanem kellő körültekintés 
nélkül és szabálytalanul lépnek le az úttestre. 
Gyakran súlyos tragédiához vezet, amikor álló 
jármű mögül lépnek ki. Ennek elkerülésében 
nagy szerepe van a szülőknek és a pedagógu-
soknak is, akik kellő példamutatással és meg-
felelő neveléssel komoly hatást gyakorolhatnak.

Az iskolakezdés időszakában nagy felelősség 
hárul a járművezetőkre is, hiszen a megnövekvő 
autós és olykor kiszámíthatatlan gyalogosforga-
lom nagy veszélyt jelent a közlekedőkre. Ezért 
a rendőrség minden évben felhívja a gépjármű-
vezetők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal 
közelítsék meg a kijelölt gyalogátkelőhelyeket, 
útkereszteződéseket, illetve az óvodák és isko-
lák környékét. Ebben a periódusban különösen 
jellemző a gyerekeket szállító szülőkre, hogy 
szabálytalanul állnak meg a gyalogátkelőhe-
lyeknél, ami egyrészt akadályozza a forgalmat, 
másrészt baleseti kockázatforrás.

Trombitás Zsolt kerületi rendőrkapitány arról 
számolt be, hogy az újbudai rendőrök is nagy 
erőkkel készülnek az iskolakezdésre. A közle-
kedésrendészeti szempontból veszélyeztetett 

intézmények környékén rendőri jelenlétet biz-
tosítanak a reggeli érkezésnél, illetve délután, 
amikor a legtöbben hazaindulnak. Munkájukat 
a kerületi közterület-felügyelet és a polgárőrség 
is támogatja. A rendőrkapitány arról is beszá-
molt, hogy szeptembertől folytatódik az „iskola 
rendőre” program, amely során az osztályfőnö-
ki órák részeként bűnmegelőzési, közlekedés-
rendészeti és drogprevenciós előadásokat tarta-
nak. Az idei tanévben is folytatódik a kábítószer 
elleni küzdelem: szeptembertől – új elemként 
– hangsúlyosabban jelenik meg az „iskola ren-
dőre” programban a szülők bevonása. A cél 
az, hogy ők is tisztában legyenek a gyerekekre 
leselkedő veszélyekkel. Szülői értekezleteken 
szeretnének aktívabb kapcsolatot kialakítani 
a szülőkkel, akik az új ismeretek birtokában 
könnyebben felfedezhetik otthon a problémát, 
és sokat tehetnek a droghasználat és -függőség 
megelőzéséért. Havonta egyszer rendőrségi fo-
gadóórára is járhatnak a szülők, kéthetente egy-
szer pedig telefonos ügyeleten érhetnek el egy 
szakértőt, aki útmutatást ad a problémás gyere-
kek kezeléséhez. A rendőrség az ilyen esetek-
ben szoros együttműködésben dolgozik a civil 
szervezetekkel és az egyházakkal. 

(H. L.)

Forrás: KSH/MTVA/MTI
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Superbrands díj a Trófea-brandnek

Magyarországon 2004-
ben indult a nemzetkö-
zi Superbrands prog-
ram, így immár 11. 
éve választják meg a 
legkiválóbb fogyasztói 
márkákat, nyolcadik al-
kalommal pedig a leg-
kiválóbb üzleti márkák 
részesülnek díjazásban. Ma a Superbrands már nem-
csak a marketing- és kommunikációs szakma igazo-
dási pontja, hanem a széles nagyközönség számára is 
ismert védjegy.

Idén a Trófea-brand – amelynek legnagyobb ét-
terme Újbudán található – kapta meg a Superb-
rands2015 díjat. Több mint 15 éves vendéglátó-ipari 
tapasztalatukkal, nemzetközi díjakkal kitüntetett sé-
fjeikkel, személyzetük gondos igyekezetével teszik 
emlékezetessé vendégeik számára a jeles alkalma-
kat. Éttermeikben mindenki talál ízlésének megfele-
lő ételt. Mindhárom egységük kiemelten család- és 
gyerekbarát: hétvégi játszóházukban óvó néni és 
lufihajtogató bohóc szórakoztatja a kicsiket, így a 
szülők nyugodtan étkezhetnek.

A minőségbiztosításra is nagy hangsúlyt fektet-
nek, ebben a legfőbb szerepet vendégeik visszajel-
zése jelenti. Állandó kínálatukat az évszakhoz, a 
hagyományos ünnepekhez és eseményekhez igazítva 
különböző programokkal színesítik.

Tudta-e Ön, hogy... 
...a mai társadalom közel fele szenved IBS-
ben? Az emésztőrendszer funkciózavara 
(amely legtöbbször a stresszes életmódból 
és a helytelen táplálkozásból fakad) komoly 
fájdalommal, görcsökkel, puffadással jár. Az 
irritábilis bél szindróma bizony megkeserít-
heti az arra érzékenyek mindennapjait, azon-
ban van megoldás! Szakember segítségével 
és a szükséges diéta betartásával könnyedén 
megszabadulhatunk a kínzó fájdalomtól.  
Dr. Theisz János, a Budai Magánorvosi Cent-
rum gasztroenterológus szakorvosa az alábbi 
hasznos tanácsokkal látja el az Olvasót: 

– Az irritábilis bél szindróma az emész-
tőszervrendszer funkcionális betegsége, 
azaz hátterében nem tudunk kóros szervi 
eltérést kimutatni. A betegség valójában jó-
indulatú, nem fertőz, nem növeli a vastagbé-
lrák kialakulásának kockázatát, nem csök-
kenti a várható élettartamot, de kellemetlen 
tünetei éveken át befolyással lehetnek a be-
teg mindennapjaira – hangsúlyozza a szak-
értő. – A gasztroenterológiai szakrendelésen 
megjelenő betegek panaszainak hátterében 
az esetek több mint felében az IBS áll. Fi-
atal felnőttkorban jelentkezik először a be-
tegség, hölgyeknél jóval gyakrabban fordul 
elő. A panaszok jellemzően a táplálkozással 
kötötten nappal lépnek fel, éjjel alábbhagy-
nak. Leggyakoribb panaszok a csak széke-
lés után enyhülő hasi fájdalmak, görcsök, 
korai teltségérzés, puffadás, alhasi nyomás-
érzékenység, hallható hangos bélmozgás.  
A széklet állaga változó lehet, gyakran nyá-

kos, hasmenéses 
és székrekedéses 
periódusok válta-
kozhatnak. Tár-
sulhat depresszió-
val, levertséggel, 
fejfájással, alvás-
zavarokkal.

A betegek egy 
harmadánál ki-
fejezettek csak a 
tünetek, ők for-
dulnak orvoshoz. Nincsenek olyan tünetek, 
amelyek csak az IBS-re lennének jellem-
zőek, ezért a diagnózist kizárásos alapon 
állítjuk fel. Komoly panaszok esetén kellő 
figyelemmel a szervi megbetegedést teljes 
biztonsággal ki kell zárni. A betegek egy ré-
sze viszont nehezen fogadja el, hogy az igen 
kellemetlen panaszok ellenére rendre min-
den leletük negatív, nem találunk eltérést, ők 
rendszerint éveken át rendelésről rendelés-
re járnak. Azonban a fogyás, véres széklet, 
vérszegénység mellett sosem szabad szemet 
hunyni – figyelmeztet Dr. Theisz János. 

Hogyan lehet ezzel a betegséggel együtt 
élni? 

- A kezelés része a helyes étrend és táp-
lálkozási szokások kialakítása, gyógyszeres 
és pszichoterápiás kezelés. IBS-ben speciá-
lis diéta nem létezik, hasznos lehet étkezési 
napló vezetése, mely segítségével a provoká-
ló tényezőket ki lehet iktatni. Fontos a meg-
felelő folyadékbevitel és a napi többszöri, 
de kis mennyiségű ételbevitel. Gyógyszeres 
terápia a tüneti szerekre szorítkozik, görcs-
oldóknak, emésztést segítő enzimkészítmé-
nyeknek, probiotikumoknak, szorongás-
oldóknak, enyhe hashajtóknak vagy éppen 
hasfogóknak lehet szerepe.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

egészségroVAT

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

Budai Magánorvosi Centrum

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!

• kardiológia szűrési csomagok 
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok 
• diabetológia,  endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia 
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

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

a víz élet,  
gondozzuk közösen!

„aRaNyLaKodaLoM 
újbudáN”

FELhíVáS!
 

Újbuda 
Önkormányzata 

várja azok 
jelentkezését, akik 
2015-ben ünneplik 
házasságkötésük 

50., illetve 60. 
évfordulóját, és 
szeretnék azt a 

polgári házasságkötés 
szertartása szerint 
újra megerősíteni.

Jelentkezni levélben 
és e-mailen az alábbi 

adatokkal lehet:
Férj és a feleség  
(leánykori) neve

A házasságkötés ideje
Lakcím

Telefonszám
(Kérjük, hogy  

a levélhez csatolják 
házassági anyakönyvi 

kivonatuk másolatát is.)
 

Cím: 1113 Bp.,  
Bocskai 39–41.

e-mailen:  
mika.edit@ujbuda.hu

A borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom  

Újbudán”
Jelentkezési határidő: 

2015. október 9.
 

A rendezvény pontos 
időpontjáról, valamint  

a szükséges 
tennivalókról mindenkit 

külön értesítünk.

Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási 
terve „A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” 
című KEOP–7.9.0/12-2013-0007 projekt ke-
retében készül. A projekt teljesítésének egyik 
alapvető feltétele a tervek társadalommal való 
megismertetése, az érdekeltek és érdeklődők 
észrevételeinek, javaslatainak figyelembevéte-
le, beépítése a tervbe.

Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és 
hóvihar… az éghajlatváltozás hatásai egyre 
sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre 
a csapásokra, és – amennyire lehet – kezeljük 
a szélsőséges időjárás hatásait. Az elv egysze-
rűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy 
részének visszatartásával, tározásával enyhí-

teni lehetne az aszályos időszak vízhiányát. 
A megvalósításhoz azonban új, a környezeti 
változásokhoz igazított stratégia kialakításá-
ra van szükség. Magyarország összes felszíni 
és felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűj-
tő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg 
folyik, és 2015. december 22-éig készül el. A 
www.vizeink.hu honlapon nyomon követhető 
és véleményezhető a Vízgyűjtő-gazdálkodá-
si Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, 
a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó 
fejezetei.

Személyesen a társadalmi és szakmai fóru-
mokon lehet a vitákba kapcsolódni, a területi 
fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon 
találhatóak.

*

Etele tértől /  
Kelenföldi  
pályaudvartól

15 perc  
(Google Maps)

25 perc 

POC_2015_Oszi_divat_UJBUDA_137,5x210_v2.indd   1 2015.08.18.   18:27:44
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a Mini Cooper történetét 1961 óta írják, de sosem 
készült ennél erősebb és ilyen gazdagon felsze-
relt gyári verzió. 

Hihetetlen, hogy idestova a harmadik „új” Mini generá-
ciót koptatjuk. Frank Stephenson formaterve 2001-ben lé-
pett piacra, a legújabb változat első ránézésre alig külön-
bözik attól – maradandó alkotás a modern Mini. Érdemes 
viszont megjegyezni, hogy csak az arányok maradtak ha-
sonlóak, az újdonság közel 20 centivel hosszabb és négy-
gyel szélesebb, mint a 14 évvel ezelőtti. Ezt a növekedést 

nagyrészt a biztonsági előírásoknak „köszönhetjük”, oda-
bent továbbra sincs nagy hely: a hátsó ülésen még mindig 
csak gyerekek férnek el, és a csomagtér, bár tágasabb, még 

mindig csak 211 liter. Szóval Mini ez, csak a 2015-ös sza-
bályok szerint.

Tesztre azonban nem akármelyik Coopert kaptuk, ha-
nem a csúcsverziót, a John Cooper Works modellt. Ennek 
alapára 8 226 000 Ft, ám a tesztautó rogyásig felszerelve 
érkezett – duplakuplungos váltó, nagyképernyős navi-
gáció, ezernyi biztonsági és vezetőt segítő szenzor meg 

kamera, sőt, a legfontosabb infókat a szemünk elé vetítő 
head-up display (HUD) is benne volt. Így 11 millió fölötti 
a vételár, amennyiért már akad választék az autópiacon, 

bár az is igaz, jól összevethető, közvetlen el-
lenfele kevés van. Logikus lenne más csini 
forró ferdehátúakhoz hasonlítani, de a prémi-
um márkanév és az egészen apró részletekig 
személyre szabható autó olyan szolgáltatás, 
amit nem kapunk meg sem a DS3 Racingtől, 
sem a Peugeot 208 GTI-től, a VW Golf GTI 
pedig jelentősen nagyobb ennél. Talán csak 
a Fiat 500 Abarth verziói jöhetnek szóba, eb-
ből azonban a legerősebb is 41 lóerővel marad 
alul, ami nem mindegy…

Szóval a Mini JCW egyedi ajánlat, ám ettől 
még nem vették félvállról a feladatot a mérnö-
kök, az autó minden porcikáján érezni: noha 
látszatra felpaprikázott városi kocsinak tű-
nik, valójában igen komoly gépet kapunk. Ez 
különösen feltűnő akkor, amikor igazán meg-
hajtjuk a kis gombócot, és kiderül: sportko-
csikat megszégyenítően stabil és barátságos. 
Nagy tempónál, forszírozott kanyarodáskor 
sincs semmi fickándozás vagy alattomosság 
benne, csak a vezetőt segíti, sőt, a hibákkal 
szemben is kifejezetten elnéző. Egészen el-
képesztő futóművet és biztonsági csomagot 
raktak össze a németek, már-már szimulátor-
szerű, és lám, immár kormányról vezérelhető 
robotizált váltóval is kapható, hogy még ott-
honosabb legyen a játékkonzolokon felnőtt 
generációnak. 

Persze azért nem a kanapén ülünk, hanem 
egy szoros sportülésben, és nem a hangszó-
rókból szól a 231 lovas, 2 literes turbómotor, 
hanem a kipufogón keresztül morog, puffog, 
krákog és dörmög. És az is a való életben tart-
ja a sofőrt, ahogy a bika motor játszik gyenge 

porhüvelyünkkel, fékre, gázra és kanyarodásra egyaránt 
az ülésbe szorít, úgyhogy ha tényleg nyomjuk neki, nem 
fogunk unatkozni a JCW Miniben. Igaz, az előd, az első 
JCW modell sokkal inkább foxterrierszerű, izgága, amo-
lyan klasszikus forró ferdehátú volt, de a Mini vásárlókö-
zönsége úgy tűnik, valami komolyabbra, luxusautósabbra 
vágyott. És meg is kapták, amit kértek, hibátlanul. 

AKTuÁLIS

a Mini maximuma

A mindennApokr
A!

*az ajánlat nem vonatkozik,  
az akciós termékekre  

és a vonaljegyre valamint  
szombat, vasárnap  

és munkaszüneti napokra.

MUNKANAPOKON
11-15 óráig  

MiNdeN  
terMéKre  

10%  
KedVeZMéNYt  

AdUNK* 

ArANY
ÁsZOK

0.5l 

195, 
- Ft/doboz

egy élelmiszerbo
lt

Reális áRak,  
kihagyhatatlan ajánlatok!

PicK
télisZAlÁMi

4599, 
- Ft/kg

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

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

NYitVAtArtÁs: 
hétFő-sZOMbAt 6-22 órÁig, VAsÁrNAP 8-20 órÁig
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További programok és információ:

újbudaI SZENIoR
PRogRaMKÖZPoNT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:  
hétköznap 9–14 óra között
Web:  
idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

60+

progrAMAjÁnló
ajánló az újbuda 
60+ közel 270 havi 
programjából
 
Minden kedden 9.00–10.00 és csütör-
tökön 16.00–17.00 óra között Hahota 
jóga a Bikás parkban (kék focipálya 
melletti füves terület)
A részvétel ingyenes; szervező: Király 
Vilma 60+ Program önkéntes; további 
információ: 372-4636 
 
Minden szerdán 10.00–10.30 óra  
között 3-1-2 meridiántorna  
a Feneketlen-tónál (Kőmaci szobor)  

A részvétel ingyenes; szervező: Szent-
györgyi Tamás 60+ Program önkéntes; 
további információ: 372-4636  
 
Minden vasárnap 8.00–9.00 óra kö-
zött katolikus szentmise, 10.00–12.00 
óra között református istentisztelet
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház; 
további információ: 310-0644
 
Augusztus 25. 13.00–17.00 Üvegfestés
Helyszín: USZOSZ Szentimreváros 
Idősek Klubja (Bocskai út 43–45.)
A részvétel ingyenes; további  
információ: Polgár Tiborné, 789-3022
 

Augusztus 26. 60+  
természetjárás,  
Budai-hegység    
Találkozó: 7.30, Fogaske-
rekű városmajori végál-
lomás
További információ: 
Kremzer Ferenc (Olajip.
TE), 06/30/560-8042 
 
Augusztus 26.  
11.00–11.30 3-1-2  
meridiántorna
Helyszín: Őrmezei Kö-
zösségi Ház; a részvétel 

ingyenes; foglalkozást tartja: Baloghné 
Gabi; további információ: 06/20/467-
8031 
 
Augusztus 27. 14.00–17.00  
Kézimunkázzunk együtt! 
(Kötés, horgolás, hímzés.)      
Helyszín: USZOSZ  Gazdagrét Idősek 
Klubja (Gazdagrét tér 1.)
A részvétel ingyenes; foglalkozást tartja: 
Fábián-Lakos Bea; további információ: 
786-6084  

Augusztus 27. 13.00–17.00  
60+ retró filmklub  
(filmek a ‘30-as, ‘40-es évekből)
Helyszín: USZOSZ Albertfalva Idősek 
Klubja (Kisújszállás u. 10.); a részvétel 
ingyenes; további információ:  
Pap-Dávid Anna, 789-2951 
 
Augusztus 29.  
60+ természetjárás 
Pilis-hegység
Két bükkfa ny.–Klastromkút– 
Pilisszántó, 14 km      
Találkozó: 7.00, Batthyány tér, HÉV; 
további információ: Kremzer Ferenc 
(Olajip.TE), 06/30/560-8042

Indulnak az őszi 
programok!
A nyári szünetet követően augusztus 31-én, hétfőn újra meg-
nyitja kapuit az Újbudai Szenior Programközpont, és ezzel 
kezdetét veszi az őszi „programáradat”. Szeptember első he-
teiben kezdődnek a jelentkezések a kedvelt sporttanfolyamok-
ra, és várhatóan szeptember második felében elindulnak a 
nyelvi és informatikai tanfolyamok is (lásd lapunk következő 
számában).  Az összegyűlt igények és tapasztalatok alapján a 
szervezők egyre szélesebb körben indítanak tanfolyamokat és 
programokat. Egyre több kurzus kezdődik például az internet, 
a számítástechnika világa iránt érdeklődők számára, továb-
bá  bővülnek az egészséggel kapcsolatos programok (pl. 60+ 
egészségklub, táplálkozással kapcsolatos tanfolyam) is. Az új 
és további programokról lapunk következő számában olvas-
hatnak, vagy érdeklődhetnek személyesen, illetve telefonon a 
programközpont munkatársaitól is. 

KEZdŐ TaNFoLyaMoK  
újbuda ÖNKoRMáNyZaTáNaK  
TáMogaTáSáVaL
 
1. KoNdIToRNa 
1. TIT (XI., Zsombolya u. 6. fszt.) Jelentkezés helye: Újbudai 
Szenior Programközpont (XI. Bölcső u. 3) 2015. szeptember 
14-étől, hétfőnként 15.00–16.00 óra
2. Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u. 45–47.).  
Tel.: 204-6788               
2015. szeptember 15-étől, keddenként 15.00–16.00 óra
3. Újbudai Szenior Programközpont (XI., Bölcső u. 3.).  
Tel.: 372-4636                        
2015. szeptember 17-étől, csütörtökönként 15.00–16.00 óra
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 7–11. között a hely-
színeken 10.00–13.00 óráig. Csoportvezető: Virág Anikó
 
2. gyaLogLÓKLub
A gyaloglóklub csoportfoglalkozások időpontjai:
1. számú csoport: 2015. szeptember 18-ától, péntekenként 
13.00 órakor
2. számú csoport: 2015. szeptember 23-ától,  
szerdánként 13.00 órakor
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 7–11. között  
10.00–13.00 óráig személyesen az Újbudai Szenior  
Programközpontban (XI., Bölcső u. 3.)
További információkat: 372-4636 telefonszámon kaphatnak
A gyaloglóklub díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1200 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Virág Anikó
 
3. ZuMbaTaNFoLyaM
Helye: Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató u. 9.)
Ideje: 2015. szeptember 11., péntek 11.00 órai kezdettel
Jelentkezés: 2015. szeptember 1–8. között 9.00–16.00 óráig  
a helyszínen. A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia 
 
4. gERINCToRNa FIZIoLÓgIáS LabdáN
Helye: Széchenyi István Gimnázium  
(Új helyszínen: XI., Egry József u. 3–11.)
Ideje: 2015. szeptember 16-ától, szerdánként 16.00–17.00 óráig
Jelentkezni lehet: 2015. szeptember 7–11. között 10.00–13.00 
óráig személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban 
(XI., Bölcső u. 3.)
További információkat: 372-4636 telefonszámon kaphatnak
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva

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

Van már Önnek újbuda 60+ 
Kedvezménykártyája?

a tücsök és a hangya...
Míg a tücsök muzsikált, a hangyának 
újabb ötlete támadt, hogy mivel gazda-
gíthatná kamráját. A szupermarketek 
polcain roskadozó üveges ecetes ubor-
kának kiváló alternatívája a házilag el-
tett uborkasaláta. Eszembe jutott, hogy 
gyerekkorunkban mennyire szerettük az 
uborkasalátát télen is, amit édesanyánk 
zárt üvegbe. Ennek a savanyúságnak 
egyik nagy előnye, hogy bármelyik év-
szakban fogyasztható. Idén, a hol meleg, 
hol csapadékos időjárás kedvezett az 
uborkának, és a piacon van bőven belőle. 
Célszerű kisebb (2–3 dl) üvegekbe tenni, 
és akkor elfogy akár egy étkezésnél is.

uborkasaláta télire

Hozzávalók:
• Kb. 12–13 közepes méretű  
uborka (tisztán 50 dkg)
• 2 ek. csapott só

Lé:
• 1 liter víz
• 1 dl ecet (10%-os)
• 1 ek. só
• 1 ek. cukor
• 12 szem bors

Elkészítés:
A tiszta uborkát meghámozzuk, majd sze-
letelés után sós vízzel leforrázzuk. Fél óra 
múlva leszűrjük. Ez idő alatt elkészítjük 
az ecetes lét. A felsorolt anyagokat össze-
főzzük, de borsot csak szemes formában 
teszünk bele, és hagyjuk hűlni. A még me-
leg ecetes lét a szeletelt uborkára öntjük. 
Legalább fél napig álljon így, hogy átjárja 
az ízesített lé, majd kóstolás után ízlés sze-
rint korrigáljuk. Kevés nátrium-benzoátot 
keverünk az ecetes lébe még akkor is, ha 
fogyasztásra csak a hűtő ajtajában tartjuk. 
Télire üvegbe zárva nedves dunsztolásban 
tartósítjuk. (15 perc) (Szeva)

ha még nincs kedvezménykártyája, újbudán 
él és betöltötte a 60. életévét akkor az alábbi, 
kivágható igénylőlap kitöltését és beküldését 
követően Önkormányzatunk ingyenesen elké-
szíti Önnek!

Az Újbuda 60+ 
Kedvezménykár-
tya segítségével 
Ön ingyenesen 
vagy nagy ked-
vezménnyel ve-
het részt az Újbu-
da 60+ Program 
havi 275 prog-

ramján, tanfolyamain és átlagosan 5–20 százalék ked-
vezménnyel vásárolhat közel 200 idősbarát üzletben! 
(További információ: (06-1) 372-4636)
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www.ujbuda.hu 
facebook.com/ujbuda

Apacuka Zenekar

Interaktív bábszínház

egész napos  

gyermekprogramok

Groovehouse

FLM Update

Kefír

Weisz Viktor

KIKI

Dj. ThomX

DJ Dominique  
fergeteg party

A belépés díjtalan!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Zoltán Erika és Robby D 

25 éves jubileumi koncert   

a Gríz Zenekarral
A rendezvény fővédnöke:  

dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
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Egy hatalmas nyárzáró bulira készül az EDDA Művek, még-
hozzá egy jól megszokott helyszínen, a Barba Negra Track-
ben. Az újbudai szabadtéri szórakozóhely egy igencsak 
erős szezon finisébe érkezett, ahol nemzetközi és hazai 
frontról egyaránt tiszteletét tette a legnépszerűbb bandák 
színe-java a nyár folyamán. Mielőtt azonban újra zárt test-
véréé, a Barba Negra Music Club-é lenne a főszerep, még 
jó pár kiemelkedő esemény várat magára. Ilyen a miskolci 
brigád augusztus 29-ei koncertje is, ahol újra átélhetjük 
a júliusi, nagy sikerű fellépés legszebb momentumait. A 
felállás mit sem változott, a terepet ismét a trónörökös és 
csapata, a Pataky Művek melegíti be, majd Alapi Istvánék 
jóvoltából felcsendülnek ismét az olyan klasszikusok, mint 
az Elhagyom a várost, a Kölyköd voltam, vagy a Hűtlen, és 
természetesen a legújabb album, A sólyom népe legjobb 
szerzeményei sem maradhatnak majd el most sem. Igazi 
össznépi rockünnep várható a legnagyobb slágerekkel, és 
persze a szokásos baráti, családias hangulattal!

Augusztus 27. Anna and the Barbies, Loyal
Augusztus 28. Hooligans, MDC
Szeptember 4. Junkies – 20 éves a Káos az Egészségre, The Trousers
Szeptember 5. The Last Ganxsta Tribute Show
Szeptember 6. Rock On! Fest 2015

Játék!
Mi a legutóbbi Ossian-lemez címe?
A. Lélekerő       B. A rock katonái       C. Mindhalálig Rock ‘n’ Roll
Küldd el a válaszod és nyerj páros jegyet!    jatek@barbanegra.hu

Visszatér az

a Track-be
EDDA

Balkan Fanatik  
a tanévnyitó fesztiválon

 
A 2002 óta töretlen népszerűségnek örvendő Balkan Fanatik is fellép augusztus 29-én a Savoya Parkban, a 
tizenegyedik születésnapját ünneplő bevásárlóközpont egész napos tanévnyitó fesztiválján. A zenekar másfél 
éven belül harmadik stúdióalbumát jelentette meg, ennek lemezbemutatóját augusztus 13-án tartották az A38 
Hajó tetőteraszán.

• A Csókolj meg, babám! már a hatodik nagyleme-
zetek. Egy kis világzenei kitérő után az új albumon 
visszakanyarodtok a magyar népzenéhez. Hogyan 
sikerült a lemezbemutató koncert?

A szokásos frenetikus hangulat jellemezte a bulit. A 
nyári turnéműsorunkat egészítettük ki olyan dalokkal 

az új albumról, amelyeket eddig még soha sehol nem 
játszottunk. Csemege a rajongóknak.
• Mulattatni akartok a népzenével, a közönség pedig 

vevő a zenei elképzeléseitekre, feldolgozásaitokra. Mi 
a közös a magyar népdalban és a reggae-ben? Mit 

gondoltok, miért működik ilyen jól a kettő kompo-
zíciója?

A reggae és a magyar csárdás lüktetése nagyon hason-
ló, emiatt remekül párosítható a két stílus. A reggae 
igen népszerű a fiatalok körében, így ennek segítségé-
vel azok is azonosulni tudnak egy-egy magyar népdal-

lal, akik autentikus formá-
ban esetleg idegenkednének 
tőle.
• Nem féltek a különféle 
izgalmas zenei együttműkö-
désektől, van tervben most 
ilyesmi?
A jelenlegi albumon nincs 
extra közreműködő, bár ere-
detileg a Tavaszi szél című 
népdalfeldolgozásunkat kí-
nai művészekkel közösen 
szerettük volna megjelen-
tetni. A kooperáció folya-
matban van, de sajnos még 
várat magára. Ha létrejön, 
mindenképpen bemutatjuk 
a hazai közönségnek is. 
Már dolgozunk az újabb le-
mezünkön. Na, ott izgalmas 
közreműködőink lesznek...
• Rengeteg fellépésetek volt 
a nyáron. Melyek maradtak 
számotokra a legemlékeze-
tesebbek?
Mindet imádjuk, egytől 

egyig. A legfontosabb számunkra a közönség sze-
retete. Ez rengeteg erőt ad a munkánkhoz. Többször 
jàrtunk már a XI. kerületben is, és mindig szenzá-
ciósan fogadott bennünket az itteni publikum. Sőt, 
törzsrajongóink is vannak Újbudán!S_11_280x210_v.pdf   1   2015.07.22.   13:14:53
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Előzetesen nevezni a nevezési lap  
beküldésével lehet, az alábbi elérhetőségen:

Őrmezei Közösségi Ház
cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8., 

tel.: 309-0007, 
e-mail: ormezei.k@gmail.com

Előzetesen itt jelentkezhetsz:

Őrmezei Közösségi Ház
cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8.

tel.: 309-0007 
e-mail: okh@ujbudakulti.hu

BOGRÁCSÉTKET  
FŐZŐK VERSENYE
Részvételi tudnivalók:
A versenyre csapatok és egyéni nevezők jelentkezését 
egyaránt várjuk. A tűzifát a Közösségi ház biztosítja, de a 
versenyhez szükséges egyéb eszközökről, a bográcsról, az 
állványról, a receptekről, a hozzávalókról a jelentkezőknek 
kell gondoskodniuk.

A tűzgyújtás időpontja:  
2015. szeptember 12., szombat 10 óra.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a versenyre korlátozott számban 
tudunk jelentkezéseket fogadni. Kérjük, hogy a hely 
biztosítása érdekében mielőbb regisztráljanak!

KUTYAJÓ FOTÓKIÁLLÍTÁS
„Sétálni de jó!”
Várjuk azokat a házilag készült vidám témájú fotókat, 
amelyek kutyusok és gazdijaik közös, boldog pillanatait 
örökítik meg. Egy pályázó maximum 5 képet küldhet be 
elektronikus úton. A képek nagysága 1 és 5 MB közötti 
lehet, formátuma: JPG.

A kiállított képekre 10–17 óra között lehet szavazni. 
A legnépszerűbb alkotások „közönségdíjban” 

részesülnek (1-3. helyezés).
Beküldési határidő: 2015. szeptember 8.

EBSEREGSZEMLE  
ÉS ÜGYESSÉGI VERSENY
Keressük Őrmező legkerekebb, legelevenebb, legmérgesebb, 
legcifrább, legügyesebb kutyaegyéniségeit. Mindkét kiírásra 
fajtatiszta és keverék kutyával egyaránt lehet nevezni, de 
elengedhetetlenül szükséges az érvényes oltási könyv és 
beültetett chip.

Időpont: 2015. szeptember 12. szombat 11 órától.
Előzetes nevezési határidő:  

2015. szeptember 10., csütörtök 18 óra.
Helyszíni nevezés és regisztráció: 9–10.30 óra között. 

Nevezési díj: 300 Ft.

OPEN STAGE
Tiéd a színpad!
Ha játszol hangszeren,  
saját szerzeményed  
vagy feldogozásnótád van, 
és nem rettensz vissza  
a nyilvános szerepléstől sem,

Itt Az Idő!

Rád vár a hagyományos őrmezei fesztivál  
nyitott színpada, ahol spontán módon
bemutathatod zenei tudásodat,  
minden kötöttség nélkül!

A színpad használatának minimális feltétele,  
hogy akusztikus/unplugged, illetve acapella  
módon szólalj meg, és 2 dal után átengedd  
a terepet a többi előadónak. 

Minden további kérdésben helyszíni kollégánk  
lesz a segítségedre!

Időpont:  
2015. szeptember 12., szombat, 10–22 óra
Helyszín: XI. ker., őrmező, Költők parkja

A rendezvényről még itt is tájékozódhatsz:  
www. ujbuda.hu

Csatlakozz a bulihoz!

Womex: Sziget-hangulat 
meghosszabbítva

Fényérzékenység
A Magyar Elektrográfiai Társaság kiál-
lítása a Csontváry Művészeti Udvar-
házban. 

Az elektrográfia egy új képzőművészeti műfaj 
gyűjtőfogalma. Művészei digitálisan alkotnak, 
ehhez számítógépet, fénymásolót, szkennert, 
digitális fényképezőgépet használnak. Ezek 
az eszközök művészi kifejezésük eszköztárát 
gazdagítják, árnyalják és teszik rétegzettebbé, 
új vizuális képi világot hozva létre ezzel. 

A Magyar Elektrográfiai Társaság 2001-ben 
alakult Budapesten – a nagyrészt az 1996-
ig működő Árnyékkötők művészeti csoport 
művészeiből – 19 alapító taggal. Tagjaik ösz-
szetétele igen színes – a hagyományos, klasz-
szikus műfajok területéről festők, grafikusok, 
szobrászok, akik kísérletező, újító szándékkal 
alkotnak, illetve művészeti szakemberek: mű-
vészettörténészek, művészeti írók, akik mély-
rehatóan foglalkoznak az elektrográfiával 
mint forradalmian új műalkotási lehetőséggel. 

A 2001-ben, a Bartók 32 Galériában meg-
rendezett bemutatkozó tárlatuk óta folyamato-
san szerepelnek a hazai művészeti életben. Az 
eltelt évek során számos hazai, országos, nyi-
tott, csoportos kiállítást rendeztek Budapesten 
és országszerte. 2014 őszén pedig megnyitot-
ták a MET Galériát a Bölcső u. 9. szám alatt, 
mely az ország első elektrográfiai műveket be-
mutató galériája. 

Aktuális kiállításukkal a Fény Nemzetközi 
Évéhez kapcsolódnak, a tárlat megtekinthető a 
B ’32 Galériában és a Trezor Galériában 2015. 
szeptember 11-éig munkanapokon 11–18 órá-
ig. A belépés díjmentes. 

Teljes az őszi budapesti Womex, a világzenei expo fellépő-
inek listája. A szervezők a Sziget Fesztiválon bejelentették: az 
október 21-i nyitógálán a Müpában a Kárpát-medencei romák 
muzsikája áll a középpontban.

– A Gypsy HeartBeats című gálán az ének és a tánc párbeszédére épü-
lő produkcióját mutatja be Oláh Attila szlovákiai magyar roma, fellép 
az északkelet-magyarországi autentikus cigány zenét játszó Romengo, a 
szintó kultúrából az erdélyi, kalotaszegi népzenéhez eltalált belga Tcha 
Limberger, a városi közönséget is megszólító Palya Bea, valamint Radics 

Ferenc és Pál István Szalonna együttese, melynek zenéje a kárpátaljai 
hagyományokból táplálkozik – mondta Weyer Balázs programigazga-
tó a szervező Hangvető, Paul Bräuer kommunikációs igazgató pedig a 
Womex-tulajdonos Piranha Arts nevében. Lakatos Mónika, a Romengo 
énekesnője a Hungarikum Faluban tartott sajtótájékoztató részeként el-
énekelt egy dalt. A Sziget Fesztivál világzenei színpadának kínálatában 
ez évben szintén a cigányzene állt a középpontban.

A Womexet idén 21. alkalommal rendezik meg, Budapest az első kö-
zép-kelet-európai helyszín az expo történetében. Weyer Balázs kitért 

arra, hogy a régió muzsikájának bemutatása a szervezők kiemelt célja. 
Az októberi Womexen ötven ország több mint hatvan produkciója lesz 
látható és hallható. Mint Paul Bräuer kiemelte, a hagyományos népzenétől 
a modern, elektronikus, crossover stílusokig terjed a idei kínálat.

Az őszi világzenei expón, illetve az ahhoz kapcsolódó nulladik napi 
showcase eseményen összesen 18 magyar fellépő lesz. A Womex show-
case fesztiváljának 33 kiválasztott fellépőjét már korábban ismertették a 
szervezők, közöttük van a magyar Cimbalomduó is. Szintén bejelentet-
ték már, hogy a Fonó Budai Zeneház nulladik napi magyar nap tíz 
produkciója a Babra, a David Yengibarian Trio, a Dina Zenekar, a 

Fonó Zenekar, a Góbé, a HolddalaNap, a 
Kerekes Band, a Meszecsinka, a Parno 
Graszt és Zombori Zenekar lesz.

A múlt csütörtökön bejelentett magyar 
fellépők között van a Közép-Kelet-Euró-
pa zenéjét a középpontba állító Club Duna 
színpadon Herczku Ági és a Banda, illetve 
a Buda Folk Band, a Bazaar Kings pedig az 
A38 Hajón sorra kerülő Dj Summiton ját-
szik.

A Müpánál épülő Club Duna színpadon 
kilenc ország képviselői kapnak helyet. A 
további most megismert fellépők: Clarinet 
Factory (Csehország), Damir Imamovic 
Sevdah Takht (Bosznia-Hercegovina/Hor-
vátország/Szerbia), Federspiel (Ausztria), 
Ilgi (Lettország), Muzykanci (Lengyel-
ország), PaCoRa Trio (Szlovákia), Sutari 
(Lengyelország).

A tematizált programokat kínáló 
OffWomex színpadon Alicia Jaggasar és a 
Los Alumnos de San Juan (Trinidad és To-
bago), a Canteca de Macao (Spanyolország), 
Cucurucho (Kuba), a Javier Paxarino Trio 
(Spanyolország), a Kachimba4 (Japán), a 
Kleztory (Kanada/Moldova), Leandro Freg-

onesi (Brazília), a Natig Rhythm Group (Azerbajdzsán), illetve a Norda-
nians (Hollandia) zenél. A világzene elektronikus ágát bemutató Dj Sum-
miton az A38-on öt formáció lép porondra, a már említett magyar Bazaar 
Kings mellett az argentin Chancha via Circuito, a brazil Chico Correa, a 
holland Esta Polyesta, valamint a portugál Rocky Marsiano.

A Womex-megnyitó, az OffWomex, a Club Duna és a Showcase fesz-
tivál helyszíne egyaránt a Müpa, amely a Hangvető szakmai partnere.  
A Bálna biztosít helyszínt a szakmai vásár és a konferenciák számára.

(MTI)

ALLEE ELEGANCIA DÍJ 2015 
Légy stílusos te is, támogasd az eleganciát! Szavazz és nyerj! 

Az Allee Bevásárlóközpont újból kiadja az ALLEE ELEGANCIA DÍJAT. 
A különleges elismerést három kategóriában egy női és egy férfi  jelölt kaphatja meg. A neves 

szakmai zsűri olyan színművészeket, énekeseket, sportolókat állított jelölteknek, akik minőséget 
képviselnek és értéket teremtenek saját hivatásukban, példaképként lehet rájuk tekinteni, 

mindemellett megfelelnek az elegáns, stílusos öltözködés követelményének is.

Szavazz online az ALLEE ELEGANCIA DÍJ jelöltjeire az elegancia.allee.hu oldalon!

Minden szavazat számít, szavazz tehát minden kategóriában! 
A szavazók között 50 000 Ft-os Allee vásárlási utalványokat és 

2 fős belépőket sorsolunk ki a 2015. október 8-án tartandó díjátadó gálára.

Szavazatodat 2015. szeptember 23-ig adhatod le.
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Csákányi Eszter Bereczki ZoltánTrokán Nóra Kolovratnik KrisztiánSchell Judit Szabó Kimmel Tamás

Nánási Pál fotográfus, Tombor Sarolta sminkmester, Kulka János színművész (Allee Elegancia díjas),
 László Krisztina főszerkesztő (Marie Claire)

A  Z S Ű R I T A G O K

A  J E L Ö L T E K
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Ősszel megállhat a bérleti díjak emelkedése
 (Folytatás az 1. oldalról)
Olyan esetekről is hallani, amikor egy garzon 
bérleti díja bőven a 100 ezer forintos szint fölé 
kúszik. Amennyiben ezekhez az árakhoz a 
rezsit is hozzászámítjuk olyan összegeket ka-
punk, melyeket sok bérlő már nem, vagy csak 
kínkeservesen tud kigazdálkodni.

A változás nemcsak az új albérletet kereső-
ket érinti, hanem azokat is, akik olyan ingat-
lanban élnek, melynek tulajdonosa az árak 
emelkedéséről hallva jelentős mértékben, akár 
harmadával, felével is megemeli a bérleti dí-
jat, amikor a határozott idejű szerződés lejár. 
Ha pedig ez nem tetszik a bérlőnek, akkor 
kereshet magának másik bérlakást. Esélyeit 
azonban rontja, hogy jelenleg kevés a kiadó 
ingatlan – legalábbis a kereslethez viszonyítva 
–, másrészt ugyanolyan drágán talál csak má-
sik bérlakást egy adott környéken. Az egyetlen 
lehetőség számára, ha olcsóbb kerületbe, jel-
lemzően kijjebb költözik a belvárosból.

Egyelőre a lakást kiadók pozíciója jobb, ők 
diktálják a feltételeket, azonban Nagy Csaba 
szerint elképzelhető, hogy a téli fűtési szezon-
ban megemelkedő rezsiköltségek miatt bein-
dulhat egy vándorlás az olcsóbb, külsőbb ke-

rületekben elhelyezkedő albérletek irányába. 
Így aztán a lakástulajdonosok is meggondolják 
majd, hogy jobb megoldás-e számukra egy 
hosszabb távon megbízható, már megismert 
bérlő, vagy pedig ragaszkodnak a magasabb 
bérleti díjakhoz, de akkor elképzelhető, hogy 
sokat áll üresen a lakás.

 
Az okok
A mostani helyzethez több tényező vezetett. 
A folyamat onnan indult, hogy a válság évei 
alatt az ingatlan- és hitelpiaci boom után meg-
döbbentő mértékben beszűkült a hitelek piaca, 
ahogy a lakáspiac forgalma is drasztikusan 
visszaesett. A korábbi, nulla forintos önerővel 
már nem lehetett hitelt felvenni, és sokaknak, 
akik elbuktak egy kölcsönre vásárolt lakást, 
nem is igen volt kedvük, illetve nem is tudtak 
újabb hitelfelvételbe belevágni.

Nyugvópontra érhet az albérletpiac is 

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 Polgármesteri Hivatala 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 polgármester

FELHÍVÁS

Az albérletek viszont ekkor még olcsók vol-
tak. Egy adott lakást alacsonyabb összegért 
lehetett kibérelni, mint amennyi annak tör-
lesztőrészlete lett volna, ha hitelre megvá-
sárolja. (Már ha egyáltalán le tudja tenni az 
önerőt a vevő és megfelel az egyre szigorúbb 
hitelbírálati feltételeknek.) Így aztán mind 
többen választották a bérlakásba költözést. 
Sokan persze kényszerből, munkalehetősé-
get keresve költöztek és költöznek bérlaká-
sokba, elsősorban olyan területeken emelve 
a bérleti díjakat, mint Budapest és környéke, 
a nagyobb iparral rendelkező vidéki városok, 
illetve a nyugati határszél, ahonnan könnyű 
az ingázás Ausztriába.

Mindezek miatt az elmúlt esztendőben már 
jóval több lett a lakást kereső bérlő, mint a ki-
adó lakás. A bérlők kénytelenek voltak vadász-
ni az albérletekre, és elfogadni a magasabb 
bérleti díjat, ha lakni szerettek volna valahol. 
– Idén odáig fajult a helyzet, hogy újra megje-
lentek a pénzért árult, bérlakásokat tartalmazó 
listák, melyek az albérletet keresőket még né-
hány ezer forinttal lehúzzák, valamint egyre 
gyakrabban hallani csalókról, akik ugyan a 
kauciót átveszik a jelentkezőktől, azonban ha-

marosan kiderül, hogy nincs 
lakás, ahova költözhetnének 
– mondja Nagy Csaba.

Eközben azonban lassan 
kezdett magához térni az in-
gatlanpiac, a korábbi elha-
lasztott vásárlások fokozato-
san realizálódtak, az egyre 
alacsonyabb banki kamatok 
miatt megjelentek a befekte-
tők, miközben emelkedett a 
GDP is – hajtva a lakásárakat. 
Már a tavalyi év második fe-
lében az ingatlanpiac lassú, 
de biztos talpra állásáról be-
széltek a Balla Ingatlaniro-
dák területi vezetői. Ez mára 
elvezetett egy kifejezetten ke-
resleti piachoz, ahol a vevők 
igényeit nem tudja kielégíte-

ni a kínálat, az árak pedig magasra szöktek. 
Ez persze továbbtáplálta a bérleti piac árait 
is, amelyek a lakáspiacon tapasztalható éves 
szinten és országosan öt százalék körüli tiszta 
áremelkedésnél is sokkal meredekebb növeke-
désbe kezdtek: tavaly 20–30, idén akár 40–60 
százalékról is hallhattunk, nem hivatalos for-
rásokból.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a belvá-
rosi bérlakáshelyzetet – így a nyár második 
felében – tovább súlyosbítja, hogy a felvételi 
ponthatárok kihirdetése után a leendő egyete-
misták is megjelentek az albérleti piacon, első-
sorban az egyetemek közelében keresve kiadó 
lakásokat. Jellemző rájuk, hogy többen költöz-
nek, így a nagyobb méretű, nagyobb szobaszá-
mú lakások közül válogatnak, és hát persze 
ők is a fajlagosan olcsóbb ajánlatokat keresik, 
viszont beérik az átlagos vagy annál rosszabb 
állapotban lévő, nem felújított ingatlanokkal 

is. Ez a hullám azonban a tanév kezdetekor, 
szeptember közepére, végére ellaposodik, az 
egyetemisták által generált keresleti nyomás 
néhány hónapra enyhül.

Az Airbnb-szezon (az Airbnb-ről bővebben 
cikkünk utolsó részében olvashatnak) első-
sorban a nyári hónapokra korlátozódik, ami 
az egyetemisták albérletkeresési rohamának 
lanyhulásával együtt egy őszi megtorpanást 
vetít előre a bérleti piacon. Ezt pedig csak 
tovább erősítheti az a korábban említett lehe-
tőség, miszerint az első fűtésszámlák miatt 
várhatóan sok bérlő kerekedik majd fel, hogy 
olcsóbb, külsőbb kerületben lévő bérlakás után 
nézzen. Nagy Csaba szerint ezen tényezők mi-
att számíthatunk arra, hogy amint lelassul az 
áremelkedés az ingatlanpiacon a második fél-
évben, úgy az év utolsó negyedévében ugyan-
ez történik majd az albérleti piacon is, részben 
normalizálva a kialakult helyzetet.

Élénk ingatlanpiaci  
forgalom Újbudán
A XI. kerület az elmúlt időszakban egyértel-
műen a favoritok közé tartozott, az év első fe-
lében itt adták el a legtöbb lakást. Nagy Csaba 
azt mondja, a keresési paraméterek nem vál-
toztak tavaly óta. Mind az eladó, mind a bé-
relhető lakásoknál továbbra is a 1,5–3 szobás, 
4-es metró nyomvonalán lévő panel-, illetve 
téglalakások a legkeresettebbek. A panelek-
ről állítja: mindig is népszerűek voltak, hiszen 
ár-érték arányukat illetően magas hozamot le-
het elérni bérbeadásuk esetén, és könnyen ér-
tékesíthetők a piacon.

A XI. kerületben átlagban 2000 forint/nm az 
albérletek ára, de jelentős különbségek lehet-
nek egyazon területen is. Szentimrevárosban – 
ha egyáltalán találni bérleményt – egy kétszo-
bás lakás minimum 150 ezer forint. Ugyanez 
Kelenföldön 80–120 ezer között mozog, fel-
szereltségtől és állapottól függően.

Eladó ingatlanok esetén az igazán kelendő 
lakásokra azonnal van vásárló. A nagy alap-
területű, rossz elosztású, kevésbé frekventált 
helyen lévő ingatlanoknak továbbra is hosszú a 
kifutási ideje. A piacképes kínálat nagyot szű-

Nagy Csaba, a Balla Ingatlanirodák 
dél-budai régiójának szakmai vezetője

CSALÁdi OttHOntErEmtÉSi 
KEdVEzmÉny

A korábbi előírásokhoz képest jelentős eltérés, 
hogy a korábbi, minimum 70 négyzetméter helyett 
40 négyzetméteres lakásra is igénybe vehető, és az 
energetikai elvárások is némiképp enyhültek. Építés 
esetében azonban elvárásként bekerült a törvénybe 
az „összkomfortos” kitétel.

A CSOK-ot csak az veheti igénybe, akinek házas-
társának, gyermekének, együttköltöző családtagja-
inak nincs lakástulajdona és/vagy állandó haszná-
lati joga, illetve önkormányzati tuladonban lévő és 
szolgálati munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogvi-
szonya vagy lízingelt lakása. Az igénylőnek (mind-
egyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, 
illetve rendelkeznie kell bejelentett, minimum fél 
éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal. 
A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 
gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása 
esetén 8 év.

A kedvezmény összege függ a meglévő és a vál-
lalt gyermekek együttes számától, a lakás hasznos 
alapterületétől és a lakás energetikai besorolásától. 
A CSOK igényelhető a 2008. július 1-jén vagy azt 
követően kiadott építési engedéllyel rendelkező 
és legalább „B” tervezett energetikai minősítésű 
új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy haszná-
latbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, 
és legalább „B” energetikai minősítéssel rendelkező 
új lakás vásárlásához. Építés, illetve vásárlás esetén 
sem haladhatja meg a fajlagos négyzetméterár a 
300 ezer forintot, alacsony energiafogyasztású la-
kás esetében pedig a 350 ezer forintot. Igényelhető 
meglévő, legalább komfortos (vagy a bővítéssel 
azzá váló) használt lakás bővítéséhez is.

Új lakás építése és bővítés esetén a CSOK a ké-
szültségi fokkal arányosan kerül folyósításra, utóla-
gosan. Vásárlás esetén egy összegben történik  
a folyósítás, a folyósítás akkor kezdődhet meg, 
ha az igénylő az önerejét már felhasználta. Saját 
erőként kell számításba venni a korábban – 5 éven 
belül – értékesített lakás eladási árát.

A CSOK-ot csak egyszer lehet igénybe venni.  
A kérelmet és a mellékleteket – szerződéssel ren-
delkező – hitelintézethez kell benyújtani. A CSOK-
kal érintett lakásra 10 évig a magyar állam javára 
jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és 
terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A kedvezmény-
nyel érintett lakást ezen időszak alatt haszonélve-
zet vagy használati jog nem terhelheti.
 
További információ és részletek:  
csaladi-otthonteremtesi-kedvezmeny.blog.hu 

kült az elmúlt közel egy évben, számos új vá-
sárló jelent meg a piacon. A sok vevő részben 
az alacsony jegybanki alapkamatnak, részben 
az elmúlt időszak befektetési botrányainak, 
valamint a július 1-jétől bevezetett CSOK-nak 
köszönhető. A július 1-jétől jelentősen kibő-
vült családok otthonteremtési kedvezménye 
(CSOK) már jelen van a piacon, sőt, már ta-
vasszal érezhetően nagy volt az érdeklődés 
iránta. Egyértelműen tovább élénkíti a keres-
letet, és árfelhajtó hatása van. A nagy kereslet 
indukálja az árak növekedését. Emellett most 
azok is lakáshoz juthatnak, akiknek eddig 
nem volt lehetőségük, hiszen sok pénzintézet 
önerőként is elfogadja az otthonteremtési tá-
mogatást.

 
Az Airbnb is hatással van  
az albérletpiacra
Az elmúlt néhány negyedévben tapasztalható 
egyre fokozódó drágulásban egy új piaci té-
nyező, a közösségi szállásmegosztó portálok, 
elsősorban az Airbnb is jelentős szerepet ját-
szott. Ez a szolgáltatás – amely turisták ma-
gánlakásokban történő elszállásolását oldja 
meg netes foglalások segítségével – elsősor-
ban a belvárosi kerületekben éreztette árfel-
hajtó hatását, ott azonban nagyon. Az Aribnb 
azért nagyon kedvező a lakástulajdonosok szá-
mára, mert néhány hétvégén „megkeresik” azt 
az összeget, amit egy egész hónapra kapnának 
egy magyar bérlőtől. Nem véletlen, hogy az el-
múlt fél évben megtöbbszöröződött (az év eleji 
1500-ról júliusra 7000-re nőtt) az Airbnb-re 
regisztrált budapesti lakások száma, és meg-
jelentek az úgynevezett Aribnb-vállalkozók, 
akik kivesznek egy lakást havidíjért, hogy 
aztán az Airbnb-n nagyobb összegért kiadják. 
Július 1-jétől megindultak a NAV-nál az első 
vizsgálatok a külföldi portálon jelen lévő, de 
a tevékenységük után nem adózó lakástulajdo-
nosokkal szemben.

(K. V.)

A használt lakásokra 
vonatkozó korlát 
(maximális vételár, millió Ft)

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

Családias légkör,  
gyermekcentrikus környezet,  
állandóan megújuló akciók! 
ÖNt Is váRJA  
a Savoya Park BeváSárlóközPont  
a Hunyadi János út 19. szám alatt. 

tIzENEgyEK vAgyuNK! 2015. Augusztus 29-éN mINdEN KEdvEs 
éRdEKlődőt szEREtEttEl váRuNK Az INgyENEsEN látogAtHAtó 

sAvoyA pARK 11. szülEtésNApI RENdEzvéNyéRE számtAlAN 
pRogRAmmAl, NyEREméNyEKKEl, FERgEtEgEs KoNCERtEKKEl!

Új lakóink rovatunkat a Savoya Park támogatja

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com   www.vakvarju.com
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A tökéletes lecsó 
nyomában
Ilyenkor, nyár vége felé mindig felmerül a kérdés, milyen a tökéletes lecsó? Az, hogy létezik-e „tökéletes lecsó”, nem 
is kérdés. Szinte mindenkinek van is hozzá egy receptje. A baráti lecsópartit csak erős idegzetűeknek ajánljuk.  
A paradicsom, paprika, vöröshagyma édes hármasig nagy az egyetértés, ezután azonban jönnek a viták.

Sipos Zalán vagyok, 2015. 
június 19-én 3250 grammal 
és 50 centiméterrel láttam 
meg a napvilágot. Érkezésem 
óta kedves mosolyommal és 
jókedvemmel beragyogom 
a családom mindennapjait! 
Augusztus 26-án a szüleimet 
ünnepeljük, Apa, Anya, kívá-
nok nektek még nagyon sok 
boldog házassági évfordulót!

Delanoue Augustin 
András, harmadik 
gyermekünk, 2014. 
december 1-jén jött 
a világra a Szent 
Imre Kórházban. 
Két testvére és csa-
ládja nagy örömére. 
Ő az első, aki Bu-
dapesten született, 

nem pedig Bretagne-ban. Boldog, egészséges kisbaba, minden-
kit elcsábít a mosolyával.

Milyen arányban legyen a paprika és a paradicsom? Mennyi hagy-
mát tegyünk hozzá? Következzen a VakVarjú étterem konyhafő-
nöke, Bukszár Tamás ajánlása a tökéletes lecsóhoz. A mi javasla-
tunk egy rész hagyma, két rész paradicsom és négy rész paprika. 
Ha kicsit szaftosabbra akarjuk, tegyünk több hagymát alá. Ha a 
későbbiekben rizst, tarhonyát szeretnénk hozzáadni, akkor több 
paradicsom szükséges, hogy levesesebb legyen.

Milyen zsiradékot használjunk? Az igazi férfias lecsó szalonna-
zsíron készül, de próbáljuk ki bátran kacsazsírral is, különleges ízt 
ad hozzá. Olajat csak abban az esetben javasolnánk, ha zöldséges 
lecsót szeretnénk. 

Mikor rakjuk bele a paprikát és a paradicsomot? Hámozzuk a 
paradicsomot, vagy ne? 

Először a paprika kerül a hagymára, nagyobb lángon forgassuk 
át a hagymás zsiradékkal, majd kis lángon lefedve főzzük. Egye-
lőre még ne fűszerezzük, ne sózzuk. Ha kolbászt is szeretnénk 
belefőzni, azt most tegyük bele. Attól függően adjuk hozzá a 
paradicsomot, hogy mennyire szeretnénk szaftos végeredményt. 

A paradicsomot akkor adjuk a lecsó-
hoz, amikor a paprika már kicsit ösz-
szeesett, és kezd üvegesedni. Itt jön 
a hámozás kérdése. Ártani sosem árt, 
ha forró vízbe merítve meghámozzuk 
a paradicsomokat. A szétfőtt para-
dicsomról leeső, összepöndörödött 
héjakat nem jó enni, és látványra sem 
az igazi. 

Milyen fűszerek kerüljenek bele? A só és az őrölt feketebors 
az alap, de itt jön a nagy kérdés: a fűszerpaprika. Legtöbben ezt 
is alapfűszernek tartják, de meglepően sokan készítik nélküle, 
mondván, „ez nem pörkölt”.

Mikor van kész? Ez is ízlés kérdése, de tulajdonképp bármi-
kor, amikor már nem tudunk tovább várni. Szerintünk a legjobb, 
amikor a paradicsom már kicsit szétesett, de még nem teljesen 
szószos állagú.

A lecsót kísérheti még tojás, rizs, tarhonya, de van, ahol galus-
kával vagy krumplival tálalják. Érdemes kipróbálni a gombás 
és zöldbabos változatot is, teljesen új karaktert ad a lecsónknak. 
Ehetjük magában, egy kis sajttal megszórva, tálalhatjuk sült hú-
sokhoz, tésztákhoz.

Ha marad egy kevés a lecsóból, turmixszoljuk le krémesre, és 
tegyük el a hűtőbe. Pirítóson vagy vajas kenyéren pompás lesz 
reggelire.

A receptet most meghagyjuk házi feladatnak, hogy a fentiek 
segítségével mindenki megalkothassa a saját, „tökéletes lecsóját”.
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apróhirdetés
Lakás, ingatlan

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT felújítandó 
öröklakást vásárolnék. 06/20/496-6601.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL vásárol-
nék Budán és Pest belvárosában lakást. 
06/30/729-7546.
GDN INGATLANHÁLÓZAT, 21 000 
lakás, 30 000 kereső, 73 iroda. Elad-
juk-megkeressük ingatlanát! http://
nagykekseg.gdn-ingatlan.hu/
IRODÁNAK kiadó Ulászló utcai, 64 nm-
es, 1,5 szoba hallos lakás. 06/30/261-
3519.

Oktatás

ALLEE-NÁL angol-német. 466-5301, 
06/30/259-7091.

Víz, gáz, villany, fűtés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! 
06/30/9210-948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hiba-
elhárítástól a teljes felújításig. Petrás 
József mester. ELMŰ- minősített! 246-
9021, 06/20/934-4664.
 
Lakásszerviz

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Minden egy kéz-
ben. 202-2505, 06/30/251-3800.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A–Z-ig. Minden 
munka egy kézben 06/30/479-2776.
 
Háztartási gépek

MOSÓGÉPJAVÍTÁS, 06/20/288-5148.

TV, antenna, számítógép

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, 
vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 
06/30/85-72-653.
 
Szolgáltatás

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áru-
szállítás. 403-9357, 06/20/972-0347, 
06/30/589-7542.
W W W. A J T OA B L A K D O K T O R . H U 
ablakok, ajtók javítása, zárak cseréje, 
festése, szigetelése garanciával, felmé-
rés díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-
0269.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, ol-
csón, referenciával. 06/20/940-6622.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 
06/30/913-8245.
LAKATOSMESTER, 06/30/2991211, 
nonstop.
MINDENFÉLE kerti munkát vállalok, 
vidéken is. 06/30/682-4431.
KÁRTEVŐIRTÁS azonnal! T.: 
06/30/687-7169, TOXIMAX.hu
TAVASZI nagytakarítást, ablaktisztítást 
vállalunk. 06/20/595-3057.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szoba-
festést, mázolást, kisebb javításokat is 
vállalok. T.: 06/30/975-0053, 226-2527.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, 
homok, zöldhulladék, termőföld. 
06/20/4646-233.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lak-
kozás, festés. 06/30/9488-909.

Gyógyászat

GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 
06/30/206-4801.
PEDIKŰRÖS házhoz megy. Nyugdíjas-
kedvezmény 06/20/806-7783.

Arany rovat

FAZON ARANYAT 10 000 Ft-tól vásá-
rolunk, lehet hibás is, hozza be hozzánk! 
VII., Rákóczi út 52. (a Blaha Lujza té-
ren), Tel.: 951-6825.
 
Régiség

19–20. SZÁZADI magyar és régi külföl-
di festmények, műtárgyak vétele kész-
pénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 
06/30/949-2900, e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu 
Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Er-
zsébet fasor 3.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásáro-
lunk és árverésre átveszünk. VI., And-
rássy út 16. 266-4154. Nyitva: H–SZ: 
10–17, CS: 10–19.
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok 
antik bútort, festményt, órát, ezüsttár-
gyat, étkészletet, porcelánt, bronzokat 
stb., teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, 
herendi77@gmail.com

BOROSTYÁN ékszert arany áron vásá-
rolunk! 10 000–100 000 Ft-ig, a sárga 
golyós akár 1000 Ft/gramm. Arany, 
ezüst, hagyaték felvásárlása. Régiség 

üzlet: VII., Wesselényi u. 19. louisgale-
ria.hu, 317-9938.
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vá-
sárol régi szőnyegeket, sérült állapotban 
is. Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.

Állás

NYUGDÍJAS férfi munkatársat keres XI. 
kerületi élelmiszeripari kft. Munkaidő 
(H–P) napi 4 óra. Feltételek: számító-
gép-felhasználói ismeretek (Windows, 
Excell). Egészségügyi alkalmasság, 
valamint pontosság és rendszeretet. 
Érd.: 06/20/9372-303, délelőtt 7–12 óra 
között.
 
Könyvek

ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új ki-
adású könyveket, könyvtárakat, hangle-
mezeket azonnali ingyenes kiszállással. 
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit bol-
dogan elszállítom. Nem vagyok keres-
kedő. 06/20/956-4084.
 
Vegyes

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali kész-
pénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
VESZTESÉGES cégét átveszem, ügyvéd 
közreműködésével. 06/30/479-2776.
GAZDAGRÉT közeli társasház keres 
ezermestert, heti egy hétköznapra. 
06/20/522-0312.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hét-
köznap 14–18 óráig. 
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 
17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakására-
záshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden 
első szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. 
Minden páros hét keddjén 16–18 óráig dr. Oláh And-
rás Sándor ügyvéd tart ingyenes jogi tanácsadást. 

A XI. KERÜLETI MSZP 
PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 06/70/434-7741.
Jogi tanácsadás (telefonos egyeztetés alapján). Meg-
oldásközpontú pszichológiai tanácsadás, minden 

hónap első keddjén 14.00–17.00-ig, telefonos egyez-
tetés 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 iskolá-
ban. Görög András képviselő fogadóórája telefo-
nos egyeztetés alapján. Molnár Gyula képviselő 
fogadóórája minden hónap utolsó keddjén 10 órától 
a Mérnök utca 40. szám alatt. Az alábbi honlapon 
olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu Írhat ne-
künk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

A XI. KERÜLETI KDNP 
PROGRAMJAI 
A KDNP kerületi irodája, a nyári szünet után, szep-
tember 1-jétől várja az érdeklődőket.

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: delbu-
da.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. Fo-
gadóórára való időpontfoglalás Kálló Gergelynél a 
06/70/372-5854-es számon.

mozaIk
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fogadóórák

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

Péntek: 8–16

Targonca- vagy
autóvillamossági szerelőt
keresünk elektromos járművek szervizelésére

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Elektromos targonca, szállító és vontató járművek 
szervizelése
Diagnosztika / Hibakeresés / elhárítás

Szakirányú végzettség: munkagép-, targonca- vagy 
autóvillamossági szerelő
Hibakeresési tapasztalat
Ügyfél-centrikusság, precizitás
„B” kategóriás jogosítvány

Angol nyelv ismerete
OKJ-s emelőgép / targoncavezetői vizsga

Stabil munkalehetőség, alkalmazotti státusz
Magas szintű technikai háttér: szervizautó, mobiltelefon, 
laptop
Versenyképes juttatási csomag

Amennyiben jelentkezne álláshirdetésünkre, várjuk 
fényképes szakmai önéletrajzát a 

szervizmunkatars@gmail.com e-mail címre.

Munkavégzés helye: Budaörs (illetve kiszálló szerviz)

Előny:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye: Budaörs (illetve kiszálló szerviz)

Elvárások:

BARABÁS RICHÁRD (EGYÜTT-PM) 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091, 
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) 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
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: min-
den hónap második szerdáján 15–16.30 óráig. Önkor-
mányzat, Bocskai út 39–41. I. 119.  
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672.  
A nyári szünetre való tekintettel, július–augusztus hónap-
ban 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–augusztus-
ban 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 Polgár-
mesteri 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.) min-
den hónap első szerdáján 16–18 óráig, telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján, tel.: 70/902-18-39

„A példabeszédek könyve” 
mondja a bölcsességről.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
része (N, E, L, T). 13. Zene-
szerző (Ferenc). 14. … Shan, 
a kínai 5 szent hegy egyike. 
15. Attila névváltozata. 16. 
Nehézkesen ír. 17. … Kazan, 
filmrendező. 19. Görögkeleti 
táblakép. 21. Balin. 22. Kés-
hegy része! 24. Mitológiai 
lény. 26. Kút betűi keverve. 
27. A lélek tükre. 29. Kortyol. 
30. Bajban a király! 31. Lon-
doni düh, harag! 33. Kázus. 
35. Fekete álarcos lovas. 37. 
Ruhadarab. 39. Partiumi vá-
ros. 41. Állami Biztosító, röv. 
42. Falu határában lévő víz-
nyerő hely. 43. Orosz repü-
lőgépjelzés. 44. Felső korlát. 
46. Hajórész. 47. Orosz festő, 
szobrász (Ilja Jefimovics). 50. 
Amely személyek. 52. Szőlő-
támasz. 53. Sóbánya, román 
helynevekben. 55. 2004-es 
amerikai film (eredeti címe: 
The village). 58. Színész 
(László). 60. Török nyelvű nép tagja. 61. Egykori belgiumi tartomány. 
63. Részben kiürül! 64. Félig ural! 65. Leszármazott. 66. Ír–mexikói 
származású amerikai folkénekesnő (Joan). 68. Richter Gedeon. 69. Rit-
ka férfinév. 71. Hidrogén és neon vegyjele. 73. Gyümölcs.
Függőleges: 1. Levest kiszed. 2. A szerelem istene a görögöknél. 3. 
Gépkocsi, röv. 4. MEE. 5. Női név. 6. Massenet operája. 7. Arany vegy-
jele. 8. A Karib-térség egyik országa. 9. Francia férfinév, jelentése: 

oroszlán. 10. Nyitány páros 
betűi. 11. Pertu. 12. Időhatá-
rozó szó. 18. … Năstase, ro-
mán teniszező. 20. Keijo Erik 
Rosberg finn autóversenyző 
beceneve. 22. Az idézet má-
sodik része (A, N, B, L, B). 
23. Német úr. 25. Előadás. 26. 
Női becenév. 28. Kis Már-
ton. 30. Vas megyei község. 
32. Becézett Ágoston. 34. A 
Korán egyik fejezete. 36. A 
kimonó öve. 37. Pusztít. 38. 
Gyakorító képző. 40. Bizmut 
és jód vegyjele. 45. Német 
író testvérpár (Heinrich és 
Thomas). 48. Kistermetű ló. 
49. Huszármunkát végez. 51. 
Tarajos bemélyedés mészkő 
sziklán. 52. Horvát pénz. 54. 
Francia Nobel-díjas fizikus és 
kémikus házaspár (Marie és 
Pierre). 56. Anyagra jellem-
ző fizikai mennyiség. 57. Ústí 
nad …, cseh város az Elba 
partján. 59. Kémény része. 
61. Somogyi falu. 62. Sport-
ág. 65. Tartósít. 67. Szörp ve-

leje! 70. Utóirat, idegen rövidítéssel. 72. Tiltószó. 74. Némán arat!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 22.
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Buda-
pest, Pf. 92. A 13. szám rejtvényének megfejtése: „Legénymódra rend-
be állunk, mozdul a munka kezünkben.” Nyertese: Horváthné Ács Ka-
talin 1115 Etele út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben  
(Zsombolyai u. 5.) vehető át.



16 Újbuda 2015. augusztus 26. HIRDETÉS

www.ujbuda.hu

1. évfolyam 2. évfolyam

4. évfolyam

Kedves Újbudai Diákok! 
Kedves Szülok!

 Újbuda Önkormányzata az elozo évekhez hasonlóan 
iskolakezdési csomaggal kíván hozzájárulni a 

tanévkezdéshez, mely során minden 1-4. évfolyamos tanuló 
számára tanszercsomagot adunk át az évnyitón, ami a 

következoket tartalmazza:

színesceruza-készlet
2 db HB-s grafitceruza

3 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet

1 db sima füzet
8 db füzetcímke
vízfestékkészlet
zsírkrétakészlet

rajzlapcsomag
vonalzókészlet

ecsetszett
postairón
órarend

radír

színesceruza-készlet
3 db HB-s grafitceruza
3 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet
8 db füzetcimke
vízfestékkészlet
rajzlapcsomag
számolókorong
papírvonalzó
dobókocka
ecsetszett
postairón
órarend
radír

3. évfolyam

                                                                                          

olló
radír
órarend
ecsetszett
vonalzókészlet
rajzlapcsomag
vízfestékkészlet
8 db füzetcímke
1 db sima füzet
3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos füzet
2 db HB-s grafitceruza
színesceruza-készlet

olló
radír

órarend
ecsetszett

vonalzókészlet
rajzlapcsomag

vízfestékkészlet
8 db füzetcímke
1 db ének füzet

1 db szótár füzet
1 db sima füzet

3 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos füzet

1 db HB-s grafitceruza


