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Ismét Gazdagréti 
Halászléfőző Verseny!
Majd’ három évtizedes hagyomány folytatásaként 
2015. szeptember 19-én rendezik meg a következő,  
27. Halászléfőző Versenyt Gazdagréten.

 
Színpadi programok, ingyenes szórakozási lehetőségek várják a 
gyerekeket és a felnőtteket egyaránt az idei Gazdagréti Halászlé-

Indul a szezon, 
hajrá OSC!
A szeptember végén induló 
magyar vízilabdaszezonban 
sem változott a támogatók 
elvárása az A-HÍD OSC Új-
buda csapatával szemben. Az 
együttest csakúgy, mint tavaly 
most is a döntőbe várják, to-
vábbá a csapat vezetése szeret-
né, ha a nemzetközi szereplé-
sen javítana a gárda. Az OSC-t 
a nemzetközi bajnokságban az 
Egernek sikerült megállíta-
nia, míg a magyar szezonban 
a Szolnok kerekedett felül a 
bajnoki rájátszásban és a ku-
pában is. Az OSC szerint min-
den lehetőségük megvan arra, 
hogy javítsanak a tavalyi sze-
replésükön, hiszen a kerületi 
Nyéki Imre Uszoda megfelelő 
otthon a számukra és idén több 
poszton is sikerült erősíteniük 
a csapatot.

A vezetőedző szerint nem 
lesz egyszerű megismételni 
az előző évet, emiatt egyál-
talán nem borítékolható az 
idei döntőbe jutás. Egyedül 
a Szolnok képvisel valamivel 
nagyobb játékerőt, az Eger 
nagyjából ugyanolyan erős, 
mint az OSC.

Mivel a csapat hozza az 
eredményeket, szemmel lát-
hatóan mindenki elégedett 
vele. A megfelelő körülmé-
nyek érdekében bővült a 
Nyéki uszoda, jövőre a gépé-
szetfejlesztés következik, és 
tervezik az uszoda néző-be-
fogadóképességének nővelé-
sét is, ugyanis a jelek szerint 
komoly igény mutatkozik az 
OSC meccseire.

(Cikkünk a 4. oldalon )

Nevet változtatott az iskolaközpont
Mostantól Szent II. jános Pál néven folytatja műkö-
dését a korábban Szent benedek Iskolaközpont.  

1994. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit két elsős és két ötödi-
kes osztály indításával a tíz éve két tannyelvű oktató intézmény-
ként működő Szent Benedek Iskolaközpont, amely immár Szent 
II. János Pál Iskolaközpont. Az alapító bencés öregdiákok egy 
új iskolát szerettek volna létrehozni a régi Pesti Bencés Gimná-
zium utódjaként, ezért az intézmény Szent Benedek nevét vette 
fel. A lendületes indulást követően a bencés öregdiákok a későb-
biekben nem tudták már fenntartani az iskolát, így a fenntartási 
jogokat 2002-ben átadták a Krisztus Légiója Kongregációjának. 

Rendhagyó  
tanévnyitó ünnepség  
a bME-n

Nemzetközileg elismert 
programmá vált 
az újbuda jazz Fesztivál

Lezárult az újbudai 
Családbarát  
Program
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Jelenlegi székhelyére, a XI. kerületi Mezőkövesd utcába 2011-
ben költözött az intézmény. Közben a Bencés Rend saját iskolát 
indított Budapesten, ami szintén Szent Benedek nevét viseli az-
óta is, és a régi Pesti Bencés Gimnázium jogutódjának tekinti 
magát. A közös név gyakorta félreértésre és „keveredésre” adott 
okot, ezért a vezetősége a névcseréről döntött. 

– Miután már sem a pedagógiai koncepcióban, sem a régi 
nagynevű gimnázium jogutódjaként nem kötődünk Szent Be-
nedekhez, a fenntartó engedélyt kért a Szentszék Államtitkár-
ságától, hogy az iskola felvehesse Szent II. János Pál Pápa nevét, 
akinek személyisége, szellemisége igazán közel áll a fenntartó 
rend nevelési elképzeléseihez – összegez Tihanyi Katalin, az 

intézmény igazgatója. A névváltoztatás az iskola működésében 
alapvető változást nem okoz. Jelenleg közel száz kisgyermek jár 
az intézményhez tartozó óvodába és ötszázötven diák tanul az 
általános iskolában és a gimnáziumban. A két tannyelvű okta-
tás keretében angolul lehet a matematika vagy biológia, a tör-
ténelem, hittan, célnyelvi civilizáció tárgyakat elsajátítani. A 
2016/2017-es tanévvel hatosztályos, emelt óraszámú történelem 
és matematika orienteciójú osztályok indulnak, amely új rend-
szert jelent a korábbi négy évfolyamos gimnáziumban.

Az intézmény vezetősége október 20-án névadó ünnepséget és 
szentmisét szervez, amelyet Alberto Bottari de Castello apostoli 
nuncius celebrál.

szeptember 19.
10.00–18.00

főző Versenyen. Az esemény-
re hagyományosan családok, 
összeszokott baráti társaságok 
és kezdő konyhamű-
vészek is beneveznek. 
A levesek már délelőtt 
rotyognak a bográcsok-
ban, délután pedig az 
éhes zsűritagok végig-
kóstolják, hogy kihirdet-
hessék, ki főzi a környék 
legjobb halászlevét. A múlt 
évhez hasonlóan idén is ké-
szülnek színpadi programmal 
a szervezők, ezért tüzet rakni 
csak az előre kijelölt tűzrakó-
helyeken lehet. Eredményhir-
detés a kora délutáni órákban 
várható, ahol a legügyesebbek 
értékes ajándékokat 
kapnak! Az idei 
halászléfőző há-
zigazdája Tro-
kán Péter lesz. 
A sátrakban a 
kicsik kézmű-
ves és ügyes-
ségi játéko-
kon, fejtörőkön 
p r ób á l h a t já k 
ki magukat, és 
egyéb meglepetések 
is várnak rájuk. A színpa-
di programban többek között 
a gazdagréti Rock&Magic 
SE akrobatikus rock&roll be-
mutatója szerepel, vezetőjük 
Lengyel Veronika többszörös 
világbajnok szakedző, tánc-
pedagógus, koreográfus. De a 
decemberben 20. születésnap-
ját ünneplő Petőfi Musical Stú-
dió is színpadra lép, amely a 
kezdeti harmincfős stúdiólét-
számból mára közel száz főre 
gyarapodott; tagjaik közül 
többen elvégezték a Színház- 

és Filmművészeti Egyetemet, 
és ma már profi énekesként, 
színészként szerepelnek a kü-

lönböző színházak színpadán. 
Hiphopbemutatóval készül a 
Black Time Hip-Hop Táncis-
kola, ahol az oktatók a Csillag 
Születikből jól ismert Quan-
tum XXL oszlopos tagjai. 

A jószomszédi viszony 
fontosságára pedig a Szom-

szédok zenekar hívja 
majd fel a figyelmet 

a színpadi műso-
rok zárásaként, 
akik közös 
története ak-
kor kezdődött, 
amikor a két 
gitáros egy-

más szomszéd-
jába költözött. A 

halászléfőző ver-
senyre szeptember 

18-áig lehet regisztrálni 
az alábbi adatokkal: csapat 
neve és létszáma, a csapat 
képviselőjének a neve, tele-
fonszáma, e-mail címe. Az 
adatokat a media@ujbuda.hu 
címre küldhetik. A főzéshez 
a pontyot és a fát ezúttal is 
minden olyan induló számá-
ra ingyenesen biztosítják, aki 
előzetesen leadta jelentkezé-
sét. Fontos információ, hogy a 
helyszínen már csak korláto-
zott számban tudják a jelent-
kezéseket elfogadni.
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Egész nap ingyEnEs programok  
az Egész család számára!

Szórakoztató műsorok  
és bemutatkozók a színpadon

gyErE, ott a hElyEd!

2015. szeptember 12. 
10.00–18.00

lágymányosi öböl  
(Hengermalom utcai bejárat)

Közel 40 sportág,  
több, mint 70 egyesületi szakosztály 

bemutatkozása

sport.ujbuda.hu

A rendezvény védnökei: 
dr. simicskó istván 
sportért felelős államtitkár

dr. hoffmann tamás 
Újbuda polgármestere

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. szer-
vezésében immár ötödik alkalommal ke-
rül megrendezésre a „Válassz sportot  
Újbudán” elnevezésű rendezvény. Több 
mint 40 sportág 70 egyesületi szakosztálya 
regisztrált, amely idén is ott lesz a Lágymá-
nyosi-öbölben, hogy bemutassák az általuk 
képviselt sportágakat! Ezek között megta-
lálhatunk olyan népszerű sportágakat, mint 
például a vízilabda, úszás, kosárlabda, foci, 
kézilabda, kajak-kenu, triatlon, öttusa, judo, 
karate, vívás, de olyan különlegességek is 
jelen lesznek, mint a baseball, érintős rögbi, 
curling, stb.

Az egész napos ingyenes rendezvényen, az 
egész család találhat magának programo-
kat. A színpadokon egyesületi bemutatók-
kal, aerobik-, jóga- és zumbaórával, vala-
mint egyéb interaktív programokkal várják 
az érdeklődőket. Hangulatfokozó program-
ként a tavalyi X-faktor győztes, Tóth Andi 
énekel majd a színpadon.

A rendezvény védnökei: Dr. Simicskó Ist-
ván sportért felelős államtitkár és Dr. Hoff-
mann Tamás Újbuda polgármestere.

Részletes program a „sport.ujbuda.hu”  
weboldalon és az esemény Facebook-olda-
lán található.

NagyszíNpad – programterv
10.00	 Passé	RG	–	Ritmikus	Gimnasztika	bemutató
10.10	 Rendezvény	megnyitása	–	Műsorvezető	–	Szilárd
10.15	 Megnyitó	–	beszédet	mond	–	Kocsis	Sándor,		

Újbuda	Sportjáért	Nonprofit	Kft.	ügyvezető	igazgatója		
és	Horváth	Gábor	ÚS	szakmai	igazgatója

10.25	 Megathlon	SE	–	beharangozó	a	lövészet-futó		
kombinált	versenyre

10.30	 Panic	Crew	táncsoport	bemutatója
10.45	 Dr.	Hoffmann	Tamás,	Újbuda	polgármestere		

és	Dr.	Simicskó	István	sportért
	 felelős	államtitkár	köszöntő	beszéde
11.05	 OSC	vízilabda	OB	I.	játékosai	és	utánpótlásai		

a	színpadon,	beszélgetés	dr.	Konrád	Máriával		
és	Becsey	Péterrel

11.35	 MAFC	kosárlabda	–	Basket	–	NB	I.	játékosai,		
edzői	és	vezetői	(felnőtt	és	utánpótlás)		
Kangyal	Gergő,	Garai	Péter

11.50	 BEAC	női	kosár	NB	I.	csapata	–	Sándor	Ádám
12.00	 Pest-Budai	Karate	bemutatója
12.25	 Fit	KID	táncsoport	bemutatója
12.45	 Star	Sportakadémia	–	beszélgetés	a	színpadon
12.55	 Magyar	Curling	Szövetség	–	beszélgetés	a	színpadon
13.00	 BEAC	ELTE	Oriental	–	hastáncbemutató
13.15	 Budai	XI.	–	aerobikbemutató
13.30	 Budai	XI.	–	RG-bemutató
13.45	 Uniqa	Team	–	triatlon,	öttusa	–	beszélgetés	a	színapdon
13.55	 BEAC	Atlétika	–	beszélgetés	a	színpadon
14.05	 Házak	Háza	–	beszélgetés	a	színpadon
14.15	 Samurai	Judo	bemutató
14.30	 MAFC	Baseball	beszélgetés	a	színpadon
14.35	 Bárdosi	Küzdősport	Akadémia		

–	beszélgetés	Bárdosi	Sándorral	–	birkózó	bemutató
14.50	 Winner	Judo	–	judo	bemutató
15.05	 Koroibosz	–	karatebemutató
15.20	 Rock&Magic	táncbemutató
15.40	 Újbudai	Superior	Mountain	Bike	SE	bemutató,	

beszélgetés	a	színpadon
15.50	 Buborékfújó-verseny

16.00	 Tóth	Andi	–	X-faktor	győztes	fellépése
16.30	 Eredményhirdetés
16.45	 ELTE	–	modern	jazztánc
17.00	 Budai	Harcművész	SE	bemutató
17.20	 Színpadi	programok	vége,	maradék	ajándékok	kiosztása

KisszíNpad – programterv
10.00	 Műsorvezető	–	programismertetés	–	játék
10.05	 Budai	Harcművész	SE	bemutató
10.25	 MAFC	kézilabda	–	beszélgetés	a	színpadon
10.35	 Színpadi	leállás	a	nagyszínpad	programja	miatt
11.10	 Ternai	Szabina	–	Hatha	jóga,	gerinctornabemutató,	

bekapcsolódhat	a	közönség	is	–	20	perc
11.30	 Zumba	a	közönséggel	–	Csernus	Anna
12.00	 Samurai	Judo	–	judo	bemutató
12.15	 Budai	XI.	–	karatebemutató
12.45	 Megathlon	SE	–	beharangozó		

a	lövészet-futó	kombinált	versenyre
12.50	 Műsorvezetővel	játék		

–	dekázó	verseny	ajándékokért	gyerekeknek
13.05	 ELTE	Aerobik	edző	–	aerobikóra	a	közönséggel	

–	Karsai	Kriszti
13.35	 Csernik	Kornél	–	Kelen	,	Somodi	László		

–	Baráti	Bőrlabda	–	beszélgetés	az	utánpótlás	fociról,		
és	a	helyszíni	minibajnokságról

13.55	 Vívás	–	Halla	Péter	–	beszélgetés	a	színpadon
14.05	 Újbudai	Superior	Mountain	Bike	SE		

–	beszélgetés	a	színpadon
14.15	 Újbudai	Sportcentrum-	alakformáló	óra	a	közönséggel	

–	Egressy	Melinda	Budai	XI.	–	modern	tánc,	ritmikus	
gimnasztika	bemutató	–	óvodás	gyermekek	fellépése

15.15	 Újbudai	Judo	SE	–	judo	bemutató
15.45	 ELTE	–	modern	jazztánc	–	Wéber	Edi
15.55	 Leállás	a	nagyszínpad	programja	miatt
16.35	 Fit	KID	táncsoport
17.00	 Zumba	a	közönséggel	–	Csernus	Anna
17.30	 Kisszínpad	program	vége

gyErE El, próbáld ki és ismErd mEg a különböző lEhEtőségEkEt!

A programváltozás jogát fenntartjuk. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Rendhagyó tanévnyitó 
ünnepség a bME-n
Szeptember 1-jén tartotta meg 234. tanévnyitó ünnepségét a budapesti Műszaki Egyetem, ahol Áder jános 
köztársasági elnök mellett Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár, Tarlós István főpolgármester, 
Simicskó István országgyűlési képviselő és Hoffmann Tamás, újbuda polgármestere is részt vett.

 

Figyeljünk  
a gyermekekre!
a 2015/2016-os tanév megkezdése előtt a bRFK 
XI. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízott 
kollégái felkeresték az iskolák környékét, és felmérték 
a kihelyezett közlekedési táblák, valamint az útbur-

kolati jelek meglétét, láthatóságát. Ha 
valamilyen hiányosságot találtak, azt 
jelezték az illetékes hatóságoknak. 

Szeptemberben a frekventáltabb, vala-
mint a közlekedésbiztonsági szempontból 

veszélyeztetettebb helyeken található okta-
tási intézményeknél munkatársaim – a helyi 

polgárőrszervezetekkel, valamint a közterület-felügyelettel 
együttműködve – a reggeli becsengetés és a délutáni hazaindu-
lás időszakában jelen lesznek az iskoláknál, segítve a gyerme-
kek áthaladását az úttesten. 

Szeretnénk a szülők és a közlekedésben részt vevő gépjár-
művezetők figyelmét felhívni, hogy fokozott óvatossággal és 
körültekintéssel közlekedjenek a tanintézmények környékén. A 
tanév kezdetén a gyermekeknek is szükségük van egy kis időre, 
hogy újra megszokják a mindennapi közlekedést. A tanév során 
nemcsak az iskolák környékén, hanem bárhol az utakon szá-
molni kell egy esetleg figyelmetlen, fáradt diák úttestre lépésé-
vel, parkoló gépjárművek közül történő kilépésével, amelynek 
súlyos következményei lehetnek. 

A szülőknek kiemelt szerepük van a gyermekek biztonságos 
közlekedésre nevelésében. A KRESZ szabályainak betartá-
sával, szabálykövető magatartásukkal jó példát mutathatnak 
gyermekeiknek. 

Ha a szülők gépjárművel viszik az oktatási intézménybe a 
gyermeket, fontos, hogy ne kövessenek el szabálysértést (mint 
például kerékpársávon parkolás, gyalogátkelőhelyen megállás), 
valamint hogy kellő körültekintéssel nyissák ki a gépkocsi ajta-
ját, figyelembe véve a közlekedésben részt vevő többi járművet 
is.   

Az idei tanévben is folytatódik az „Iskola Rendőre” elneve-
zésű program, ezért kollégáim a tanév folyamán azokban az 
intézményekben, ahol igényt tartanak rá, KRESZ-oktatást, 
bűn- és balesetmegelőzési, továbbá drogprevenciós előadást 
tartanak. A tanulóknak – osztályfőnöki órán belül – lehető-
ségük nyílik ellátogatni az újbudai rendőrkapitányságra, ahol 
megtekinthetik a szolgálati gépjárműveket, felszereléseket.   

Ezek az előadások a korábbi években nagy népszerűségnek 
örvendtek mind a diákok, mind a tanárok körében. 

Sasné Birinyi Enikő r. főtörzsőrmester 
körzeti megbízott, iskola rendőre

Józsa János rektor ünnepi nyitóbeszédében arra hívta fel a hall-
gatók figyelmét, hogy az itt szerzett végzettség Magyarország 
legértékesebb és legnagyobb presztízsű diplomái közé tartozik, 
a világon mindenhol elismerik és keresik az itt végzett mérnö-
köket. Arra biztatta őket, hogy ne csak az alapképzést végezzék 
el, hanem a mes-
terszakokat is, 
mert – szavai 
szerint – csak így 
válhatnak igazi 
mérnökökké, a 
szakmájuk meste-
reivé. Jelezte, dip-
lomásaiktól eddig 
nem hallott érde-
mi elhelyezkedési 
gondokról.

Áder János a 
jövő generációjá-
nak felelősségére 
hívta fel a figyel-
met a klímaválto-
zással kapcsola-
tos előadásában. 
Arról szólt, hogy 
a Kárpát-meden-
ce sokkal jobban 
kitett a klímavál-
tozás hatásának, 
ezért nekünk ke-
vesebb időnk van 
a megoldások keresésére, a szélsőségesebbé váló időjáráshoz 
való alkalmazkodásra, valamint az energiahasznosítás hatéko-
nyabb formáinak a megtalálására. Az államfő, aki most először 
tartott előadást rendhagyó módon egy felsőoktatási intézmény 
tanévnyitóján, arról beszélt: aszályok, árvizek, ivóvízhiány és 
tengervízszint-emelkedés lehet a klímaváltozás következmé-

nye, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, ez pedig migráció-
hoz, az ivóvízért vívott háborúkhoz vezethet.

A magyar köztársasági elnök májusban jelentette be a www.
elobolygonk.hu honlap elindítását, miután konzultált Al Gore 
volt amerikai alelnökkel, a nemzetközi kezdeményezés elindí-

tójával. Al Gore – akit klíma-, környezetvédelmi tevékenységé-
ért Nobel-békedíjjal tüntettek ki – célja az, hogy kampányának 
egymilliárd támogatót szerezzen, azaz ennyi elektronikus alá-
írást gyűjtsön a párizsi klímacsúcs előtt. Hazánk volt az első 
ország, amely saját honlappal csatlakozott a világméretű ösz-
szefogáshoz.
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– az elmúlt évek intézkedései áttörést 
hoztak a megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatásában, a 2012-ben 
elindított reformok eredményesek voltak 
– mondta az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (EMMI) szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős állam-
titkára egy szakmai fórumon.

Czibere Károly, a KézenFogva Alapítvány XI. 
kerületben tartott kerekasztal-beszélgetésén 
megjegyezte azt is, az eredmények ellenére 
lehetnek bizonyos területek, amelyeket erő-
síteni, vagy amelyeken változtatni kell, ezért 
fontos meghallgatni a szakma véleményét is.

Az államtitkár kiemelte: az elmúlt öt évben 
– a kormányzati intézkedéseknek köszönhető-
en – kétszer annyi megváltozott munkaképes-
ségű ember tudott dolgozni, mint korábban. Az 
intézkedések között említette a rehabilitációs 
kártyát, amelynek hála a munkaadók a kár-
tyával foglalkoztatottak után kedvezményeket 
vehetnek igénybe, és amelyet a jövőben még 
több jogosulthoz szeretnének eljuttatni, illet-
ve a 2014 decemberében folyósított egyszeri, 
több mint 2,5 milliárd forint értékű támoga-
tást, amelyet a megváltozott munkaképességű 
embereket foglalkoztató akkreditált cégek  
a munkakörülmények javítására, eszközeik 
fejlesztésére fordíthattak, és amelyet a jövőben 
is szeretnének meghirdetni.

Popovics Réka, a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal főigazgató-helyettese úgy 
fogalmazott, 2012-ben egy egységesítési fo-
lyamat indult el, amely a mai napig zajlik, és 
amelynél fontosak a rendszeres, apróbb fino-
mítások.

Bernáth Ildikó, a Fogyatékos Személyek Esé-
lyegyenlőségéért Közhasznú Nkft. szakmapo-
litikai koordinációs testületének elnöke bemu-
tatta a Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV) 
projektet, amelynek az volt a célja, hogy a 
már dolgozó megváltozott munkaképességű-
eket képezzék tovább. Hozzátette, a csaknem 
ötmilliárd forintból megvalósuló, októberben 
záruló program mind Magyarországon, mind 
Európában egyedülálló, hiszen eddig elsősor-
ban munkanélkülieknek indultak képzések. 
A projektnek köszönhetően három állami cég 
– Főkefe, KÉZMŰ, ERFO – 116 telephelyén, 
több mint ötezer megváltozott munkaképes-
ségű dolgozó kapott képzést.

– A megváltozott munkaképességűek fog-
lalkoztatása Újbudának is fontos. Az alapítvá-

nyokkal való együttműködésen túl saját céget 
is fenntart az önkormányzat (Újbuda Prizma 
Nonprofit Kft.), amelyen keresztül több száz 
fogyatékkal élő kerületinek biztosít munkát és 
megélhetést – mondta Molnár László alpolgár-
mester. Hozzátette: a hivatal dolgozói között 
is egyre több a megváltozott munkaképességű 
szakember.

A KézenFogva Alapítvány kezdeményezésé-
re létrejött programon elhangzott, hogy az ala-
pítvány az elmúlt két évben több mint 50 meg-
változott munkaképességű embert helyezett el 
tartósan a nyílt munkaerőpiacon. Az alapítvány 
szakemberei szerint a legrosszabb helyzetben a 
pszichiátriai betegek, illetve a vakok vannak, 
ők találnak legnehezebben munkát.

(Újbuda/MTI)

Változások a rokkantsági 
ellátásban

A rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíj intézményének 2012. január 
1-jétől történt eltörlését követően 
az egészségkárosodott személyek 
részére, attól függően, hogy egészségi 
állapotuk milyen mértékű, rehabilitá-
ciós ellátást, illetve rokkantsági ellátást 
állapíthatnak meg. Az ellátás elne-
vezésében, minősítésében történő 
módosítás nem érintette a folyósított 
ellátások összegét, hiszen azokat a ko-
rábbival azonos összegben folyósítják, 
továbbá nem érintette az úgynevezett 
soros (a megállapítás során esetle-
gesen előírt) orvosi felülvizsgálaton 
történő kötelező részvételt. Akiknek 
a korábbi rokkantsági nyugellátása, 
rendszeres szociális járadéka 2012. ja-
nuár 1-jétől kezdődően rehabilitációs 
ellátásként került továbbfolyósításra,  
a vonatkozó jogszabály meghatározta, 
hogy kérniük kell a komplex orvosi fe-
lülvizsgálatukat, ellenkező esetben az 
ellátás 2012. május 1-jétől megszűnt. 
Ezen ellátottak esetében a kötelező 
komplex felülvizsgálat sorrendjének 
kialakításakor az érintettek életkorát, 
az egészségkárosodásának mértékét, 
valamint azon tényt vették/veszik 
figyelembe, hogy végez-e keresőtevé-
kenységet vagy sem.

AKTUÁLIS

www.szinesfenymasolok.hu
• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés

Újbudai cégek részére  
10% kedvezményt  
biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu
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Sahaja Jóga ingyenes meditációs kurzus

„Odaadás a meditációban”
   Ha szeretnéd megismerni önvalódat, 

elmélyülni az igazságban, gyere el kezdő 
Sahaja jóga meditácós kurzusunkra. 

    A módszert Shri Mataji Nirmala Devi 
(1923-2011) hozta létre. A tanfolyam 

ingyenes, de a terembérléshez önkéntesen 
hozzájárulhatsz, ha szeretnél.

  Budapesten szeptember 26-tól, minden 
szombaton 17-19h között.

Helyszín: Kulturális Szalon, 1126 Budapest, 
Böszörményi út 34/a

Jelentkezés: www.onmegvalosulas.hu

Gyors és 
szakszerű 
szolGáltatás  
a kártevők 
ellen. 

Lezárult  
a Családbarát Program
Ne kelljen dönteni a munka és a magánélet között, a gyermekvállalás pedig egyre 
kevésbé legyen egyenlő az egzisztenciális kockázattal – ezeket a fő irányelveket 
tűzte zászlajára újbuda Önkormányzata abban a szemléletformáló programban, 
amely a munka és a magánélet összehangolására irányult. 

Október közepéig forgalomkorlátozás 
lesz a Villányi úton
Gáz-, illetve távhővezeték-építés 
miatt október közepéig forgalom-
korlátozásra kell számítani a Villányi 
út–Tas vezér utca kereszteződésnél 
– közölte a budapesti Közlekedési 
Központ (bKK).

Szeptember 7-étől a Villányi úton a Móricz 
Zsigmond körtér felé haladva a villamosvágá-
nyok mellett – megközelítően 15 méter hosz-
szan – gázvezeték-építést végeznek. Ez idő 
alatt az autóbusz-közlekedés és az autós for-

galom a szegély melletti szűkített útszakaszon 
haladhat, egy sávon. Ezt követően szeptember 
21-étől október 19-éig távhővezeték-építést 
végeznek, az útpályán a régi aknát elbontják, 
emiatt a vágányok felől az útpályán mindkét 
irányban útszűkületre kell számítani. A távhő-
vezeték építése két helyen keresztezi a közúti 
forgalmat, itt ideiglenes átjárókon biztosítják 
a közlekedést. A BKK kéri az autósokat, hogy 
az érintett szakaszon fokozott figyelemmel 
közlekedjenek.

(Újbuda)

újbuda élen jár a megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatásában

A projektzáró eseménynek 
a hasonló szemlélettel bíró 
IBM adott otthont. – Nem 
feltétlenül anyagi támoga-
tást kell nyújtanunk a cégek-
nek, sokkal inkább az újfajta 
szemléletmód kialakításá-

ban kell segítenünk. Mi en-
nek a jogi és egyéb hátterét 
teremtjük meg azért, hogy a 
vállalkozások tisztában le-
gyenek, milyen előnyökkel 
jár, ha elsajátítják a család-
barát szemléletmódot. Ebben 
az önkormányzat nemcsak 
partnerként vesz részt, de a 
gyakorlati megoldásokban 

is igyekszik élen járni – fo-
galmazott Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere. 

A kétéves program során – 
amelyben több mint havi 60 
helyi intézmény, vállalkozás 
és civil szervezet vett részt – 

az önkormányzat és konzor-
ciumi partnerei többek kö-
zött annak helyi lehetőségeit 
keresték, hogy a kisgyerme-
kes szülők minél nagyobb 
arányban, az élethelyzetük-
höz igazodó rugalmas fel-
tételek mellett térhessenek 
vissza a munkaerőpiacra. 
– Fontos definiálni, hogy 

mikortól válik családbarát-
tá egy cég. A profitorientált 
szektor egyik vezető vállala-
ta az IBM, amely együttmű-
ködik az önkormányzattal és 
a civil szervezetekkel abban 
a kérdéskörben, mitől lesz 
családbarát egy vállalkozás. 
A program legnagyobb ér-
deme, hogy a helyhatóság 
elkezdett azon gondolkozni, 
milyen lépések szükségesek 
a megvalósításhoz, és mik 
azok az önkormányzati szol-
gáltatások, amelyeket még 
inkább fejleszteni lehet ezen 
a téren. A kivitelezés nagy 
része csak ezután valósul 
meg – nyilatkozta Molnár 
László alpolgármester. Bár a 
projekt most lezárult, a prog-
ramot az önkormányzat min-
denképp folytatja.

(K. A.)

Milyen támogatással segít  
az önkormányzat?
Újbuda Önkormányzata a korábbi évekhez 
hasonlóan idén is iskolakezdési csomaggal 
járult hozzá a tanévkezdéshez. Alsó tagozat-
ban minden kisdiák tanszercsomagot vehetett 
át tanévnyitóján, az adott évfolyam igényei-
hez igazítva többek között füzeteket, füzet-
címkéket, órarendet, rajzoláshoz és festéshez 
szükséges eszközöket találtak a csomagban a 
gyerekek. Az 1–3. osztályosok ingyen kapták 
a tankönyveket, ami a felsőbb évfolyamok-
ban átlagosan 10–12 ezer forint kiadást jelent. 
Emellett a három vagy annál több gyermeket 
nevelő családok számára szintén ingyenes a 
tankönyv.

Szeptembertől az iskolások étkezése NEM 
INGYENES, ahogy azt az előző számunk-
ban tévesen írtuk. (A hibáért elnézést kérünk 
az érintettektől!) A költsége napi 676 forint, 
aki csak ebédet kér annak 474 forint. Ezek-
ből az összegekből ötven százalékos kedvez-
ményt kapnak az 57 ezer forintnál kevesebb 
egy főre jutó havi nettó átlagkeresetű csa-
ládok gyermekei, ennél nagyobb, hetvenöt 
százalékos kedvezményt kap, akinek az egy 
főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja 
meg a 28 500 forintot. Nem kell fizetniük 
az iskolai étkezésért az 1-8. évfolyamon a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultaknak, ennél a támogatásnál havon-
ta személyenként 37050 forint a jövedelem-
határ – mondta Mayer Péter, az önkormány-
zat Szociális és Egészségügyi Osztályának 
vezetője.

Az óvodákban és a bölcsődékben szeptem-
bertől ingyenes az étkezés minden olyan gyer-
mek számára, akiknél a szülők egy főre jutó 
nettó jövedelme nem haladja meg a 89 408 fo-
rintot, amelynek igazolásához elég egy szülői 
nyilatkozat.

Idén először az óvodásokat is támogatja 
kezdőcsomaggal az önkormányzat, összesen 
hatmillió forint értékben. Az óvodakezdési 
csomagot a kerületi óvodavezetők javasla-
tai alapján állították össze, és szeptember 
első, második hetében kapják meg a gyere-
kek. Minden ovis kap tornazsákot, emellé 
igyekeztek olyan hasznos dolgokat összevá-
logatni, amelyeket minden nap használnak 
a gyerekek, többek között fogmosó poharat, 
fogkrémet, törölközőt, gyurmát. A kicsik 
a koruknak megfelelő zsírkrétát is találnak 
az egységcsomagban, a három–négy évesek 
vastagabb háromszög alakút, az öt–hat éve-
sek kerek rudat.
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Indul a vízilabdaszezon, bővül a Nyéki
Idén is a döntőbe jutás az A-Híd OSC 
Újbuda férfi vízilabdacsapatával 
szemben a szponzori és az együttes 
vezetése részéről az elvárás. Azzal, hogy 
a csapat három poszton is erősített, 
valamivel könnyebb lehet a nemzet-
közi szereplésben való előrébb jutás. 
Az országos bajnokság (OB I) döntője 
azonban a vezetőedző szerint még nem 
borítékolható, az Eger és a Szolnok is 
nagyon erős.

 
Nem lesz könnyű véghez vinni ugyanazt az 
OSC-vel, amit a múlt szezonban, vagyis OB 
I döntőbe vezetni a csapatot, de az elvárá-
sok nem lettek kisebbek a játékosokkal és az 
edzővel szemben – derült ki az együttes sze-
zonnyitó sajtótájékoztatóján a névadó szponzor 
A-Híd csoport központjában. Sal László, a tár-

saság vezérigazgatója a tájékoztatón összefog-
lalva elmondta, a technikai feltételek adottak a 
jó szereplésre, a Nyéki Imre Uszodát sikerült 
fejleszteni, a szurkolótábor erős és lelkes, a 
csapat bővült, tehát a hazai döntős szereplés a 
minimum, ami elvárható Magyarország egyik 
elit vízilabdacsapatától. Hozzátette, nagyon 
reméli, a gárda ebben a szezonban a nemzetkö-
zi bajnokságokban is képes lesz előrébb lépni.

A nemzetközi nyitány múlt hétvégén, lap-
zártánk után zajlott Grúziában, Tbilisziben. 
A BL első selejtezője, ahonnan egyetlen nyert 
mérkőzéssel tovább lehet jutni, bár a cél az 
első hely megszerzése, amelyről Vincze Balázs 
vezetőedző úgy nyilatkozott: ha képes lesz a 
csapat megőrizni a hétvégi program alatt az 
egészségét, reális esély van az első helyre. 
Annak ellenére is esélyes az első hely, hogy a 
csoport német együttese lassan olyan, mint az 

Az erősebb OSC-től a nemzetközi szereplés javulását várják

– Mi lenne, ha megcserélnénk a dolgot, Petike menne hegedülni  
és Lacikát íratnánk be vízilabdára?!

ATYAI ÖTLET

olasz labdarúgó csapatok az első osztályban. – 
Szinte csak erős és képzett idegenlégiósokkal 
állnak ki. Emellett a házigazda Tbiliszire is 
nagyon oda kell figyelni – tette hozzá Vincze.

A tbiliszi nyitány után lesz egy lélegzet-
vételnyi szünet, ugyanis a magyar bajnokság 
szeptember végén indul. Ez lehetőséget ad 
arra, hogy a felkészülés utolsó mozzanatait 
végrehajtsa a sajtótájékoztatón meglehetősen 
lelkes és egységes képet ábrázoló gárda.

A tavalyi második helyet a Szolnok mögött 
sikerült megszerezni. A Szolnok szinte mu-
musa lett az OSC-nek, hiszen a kupában és 
a bajnokságban sem sikerült átlépni rajtuk.  
A nemzetközi szereplésben pedig az Eger törte 
meg a XI. kerületiek lendületét. A tavalyi „kü-
szöbig” jutás ellenére, vagy épp emiatt, szem-
mel láthatóan nem lett nagyobb a mellénye az 
OSC játékosainak, pontosan kiolvasható volt 

mindenki nyilatkozatából, hogy idén a tavaly 
elért eredmények megismétléséhez több mun-
kát kell elvégezni és nagyobb erőfeszítést kell 
tenni. A küszöb előtt pedig nagyobb koncent-
ráció szükséges, hogy az érmek aranyosabbak 
legyenek.

A csapat elszántságát és erejét figyelve 
nem véletlen, hogy Hoffmann Tamás, Újbuda 
polgármestere kiemelte, az OSC elit gárdá-
vá emelése minden tekintetben előnyös volt.  
A kerületben az utánpótlás-nevelés jelentősen 
erősödött, a csapatnak otthont adó Nyéki láto-
gatottsága megnőtt. Kiváló példát mutat a csa-
pat akarásból, munkabírásból és eredményes-
ségből. A kerület segítségével az otthont adó 
uszoda két 33 méteres medencével működik, 
és egy kisebb medencét is megnagyobbítanak, 
hogy a civil sportkedvelők, illetve a profi vízi-
labda is megférjen egymás mellett.

OSC–Szolnoki Dózsa KÖZGÉP 7-10. Harminc 
év után így ismét a Tisza-partiak nyerték meg 
a Magyar Kupát. 
Országos Bajnokság
Október 31.: Nagy rangadónak számított, 
amikor az OSC a bajnoki címvédő Egert fogad-
ta a bajnokság 5. fordulójában. Az újbudaiak 
otthonában lejátszott találkozón az 
Eger remek hajrával szakította meg 
az OSC 15 mérkőzéses veretlenségi 
sorozatát, 8-5 arányú győzelemmel. 
Érdekes színt adott a mérkőzésnek, 
hogy a szezon előtt többen is éppen 
az Egerből igazoltak az OSC-hez. 
Vincze Balázs, a Szegedtől fris-
sen igazolt újbudai edző akkor azt 
mondta: „Várható volt, hogy előbb-
utóbb veszítünk, persze nem erre 
készültünk”.

November 4.: Vincze már hivata-
losan is az OSC vezetőedzője volt, a 
Szegedhez látogatott a csapat. A mérkőzésen 
Deckerék nem kegyelmeztek a hazaiaknak.

November 8.: A szuperrangadón, a baj-
nokság 13. fordulójában az alapszakasz első 
felének zárásaként a listavezető és minden 
mérkőzését megnyerő Szolnok otthonában 
látta vendégül a második helyen álló, egyet-
len vereséget begyűjtő A-Híd OSC-t. A végén 
győzött a papírforma, a Szolnok bezsebelte a 
három pontot (11-7).

Január 23.: A 14. forduló nyitányán az OSC 
nehezen húzta be a három pontot a Honvéd ven-
dégeként. A mérkőzésen az utolsó perc döntött, 
amikor Salamon révén bebiztosította a győzel-
met Vincze együttese. Mindkét csapat az előző 
körben egy rangadót játszott.

Február 4.: Szoros és nem mellesleg feszült 
összecsapást láthatott a Nyéki uszodába kiláto-
gató közönség. Az A-Híd OSC végül megfor-
dította a Ferencváros elleni meccset, és 9-8-ra 
győzött, de a vendégek nem hagyták szó nélkül 
a bírói döntéseket. Különösen azt nehezményez-
ték, hogy a nagyszünet előtti másodpercekben 
Gór-Nagy Miklós gólja az idő lejárta miatt nem 
lett volna érvényes. Gerendás György, a vendé-
gek szakmai igazgatója még a meccs után is ve-
hemensen reklamált a zsűri asztalánál. Vincze 
szerint: „Nem játszottunk jól, el kell ismernem. 
Gyengén kezdtünk, ennek több oka is van. Nem 
lebecsülve az ellenfelet, távlati céljaink vannak, 
ennek megfelelően készülünk, ez pedig befo-
lyással lehet az aktuális formára”. Ettől függet-
lenül az OSC begyűjtötte a három pontot.

Február 7.: A 17. fordulóban az OSC köny-
nyedén győzte le a Debrecent.

Február 28.: Majdnem meglepetést okozott  
a KSI az újbudai csapatnak, ám hiába vezetett az 
utolsó negyedben, csak megszorongatni tudta az 
esélyesebb együttest, a vendégek végül nyertek.

Közben egyre élesebbé vált a harc a bajnok-
ságban. Alig hat forduló volt hátra az alapsza-
kaszból, az Eger nagyon kapaszkodott, a Szol-
nok remekelt, csakúgy, mint az OSC.

Március 7.: Az A-Híd OSC Újbuda nagyon 
megverte a PVSK-Mecsek Füszértet.

Március 14.: AZ OSC remek védekezést 
mutatott be a Vasas ellen, összesen három gólt 
engedélyezve a vendégeknek. Sima győzelem.  
A Kaposvárt csak egy góllal verte, de a győze-
lem kötelező volt, így pariban maradt a Szol-
nokkal. A ráadás az UVSE Hunguest Hotels 
volt, ellene is nyert az OSC.

Közben a Szolnok nyerte az alapszakaszt.  
A bajnokság 26. fordulójában hét mérkőzést 
rendeztek, közte OSC–Szolnok összecsapást. 
Végére maradt tehát a nagy mérkőzés: a tabella 
elsője a másodikhoz látogat, el sem lehet kép-
zelni tökéletesebb sorsolást.

Április 7.: A rájátszás nyitánya, a Szolnok 
győzött az OSC otthonában. A két csapat a 
harmadik negyed végéig fej-fej mellett haladt,  
a szolnokiak a záróperiódusban fordították a 
maguk javára a találkozót. Az eredmény: A-Híd 
OSC Újbuda–Szolnoki Dózsa-Közgép 9-11.

Április 29.: Az Egerrel játszott OB-elődön-
tőt az OSC. Az első mérkőzésen nagy csatában 
az OSC két góllal nyert hazai pályán, a végén 
döntve el a meccset.

Május 12. rájátszás 1. mérkőzés: A kupa-
győztes és alapszakasznyertes Szolnok nyerte a 
férfi vízilabda OB I döntőjének első mérkőzését 
az OSC ellen. A szolnoki Vízilabda Arénában 
rendezett összecsapásnak mindkét együttes 
úgy indult neki, hogy egyformán simán vették 
az elődöntőt, de a végeredmény 13-9 lett a há-
zigazdák javára.

Május 15. rájátszás 2. mérkőzés: A három 
győzelemig tartó rájátszásos finálé második 

meccsén is nyertek a Tisza-partiak, az 5-12 ará-
nyú eredményen már látszott, hogy kiismerte  
a Szolnok az OSC-t.

Május 18. rájátszás 3. meccs: Ötvenegy év 
után újra vízilabdabajnok a Szolnok, miután 
veretlenül nyerte az alapszakaszt, és minden 
mérkőzésén diadalmaskodott a rájátszásban. Az 
OSC elleni harmadik mérkőzés 13-7-es szolno-
ki győzelemmel zárult, ezzel az újbudai csapat 
másodikként zárta a bajnokságot.

Vincze Balázs vezetőedző:
„Szeretném, ha nem lenne más az idei OSC 
csapat, mint a tavalyi. Fontos, hogy ez évben 
is élvezzük a játékot. Abban a tekintetben lesz 
más, hogy Német Toni érkezésével kevesebb 
teher hárul majd Joseph Kayesre, és együtt 
talán a legerősebb párost fogják itthon al-
kotni. Ezzel automatikusan erősödne a hátsó 
vonalunk is. Bízom benne, hogy a kapusaink 
sarkallják egymást a jó teljesítményre. Nagy 
Ádám érkezése egy fiatalos lendületet adhat a 
csapatnak.”

 
Gór-Nagy Miklós  
csapatkapitány:
„A BL-ben a cél és persze az elvárás a főtáblá-
ra jutás. Ismerve a csapatot, a képességeket, ez 
egy reális elvárás felénk és nem teljesíthetet-
len feladat. Ráadásul minden támogatást meg 
is kapunk hozzá.”

 
Hoffmann Tamás polgármester:
„A Nyéki Imre Uszoda fejlesztése két héten 
belül befejeződik. A következő évben a gé-
pészetet fejlesztjük úgy, hogy a komplexum 
fogadóképes marad, tehát senkinek sem kell 
lemondani a szabadidős vagy sporttevékeny-
ségéről. A korszerűsítésre természetesen nem 
csak az OSC miatt van szükség, az uszoda a 
‘80-as években készült, a modernizáció szük-
ségessé vált, hogy a komplexum képes legyen 
kiszolgálni a növekvő kerületi igényeket. Nagy 
feladat lesz a létesítmény néző-befogadóképes-
ségének növelése, ami nem lesz egyszerű.”

  

Nem borítékolt  
az OB I döntő
Interjú Vincze Balázzsal

 
• Kikkel bővült az OSC csapata idén?
Három új játékos érkezett, ketten a Vasasból: 
Barabás Botond kapus, és Német Toni cen-
ter, illetve az UVSE-től a 17 éves reménység, 

Nagy Ádám. Elsősorban posztok-
ra kellett erősítenünk.
• Nagyágyúnak számítanak az új 
emberek?
Mindenkinek komoly előélete 
van, Német Toni beverekedte ma-
gát a világligába a válogatottal, 
bízom benne, hogy idén remek 
éve lesz, és bekerül az olimpiai 
csapatba is. Nagy Ádám pedig 
egy igazi ígéret a magyar vízi-
labdának. Nekünk nagyágyúk, az 
OSC velük erősebb.
• A jelenlegi gárda erejét és a 
múlt évi teljesítményét figyelembe 

véve, legtöbben borítékolják, hogy az OSC 
idén is döntőt játszik. A nagy kérdés, hogy 
nemzetközi szinten lehet-e előrébb lépni?

Én nem borítékolom a döntős szereplést. Ah-
hoz ugyanolyan remek teljesítmény kell, mint 
tavaly. Idén az Eger például ugyanolyan játé-
kerőt képvisel, mint az OSC. A Szolnok, a já-
tékosaiból eredően, talán egy picit erősebbnek 
tűnik. És valóban a nagy cél, hogy a BL-ben 
messzebb jussunk, mint tavaly.

 
 

Emlékeztetőül  
a tavalyi szezonról
BL (LEN) Kupa
Október 21.: Összesorsolták a Szolnokot és 
az OSC-t a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, 
így a harmadik selejtezőkörből csak az egyik 
magyar együttes juthatott fel a főtáblára, ahol 
kiemeltként eleve ott volt a bajnoki címvédő 
ZF-Eger. A két magyar gárda azért került ösz-
sze, mert az OSC megnyerte második körös 
selejtezőcsoportját, míg a Tisza-parti alakulat 
csak a második lett saját négyesében. Vagyis 
az OSC esélyesebbnek tűnt. A négy továbbjutó 
(négy csoport volt) felkerült a főtáblára a nyolc 
kiemelt mellé. Ez végül a Szolnoknak sikerült, 
miután november 12-én hazai pályán 11-9-re 
győzött az OSC ellen a harmadik selejtezőkör 
visszavágóján. (A 12 együttes körmérkőzéses, 
oda-vissza vágós rendszerben kezdte meg a 
csatározásokat 2014. november 29-én. A leg-
jobb hat jutott be az úgynevezett Final Sixbe, a 
hatos döntő május 28-án és 30-án zajlott Bar-
celonában.)

 
Magyar Kupa
A Honvédot legyőzve a Magyar Kupa döntő-
jében az OSC nem bírt a Szolnokkal. A mér-
kőzésen a második negyedig tartotta a lépést 
Vincze Balázs együttese, ám a nagyszünet 
után beindult a szolnoki henger. A végén (Újbuda)
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•	Albertfalva,	Újbuda	Terasz	 
(1116 Budapest, Fehérvári út. 
168–178., akadálymentes  
mosdó az étteremben)

•	 Gazdagrét,	Spiller	Cukrászda	
(1118 Budapest. Naprózsa u. 11.)

•	 Gazdagrét,	Diamante	Fagyizó	
(1112 Budapest. Rétköz u. 43.)

•	 Gellérthegy	és	környéke,	 
Szamos	Marcipán	Allee	
Cukrászda	(1117	Budapest,	 
Váli u. 1–3., akadálymentes 
mosdó a bevásárlóközpontban)

•	 Lágymányos,	Punto	Gelato	 
(1117 Budapest, Fehérvári út 
50–52., akadálymentes mosdó  
az épületben)

•	 Nádorkert,	Újbuda	Trófea	
Cukrászda	(1117	Budapest,	
Hauszmann Alajos u. 6/B, 
akadálymentes mosdó az 
étteremben)

•	 Szentimreváros,	 
Somfa	Cukrászda	–	Buda	 
(1119 Budapest,  
Tétényi	út	63.,	Bikás	park)

A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

újbudai tűzoltósiker Orosházán
Idén Orosházán tar-
tották a Legerősebb 
Tűzoltók Nemzetkö-
zi Tűzoltó Versenyét 
augusztus 29-én. 
A 35 fokos hőség-
ben 120 lánglovag 
mérte össze fizikai 
állóképességét és 
kitartását. A ver-
senyfeladatok között 
volt tömlőfelhúzás, 
lépcsőfutás, palánk-
ugrás, valamint 80 
kilogrammos bábu 
cipelése 80 méteres 
távon.

A nemzetközi ese-
ményre Magyaror-
szágon kívül Szer-
biából, Romániából 
és Szlovákiából is 
érkeztek tűzoltók. A 

megmérettetésre hazánkból az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság központi, területi és helyi 
szerveinek hivatásos állománya, az önkormányzati 
tűzoltóságok állománya, valamint a főfoglalkozású 
létesítményi tűzoltóságok dolgozói nevezhettek be.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság több 
tűzőrsége megjelent. A XI. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó Parancsnokság C-szolgálati csoportjában szol-
gálatot teljesítő tűzoltók közül ketten is voltak a 
részt vevők között. A 30 év alatti kategóriában Józsa 
Zoltán tűzoltó törzsőrmester harmadik, a 30–40 év 
közötti kategóriában Nagy László tűzoltó főtörzsőr-
mester hatodik helyezést ért el.

Az okleveleket és a díjakat Bérczi László tűzoltó dan-
dártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, Bittman 
Tibor tűzoltó dandártábornok, szolgálatvezető, vala-
mint Tóth Tibor tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át.

Ha drága az iskolakezdés,  
a ruhatáron érdemes spórolni!
Szeptember eleje sok család költségvetését megterheli. A gye-
rekek újra a padba ülnek, és be kell szereznünk a megfelelő 
munkahelyi és iskolai öltözetet is a hűvösebb időkre. A Premier 
Outlet most iskolatáskák, gyermek- és sportruházat, valamint 

irodai viselet terén siet óriási kedvezmé-
nyekkel a segítségünkre.

A Premier Outletet okkal előzi meg a 
hírneve, az őszi tanévkezdésre és a mun-
kaszezon újraindulására is remek pénztár-

cabarát megoldásokat kínál. Az outlet 
központban szeptemberben közel 90 
üzlet több száz vezető világmárkája 

közül válogathatunk 30–70%-os kedvez-
ménnyel. 

Minden szülő szeretné gyermekét bizton-
ságban tudni a testnevelésórákon. A minőségi, megbízható 
felszerelés beszerzése azonban rengeteg időt és pénzt emészt 
fel. Magyarország legnagyobb outlet központjában egyedülálló 
módon, egy helyen megtalálható a Nike, a Puma, a Budmil és 
az Adidas üzlete is, így óriási választékból válogathatunk a bu-
dapesti árak töredékéért.

A lurkók sportfelszerelésén túl a megfelelő iskolatáska és az 
őszi gyerekruhák beszerzése is elsődleges. A Premier Outlet 
azonban nemcsak a gyerekek iskolai, hanem a szülők munka-
helyi megjelenésében is segít. Szép és elegáns darabokra a Tom 
Tailor, a Mango, a Sarar, az Olymp, a Benetton és a Roland 
Divatház üzletében csaphatunk le. 

Ha tudatosan készülünk az őszi időszakra, akár tízezreket is 
spórolhatunk. A Premier Outlet a XI. kerületből csak negyed 
óra, így akár már ma délután meglátogathatjuk a biatorbágyi 
outlet központot.

(X)

Tudta-e	Ön,	hogy...	
... a HPV – azaz a Humán Papilloma Vírus – az egyik leggya-
koribb szexuális úton terjedő fertőzés? A fogamzóképes kor-
ba jutva fontos mindenkinek tájékozódnia a vírussal kapcso-
latos információkról, hiszen felelősségteljes szexuális élettel 
a fertőzések nagy része elkerülhető.

A védőoltás fontosságáról Dr. Béres Zsuzsannát, a Budai 
Oltóközpont és Magánorvosi Centrum orvosát kérdeztük.

– A zseniális gondolat, mely szerint a méhnyakrákot egy 
vírus okozza, az 1970-es években még szinte eretnekség-
nek számított.  2008-ban azonban az elképzelés már orvosi 
Nobel-díjat ért, melyet Hausen orvos-
professzor kapott a humán papilloma 
vírussal (HPV) kapcsolatos kutatásaiért. 
A vírus egy nagy családot képvisel, bi-
zonyos típusai több betegség hátterében 
is jelen vannak (szájüregi daganatok, 
szeméremtest-, heredaganatok, végbél-, 
garat-, illetve méhnyak rák, szemölcsök).  
A HPV 16, 18 törzsek felelősek a rossz-
indulatú elváltozások 70%-áért. A HPV 
31, 45-ős törzsekkel bővítve a sort ez 
a szám már 80%! A kórokozó beépül a 
vírus genetikai állományába és a hosszú 
ideje fennálló fertőzést követően azt átprogramozza; idővel 
egyre több sejt lesz érintett a folyamatban, és egyre kisebb az 
esély arra, hogy az immunrendszer megbirkózik a feladattal. 
A folyamat előrehaladtával ezek a fertőzött sejtek a vérere-
ken, nyirokereken keresztül a szervezet más helyeire is eljut-
hatnak, ilyenkor beszélünk áttétről.

A nők 80%-a fertőződik meg a vírussal élete folyamán, 
akár többször is. Az egyik leggyakoribb szexuális úton ter-
jedő betegségről van szó, amellyel szemben az óvszer hasz-

nálata sem nyújt teljes védelmet. 
A betegség 30%-ban már 45 éves 
kor alatt jelentkezik. A védőol-
tás minden szexuálisan aktív nő 
esetében ajánlott. Az optimális 
időpont azonban a nemi élet meg-
kezdése előtti időszak, hiszen a fi-
atal immunrendszer fiziológiásan 
is magasabb ellenanyag választ 
képes kialakítani a vakcinációt 
követően. 2014-től már itthon is 
kötelezően ajánlott a hetedikes 

lányok szá-
mára a méhnyak rákot megelőző oltás, 
az ő esetükben két adag is megfelelő vé-
delmet biztosít, melyet fél év különbség-
gel kérhetnek térítésmentesen az isko-
lákban a szülők gyermekeik számára. A 
magyarországi oltási program keretében 
az elmúlt esztendőben 35 ezer szülő élt a 
lehetőséggel. Ebben a korcsoportban 10 
kislányból 9 esetében elmondható, hogy 
mindent megtettek a méhnyak rák meg-
előzése érdekében! Az idei tanévben 44 
ezer lány mondhat ismét nemet a vírus 

okozta komoly megbetegedésnek. A programban alkalmazott 
oltóanyag közel 93%-os összhatékonyságot nyújt a magas pa-
togenitású HPV törzsekkel szemben, típustól függetlenül.

A védőoltás nem helyettesíti az évenkénti nőgyógyászati 
rutinvizsgálatot, ezt az oltást követően is javasolt rendszere-
sen megtenni. Ebben az esetben azonban már szinte minimá-
lis az esély arra, hogy a betegség áldozatai legyünk. Sajnos 
így is közel 500 édesanyát, nagymamát, fiatal lányt veszítünk 
el évente, 1000 feletti az új esetek száma, és közel 10 ezer 
nőgyógyászati műtétet kell elvégezni, annak ellenére, hogy 
egy megelőzhető betegségről van szó. Az egészség korona az 
ember fején, de csak a beteg látja meg azt! (egyiptomi köz-
mondás) – én azt kívánom egészségesen is sikerüljön minden-
kinek meglátnia!

Az Egészségrovatot a

Budai Oltóközpont
és magánorvosi centrum

támogatta.

eGéSzSéGrovAT

A Budai Oltóközpontban elegáns környezetben várjuk páci-
enseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

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 a Budai OltókÖzpOntBan!

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

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

eSéLyeGyeNLőSéG
2015-ben 
ismét allee 
Elegancia díj
az allee bevásárlóköz-
pont idén második alka-
lommal adja ki az aLLEE 
ELEGaNCIa dÍj elisme-
rést, amelynek fő célja, 
hogy olyan példaképeket 
állítson, akik hitelesen 
képviselik az eleganciát. 
a díjak odaítélését a 
nagyközönség dönti el, 
az online szavazás szep-
tember 23-áig tart.

A díjazottak olyan sikeres 
művészek, sportolók, ismert 
személyek, akik értéket te-
remtenek saját hivatásukban, 
példaképként lehet rájuk te-
kinteni, mindemellett meg-
felelnek az elegáns, stílusos 
öltözködés követelményének 
is. A bevásárlóközpont köz-
leményében kiemelte, az öl-
tözködés kultúrája nemcsak 
azért fontos, mert az esztéti-
kus megjelenés jó dolog, ha-
nem azért is, mert az emberi 
kapcsolatokat segíti, erősíti.

A szakmai zsűri a színmű-
vész, énekes, sportoló kate-
góriákban három-három női 
és férfi jelöltet nevezett meg, 
azonban kategóriánként csak 
egy nő és egy férfi jelölt kap-
hatja meg a díjat. A kitűnte-
tések odaítéléséről online 
szavazás útján a nagyközön-
ség dönt szeptember 23-áig, 
a díjazottak személyét 2015. 
október 8-án hozza nyilvá-
nosságra az Allee. Bővebb 
információ a jelöltekről, a 
zsűriről és a szavazásról az 
alábbi linken érhető el: http://
elegancia.allee.hu/jeloltek

akadálymentes 
gasztroélmények
a nagy kánikulára való tekintettel 
feltérképeztük újbuda akadálymentes 
cukrászdáit. a megvizsgált húsz hely-
színből négy részben, három teljesen 
átment a vizsgán.

A vendéglátóhelyek akadálymentességét az aláb-
bi szempontok alapján vizsgálhatjuk: a helyszín 
megközelíthetősége (gyalogosan, autóval vagy 
tömegközlekedéssel); az épület külső és belső 
tereinek szintezése (van-e lépcső, küszöb, meg-
felelő szélességű ajtó); az elrendezés, például 
szellős vagy zsúfolt, mennyire lehet könnyedén, 
a többi vendéget nem zavarva közlekedni az asz-
talok között; van-e akadálymentesített mosdó; 
egyértelmű piktogramok; az asztalok magassá-
ga, az asztalláb elhelyezkedése; önkiszolgáló 
esetén az ételek elhelyezése, megnevezése, kü-
lönösen fontos a megfelelő betűtípus és méret az 
étlapon, a tájékoztató- és a menütáblákon. Sokat 
számít a személyzet hozzáállása, segítőkészsé-
ge, gyorsasága és mindezek mellett természete-
sen annak a légkörnek a megteremtése, hogy a 
speciális igényű vendég egy pillanatig se érezze 
magát kellemetlenül, és bármikor kedve legyen 
újra visszatérni az adott helyre.

Szerencsére Újbuda az egyik legfejlettebb 
kerület ezen a téren is, nem kell messzire men-
nünk, ha akadálymentes gasztrohelyszínt kere-
sünk, szinte minden városrészben találunk leg-
alább egyet. Íme a lista:

Budai Oltóközpont
és magánorvosi centrum
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9.00–22.00programok

10-18

 Kenderkóc Népi Játszóház

 „Vitéz László” Bábjáték-automata

 Open Stage – utcazenei kisszínpad

10.00–18.00 Kenderkóc Népi Játszóház
 „Vitéz László” Bábjáték Automata
 „Panel-skanzen”
 relikvia-kiállítás
 Ingyenes foglalkoztató, 
 gyermekmegőrző 
 a Református Közösségi Házban

 OPEN STAGE

támogatónk:

Kísérőprogramok

 09.25 Nyitány – közreműködik a Weiner Leó Zeneiskola 
  és Zeneművészeti Szakközépiskola fúvószenekara
 09.30 Főzőverseny start
 09.45 A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti 
  Szakközépiskola fúvószenekarának koncertje
 10.00 Majorka Színház: „A malacon nyert királylány”
 11.00–13.00 Kutyajó Fesztivál –  bemutatók, ügyességi versenyek
 13.00 Művészi-, tánc-, és mozgáscsoportok fellépése
 15.40 Petőfi Musical Stúdió
 16.00 Veres Mónika
 16.30 Petőfi Musical Stúdió
 17.00 Vadrózsák-Cavinton Néptánccsoport
 17.20 Ünnepélyes köszöntő
 17.30 Berecz András ének- és mesemondó
 18.30 Headbengs
 19.30 Tűz-tánc – a Szivárvány Táncszínház látványos bemutatója

 20.00 KiSTeHéN

OrmezoUnnepe__A3.indd   1 2015.09.07.   11:30:35

Lakótelepi „Historiád” Őrmező Ünnepén

Az Őrmezei Közösségi Ház az idei év legkiemeltebb eseményének,  
Őrmező születésnapjának méltó megünneplésére egy színes kavalkádot  
szeretne megvalósítani a 15. Őrmező Ünnepén, amelybe természetesen  

aktívan be kívánja vonni Őrmező lakosságát!

Az esemény szerves része lesz terveink szerint egy mini lakberendezési kiállítás, 
amelyhez a szükséges korabeli berendezéseket, eszközöket, rekviziteket 

felajánlásokból szeretnénk összegyűjteni. Biztosak vagyunk abban, hogy Őrmező 
otthonai a mai napig rengeteg, eredeti állapotú, féltve őrzött kincset rejtenek, 

amelyek csodálatos nosztalgiával ajándékoznák meg a fesztivál résztvevőit, emiatt 
kérjük, hogy a korabeli relikviákkal rendelkezők járuljanak hozzá kölcsönadott 

tárgyaikkal a „lakótelepi skanzen” kialakításához!

A kiállítás nem lenne teljes fotó- és videó dokumentációk felvonultatása nélkül,  
ezért kérjük, hogy ilyen jellegű anyagokat is szíveskedjenek  

a rendelkezésünkre bocsátani a rendezvény idejére,  
legyen az akár digitális vagy papír alapó fotó, újságkivágás, film, videó, egyéb.

Az esemény időpontja:  

Őrmező Ünnepe, 2015. szeptember 12. egész nap
Helyszíne az Őrmezei Költők Parkja

Kérjük, hogy kérdéseikkel, felajánlásaikkal, jelentkezési szándékukkal  
szíveskedjenek kollégáinkhoz fordulni  

az alábbi elérhetőségek egyikén:

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

tel./fax: +361 / 309-0007, 310-0644
e-mail: okh@ujbudakulti.hu

gps: lat 47.4635226 lng 19.0164273

„PanelPatina”
ŐRMEZŐ 40
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Segítsenek nevet adni Őrmező 
megújuló parkjának!
Mialatt a Cirmos utca–Boldizsár 
utca–Kérő utca által határolt 
területen javában folynak a 
munkálatok, várjuk az Önök 
névadó ötleteit.

A már megkezdett felújítás két terü-
letre osztható. A posta épülete előtt 
az új térkőburkolat mellett olyan ta-
lálkozási pontot alakítanak ki, amely 
alkalmas az átmenő forgalom leveze-
tésére, és helyet nyújt a kellemes vá-
rakozáshoz. Fontos fejlesztés a posta 
megközelítésének akadálymentessé 
tétele; a bejárathoz rámpa épül.

A névadási felhívás az Őrmezei 
Közösségi Ház és a szolgáltató ház 
között, illetve mellett elhelyezkedő 
park területére szól. A posta és a Bol-
dizsár utca közötti, két új kertkapu-
val körülhatárolt térben a felfrissülés 
és rekreáció jegyében ivókút, sakk- 
és kártyaasztal, tűzrakóhely lesz. 
Szenior szabadtéri fitneszeszközök is 
helyet kapnak; kétszemélyes leülős 
biciklizős és csípőlazító gép. A tér-
világítást hat napelemmel működő 
lámpatest biztosítja majd. A park az 
önkormányzat szándéka szerint el-
sősorban az idősek kikapcsolódását 
segíti, de a gondozott környezet ter-
mészetesen vonzó lesz minden kor-
osztálynak és a családoknak is.

A névadópályázat meghirdetését 
Junghausz Rajmund, a terület ön-
kormányzati képviselője kezdemé-
nyezte.

A névjavaslatokat szeptember 15-
éig bárki leadhatja az Őrmezei Kö-
zösségi Házban, illetve elküldheti a 
media@ujbuda.hu, vagy levélben a 
KözPont Újbudai Kulturális, Peda-
gógiai és Média Kft., 1113 Budapest, 
Zsombolyai u. 5. címre is.

Az eredményről az Újbuda újság-
ban és az ujbuda.hu honlapon tájé-
koztatjuk olvasóinkat.

„Készíts valami harapnivalót, 
hozd a szomszédokat  
és érezd jól magad!”
Aki augusztus 30-án, vasárnap a Feneketlen-tó körül 
sétált – főleg a Villányi úti oldalán – biztosan maga  
is kedvet kapott egy kis nyárzáró piknikezéshez.  
A Miutcánk csapata a XI. kerületben tartotta utolsó 
nyári piknikjét függőágyakkal, kötéltáncosokkal, 
társasjátékokkal, kajacsatával és jótékonysági  
gyűjtéssel.

 
„Készíts vala-
mi harapni-
valót, hozd a 
szomszédo-
kat és érezd 
jól magad!” – 
ez volt a szlogenje 
a Miutcánk csapata által 
szervezett piknikezésnek. A 
vidám emberek, színpompás 
ételek mellett még egy mi-
nipóni is feltűnt a vasárnap 
délutáni nyárbúcsúztató ese-
ményen, amit a Miutcank.
hu közösségi oldal kitalálói 
szerveztek. A Miutcánk.hu 
egy olyan közösségi oldal 
és közösségépítő platform, 
amelynek az a célja, hogy mi-
nél több jószomszédi viszony 
alakuljon egy adott környék 
lakói között, ezért alkalma-
zásukkal könnyedén megis-
merhetjük a környezetünkben 
élőket, valamint felismerhet-
jük a jó szomszédságban rejlő 
lehetőségeket.

A nyár során több helyszí-
nen is piknikeztek már, nyár-
búcsúztató szabadtéri esemé-
nyüket pedig a Feneketlen-tó 
partjára tervezték. Fél 4-kor 
vette kezdetét a várva várt ka-
jacsata, ahol Budapest minden 
kerületét csapatokba osztot-
ták, és mindenki a csapatának 
megfelelő színű ételt, zöldsé-
get, gyümölcsöt, alapanya-
got, kiegészítőt kellett, hogy 
magával hozzon. A csapatok 
által hozott alapanyagokból 
a helyszínen készítettek egy 

menüt, ame-
lyet a zsűri 
ízvilág, tála-
lás/kreativi-

tás és az adott 
csapat színei-

ben pompázó ki-
egészítők alapján értékelt. 

A kajacsatára való felkészü-
lésben természetesen előnyt 
élveztek azok, akik a szom-
szédaikkal előre egyeztettek! 
A XI. négy másik kerülettel 
egy csapatban a zöld színre 
koncentrált, így ők cukkikini-
vel, salátával, uborkával, kör-
tével és stílusosan zöld színű 
szalvétákkal érkeztek.

A szervezők a helyi rászo-
rulókra is gondoltak, és az is-
kolakezdéshez kapcsolódóan 
jótékonysági gyűjtést hirdet-
tek a XI. kerületi Gyermekjó-
léti Központ javára. Főként jó 
állapotú, esetleg új, soha nem 
hordott/használt tanszereket 
vártak, hogy ezekkel az ado-
mányokkal könnyítsék meg a 
rászorulók gyerekek szeptem-
beri iskolakezdését.

A délután során volt tár-
sasjátékozás, óriásbubo-
rék-fújás, bábos gyerektorna, 
masszázs, henna- és arcfes-
tés, kötéltáncolt a Gibbon 
Slacklines Hungary, fellé-
pett a ManGoRise, a még 
késő délután is aktívak pedig 
Flow Jógán, funkcionális 
tréningen és a BUDA-PEST 
ügyességi vetélkedőn is részt 
vehettek.
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ProGrAMAjáNLó
ajánló az újbuda 
60+ közel 270 havi 
programjából
2015. szeptember 12. 9.00–22.00  
Őrmező Ünnepe Helyszín: őrmezői Költők 
parkja; ingyenes; további információ: 310-
0644, okh@ujbudakulti.hu
 
2015. szeptember 13. 60+ természetjárás
Budai-hegység Nagykovácsi–Nagykopasz–
mammutfenyők–Budakeszi (16 km)
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metró; 
ingyenes; további információ: Kremzer 
Ferenc (Olajip.TE), 06/30/560-8042
 
2015. szeptember 14. 13.00–14.00  
Gyógytorna Helyszín: Kelenvölgyi 
Közösségi Ház; további információ: 424-5363
 
2015. szeptember 14. 16.00–18.00 
Útifilmvetítés: Isztria Helyszín: USZOSZ 
Gazdagréti Idősek Klubja; ingyenes; további 
információ: Valentin Ferencné 60+ Program 
önkéntes, 06/30/831-8102
 
2015. szeptember 15. 9.00–10.00  
Hahota jóga Helyszín: Bikás park (kék 
sportpálya melletti füves rész), ingyenes; 
további információ: 372-4636
 
2015. szeptember 15. 10.00–12.00  
A digitális fotók számítógépes javításának 
lehetőségei Laptop ajánlott! (Újbuda 60+ 
Médiaműhely, Fotósok)
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház; 
ingyenes; további információ: 351-4276 

 
2015. szeptember 15. 16.00–19.00 
Kártyaklub (ulti, snapszer)
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház; 
ingyenes; további információ:  
424-5363         
 
2015. szeptember 16. 60+ természetjárás
Budai-hegység Normafa–Makkosmária–
Sorrento–Farkasrét (16 km)
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű, városmajori 
végáll.; ingyenes; további információ: 
Kremzer Ferenc (Olajip.TE), 06/30/560-8042
 
2015. szeptember 17. 13.00–17.00 
Fűvészkerti séta  Találkozás a Keveháza u. 
6. szám alatti idősek klubjában; árak: felnőtt: 
850 Ft, nyugdíjas: 400 Ft + útiköltség;  
további információ: Szabó Imréné klubvezető, 
786-6325
 
2015. szeptember 18. 12.30–14.00 60+ 
mentálhigiéné Téma: Pozitív énkép 
megőrzése (időskori változások) – Előadás 
és csoportos beszélgetés pszichológus 
vezetésével. Helyszín: Újbudai Szenior 
Programközpont; ingyenes; további 
információ: 372-4636
 
2015. szeptember 21. 16.00–18.00 
Útifilmvetítés: Horvátország Helyszín: 
USZOSZ Gazdagrét Idősek Klubja; ingyenes; 
további információ: Valentin Ferencné 60+ 
Program önkéntes, 06/30/831-8102  
 
2015. szeptember 22. 10.00  
Fotóséta Vácon vezetéssel 
(Újbuda 60+ Médiaműhely, Fotósok), 
ingyenes; további információ: 351-4276        
         
2015. szeptember 24. 13.00–17.00 Nyírédi 
Judit: Foltvarrás Helyszín: USZOSZ 
Albertfalva Idősek Klubja; ingyenes; Pap-
Dávid Anna, 789-2952

60+

Elmúlt 50 éves, és szívesen tanulna nyelvet?

A ngol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
nyelvtanfolyamok indulnak

Beiratkozás és szintfelmérés:  
Szeptember 21-25. hétköznapokon, ,
9.30 - 18.00 óra

Cim: Új helyszínen! 
1137 Budapest, Radnóti M. u. 2. Részletes tájékoztató, 

órarend a honlapunkon.
www.senioroknyelviskolaja.hu
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Seniorok Nyelviskolája 

 50 éven felüliek számára a Belvárosban.

Tel.: 319 90 39, 319 9054
(a Westend Váci úti bejárátánál)

Relaxációs foglalkozások indulnak 
kezdő és haladó szinten az újbudai 
Szenior Programközpontban
A mindennapi életben számtalan váratlan stresszhatás ér bennünket, aminek 
kezelése alaposan igénybe veszi a szervezetünket, kimeríti erőforrásainkat. 
Mindezek csökkentik az immunrendszer hatékonyságát, és testi tünetek, beteg-
ségek kialakulásához vezetnek. A feszültségek csökkentésének hatékony mód-
ja az autogéntréning, amely könnyen elsajátítható. Az elmúlt tavaszon a 60+ 
Program résztvevői számára Jenser Márta pszichológus, a Magyar Relaxációs 
és Szimbólumterápiás Egyesület tagja tanította meg a gyakorlatokat és vezette a 
relaxációt. A csoportos és egyéni feladatok, a közös beszélgetések hozzájárultak 
az időskorúakat foglalkoztató problémák szakember segítségével történő feldol-
gozásához, levezetéséhez.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ősszel, szeptember 14-étől ismét indulnak re-
laxációs foglalkozások hétfői napokon 13 órától kezdő csoport, 14 órától pedig 
haladó csoport formájában. A haladó csoportba azokat az érdeklődőket várjuk, 
akik már korábban részt vettek a 60+ relaxációs foglalkozásokon, és jobban el 
szeretnének mélyülni a relaxációs gyakorlatokban különböző témákat érintve.

További információt minden hétköznap 8.00–14.00 óra között az Újbudai Sze-
nior Programközpontban kaphatnak (1113 Bp., Bölcső u. 3., tel.: 372-4636).

Gerinctorna  
fiziológiás labdán
Kezdő tanfolyamok

HELYSZÍN: Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gim-
názium (XI., Baranyai u. 16–18.)
Kezdő csoport időpontja: 2015. október 1-jétől, csütörtökönként 16.00–17.00 óra 
között
Csoportvezető: Vörösmarty Edit
Jelentkezni lehet: 2015. szeptember 21–25. között 10.00–13.00 óráig személye-
sen az Újbudai Szenior Programközpontban (XI., Bölcső u. 3.)
További információkat a 372-4636-os telefonszámon kaphatnak
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom *
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még 
nem vett részt a tanfolyamon!!!

a tücsök és a hangya...

60+ Pilates, intimtorna – kezdő csoport
újbuda Önkormányzatának Támogatásával
Az egészség megőrzése, illetve mozgásszervi, nőgyó-
gyászati, urológiai, proktológiai, pszichés, szív- és ér-
rendszeri panaszok enyhítése és megelőzése érdekében.

Pilates, mert erősíti a törzs izmait, teljesen átmozgatja 
a testet, kíméli az ízületeket, koncentrált mozgás, oldja 
a mindennapos stresszt. Különösen ajánlott hát- és de-
rékfájás esetén.

Intimtorna, mert a medencefenék izomzatát erősíti. 
Különösen ajánlott ezen izmok gyengesége esetén és az 
alhasi szervek védelmében.
          
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyéké-
nyes u. 45–47., tel.: 204-6788)
Foglalkozások ideje: 
CSAK FÉRFIAK RÉSZÉRE: 2015. szeptember 23-
ától, szerdánként 11.30–12.30 óra között. CSAK NŐK RÉSZÉRE: 2015. szeptember 24-étől, 
csütörtökönként 09.00–10.00 óra között
Jelentkezés: 2015. szeptember 14–18. között a tanfolyam helyszínén 10.00–18.00 óráig
Jelentkezési feltételek: Xl. kerületi lakos, betöltött 60. életév, 10 órás tanfolyam rendszeres 
látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea

*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett részt  
a tanfolyamon!!!

Szegény tücsöknek nem volt sok kedve muzsi-
kálni az elmúlt hetek forróságában. Ezért  
a hangyának is lassabban álltak csatasorba  
a befőttesüvegek a polcon. Színesedik a kamra 
az eltett baracktól, uborkától, körtétől, para-
dicsomtól. Hogy a tücsök koma visszanyerje 
muzsikus kedvét, a hangya meglepte egy csupa 
gyümölcsös süteménnyel.

A sütemény neve: gyümölcsmentő sütemény. Azért 
kapta ezt az elnevezést, mert a hűtőszekrényben ilyen-
kor mindig árválkodik 2-3 körte vagy barack, esetleg 
pár szem szőlő. Pár éve egy gasztroversenyen 3. díjat 
nyertem ezzel a „költeménnyel”. Édesanyámnál is si-
keresen átment a vizsgán. Azóta már elkészítette az 

egyik barátnőm is – aki nem éppen a konyha tündére 
–, és parádézott vele. Néhány tanács: az eper túl vizes 
gyümölcs, ezért nem szerencsés választás, de a banán 
már kiválóan használható télen.

Íme a recept:
Hozzávalók négy főre 
• 2-3 körte   
• 2-3 őszibarack (sárga és fehér húsú)
• néhány szem szőlő 
• 15 dkg cukor
• 2 tojás
• 1 pohár kefír (150 gr)
• 1,2 dl napraforgóolaj
• 1/2 citrom leve
• 10 dkg cukor
• 20 dkg liszt
• 1 csomag sütőpor
• 1 citrom héja
• 1 marék dió vagy más mag  
   (ez esetben a lisztet csökkentsük)
• csipet só

Elkészítés:
Jénai tálban karamellizáljuk a cukrot és körbefolyat-
juk az edényben, majd félretesszük hűlni. Elkészít-
jük a tésztát. Külön-külön összekeverjük a száraz, 
illetve a nedves hozzávalókat, majd a végén az egé-
szet összeöntjük és elkeverjük. A gyümölcsöket csak 
ekkor hámozzuk meg, hogy ne barnuljanak meg. Az 
edénybe halmozzuk a gyümölcsöket, és ráöntjük a 
tésztát. 

Előmelegített sütőben sütjük. 
Langyosra hűtjük a süteményt, és kifordítjuk egy tál-

ra. Nem szabad teljesen kihűteni, mert csak a langyos 
karamell tud beszivárogni a tésztába.

Sütési hőfok: 170°C
Sütési mód: alul-felül sütés
Edény mérete: 20x30 cm

(Szeva)

További programok  
és információ:

újbudaI SZENIOR
PROGRaMKÖZPONT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:  
hétköznap 8–14 óra között
Web: idosbarat.ujbuda.hu/
ujbuda-60-program
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

újbudai Szenior 
Programközpont  
– HOSSZabb NyITVa TaRTÁS
2015. augusztus 31-től kezdve már nyolc óra-
kor kinyit az Újbudai Szenior Programköz-
pont. A korábbi nyitást ügyfeleink kérték mert 
így könnyebben tudják napi teendőikhez iga-
zítani a 60+ Programmal kapcsolatos ügyin-
tézésüket.
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Bibliai
Szabadegyetem
A Biblia az európai kultúrában 

János evangéliuma szeminárium

A Szabadegyetem mindenki számára nyitott, 
aki szeretné a Biblia könyveit megismerni. 

Helyszín:  Budapest, XI. Zsombolyai u. 6. földszint, TIT Stúdió 
Szervező: Adventista Teológiai Főiskola

Info: Simon Zsolt 06 30 664 32 87

 2015. szeptember 16-tól november 18-ig
minden szerdán 18.00 órakor
JÁNOS EVANGÉLIUMÁNAK 

részletes tanulmányozására várjuk Önöket!

Az első alkalom ingyenes!

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

nes!nes!

skai út 16. fsz1.f 1skai út 16. fsz1.

Nálunk 
lehetséges! 

Ízületi gondokkal 
tornázni?

Megújult Budaörs és 
Törökbálint buszhálózata
Több buszjárat útvonala 
módosult, valamint új járatok 
is indultak augusztus 31-étől 
Budaörs és Törökbálint térsé-
gében. 

Jelentősen átalakult augusztus vé-
gétől Budaörs és Törökbálint busz-
hálózata. A módosítások eredmé-
nyeként a 40-es, a 40E és a 188E 
busz sűrűbben éri el a 4-es metrót, 
mivel nem áll meg a Rupphegyi út 
és a Madárhegy megállóhelyeken. 
Új, a budaörsi lakótelep keleti ol-
daláról közvetlen metrókapcsolatot 
nyújtó busz indult 40B jelzéssel, és 
megváltozott a 88-as járat útvonala 
is: a Móricz Zsigmond körtér M he-
lyett Kelenföld vasútállomás M-ig 
jár, ahonnan az M4-es metrónak 
köszönhetően biztosított a gyors 
eljutás a belvárosba. A törökbálinti 
útvonala körjárattá alakult, ezáltal 
nagyobb területet jár be: Budaörs 
felé a 272-es buszhoz hasonlóan a 
Bajcsy-Zsilinszky utcán át közleke-
dik. A 40B a 40-eshez hasonlóan a 
budaörsi lakótelep és Kelenföld vas-
útállomás M között közlekedik, de a 
Szivárvány utca helyett a Bretzfeld 
utcán át jár, biztosítva a lakótelep 
keleti oldalának is a mindennapos, eddigiekhez 
képest sűrűbb metrókapcsolatot. A 88-as és a 
188E járat a Kelenföld vasútállomás M végál-
lomásig közlekedik. A 188E a reggeli csúcsidő-
szakban sűrűbben, a 88-as járattal összehangol-
va, közösen 10 percenként közlekedik és biztosít 
kapcsolatot az M4-es metróhoz Törökugrató 
felől. A Kelenföld vasútállomás M végállomás-
ról induló 88-as autóbusz első reggeli, valamint 
utolsó esti indulása 88B jelzéssel közlekedik, 
és betér a Budaörsi lakótelep végállomáshoz is.

A 40-es, 40B és 88-as autóbuszok együtte-
sen reggel Kelenföld felé három-négy percen-
ként, délután Budaörs felé öt-hat percenként 
követik egymást. Hajnalban és késő este a 40-
es és a 88-as busszal lehet utazni Budapest és 
Budaörs között, így ebben az idősávban Ke-
lenföld vasútállomás M végállomáson minden 
metróhoz lesz budaörsi buszcsatlakozás.

A 140A járat a Bretzfeld utca helyett a 140-
es autóbusszal megegyező módon, Gimnázi-

2015. szeptember 27-én, vasárnap a Feneketlen-tó partján  
„Újbudai EgészségPart”  elnevezésű, családi rendezvényt szervezünk,  

amelyre szeretettel meghívjuk Önt és családját. 
  

a cél, hogy minél szélesebb körben terjesszük:  
az egészséget könnyebb megtartani, mint a betegséget gyógyítani,  

illetve azt, hogy egészségesen születünk, ezt „csak” meg kell tartani.  
Sajnos a mai világban ez nem könnyű, de ezen a rendezvényen  

minden adott lesz a helyes életmódra váltáshoz, vagy annak folytatásához. 
  

MindEn korosztály száMára vonzó PrograMokkal készülünk:
• koncertek az egész családnak,
• együtt tornázhatunk Béres Alexandrával,
• játszóház és kézműves foglakozás várja a gyerekeket és a felnőtteket,
• különböző sportbemutatókat láthatnak,
• sokféle mozgásforma kipróbálására nyílik lehetőség (nordic walking, jóga, 
zumba, stb.),
• voksolhatnak a kerület legjobb háziorvosára,
• egészséggel, fittséggel kapcsolatos szűrőprogramon vehetnek részt 
(vérnyomás, vércukor és koleszterinszint, testtömeg-index,  
testzsír-százalék mérés)
• véradási lehetőség nyílik a helyszínen  
(a véradók között értékes nyereményeket sorsolunk ki)
• egészségmegőrzési tanácsadást vehetnek igénybe,
• őstermelők termékeit kóstolhatják meg.

töltsE El a vasárnaPot kEllEMEs környEzEtbEn  
és felhőtlen hangulatban együtt, az egész család.  

nagyMaMától az unokáig! 
  

legyen Újbuda a főváros legegészségesebb kerülete! 

Közlemény
Újbuda Polgármesteri Hivatalának megbí-
zásából elkészült a Budapest, XI. kerület, 
Budaörsi út–Balatoni úti lehajtó–M1-M7-es 
autópálya által határolt terület kerületi szabá-
lyozási terve.

A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) be-
kezdése és a 118/2013. (IV. 18.) XI. ÖK határo-

zat értelmében értesítem az érintett lakosságot 
és civil szervezeteket a terv közzétételéről.

A terv 2015. augusztus 31-étől 2014. szep-
tember 15-éig tekinthető meg a Polgármesteri 
Hivatal Főépítész Irodájának I. emeleti hirde-
tőtábláján (XI. ker., Bocskai út 39–41.).

Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes 
tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítész 
Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak.

Takács Viktor Tibor
főépítész

um érintésével közlekedik. A 140-es és a 140A 
busz szombaton is közlekedik.

A 240E buszt az új 240-es járat váltotta fel, 
amely a Villányi úton közlekedik a Móricz 
Zsigmond körtér M irányába, a 240E Móricz 
Zsigmond körtéri visszafordulási lehetősége 
ugyanis a közeljövőben forgalomtechnikai 
okokból ellehetetlenül.

A BKK összevonta a 287-es és a 287A 
járatot: a 287-es vonalon gyakrabban járnak 
majd a buszok egészen Budatétényig, és Bu-
daörs vasútállomáshoz is betérnek, vasúti 
csatlakozást biztosítva Tatabánya felé, illetve 
Tatabánya felől Budaörs és Budatétény irányá-
ba.

A 972-es éjszakai buszjárat menetrendje 
késő este és hajnalban új indulásokkal bővült, 
ezáltal Budaörs és Törökbálint felé a BKK 
minden időszakban a lehető legszínvonalasabb 
kiszolgálást nyújtja. Az utolsó hajnali, Móricz 
Zsigmond körtér M végállomásról induló éj-

szakai busz 972B jelzéssel indul, és betér a 
Budaörsi lakótelep fordulóhoz is.

A 140-es és a 140B busz útvonala egysze-
rűsödött. A Munkácsy Mihály utca kétirányú-
sítása miatt a járatok a bevásárlóközpont felé is 
ezen a rövidebb úton közlekednek, ezen kívül 
betérnek a Felsővár utca végéhez (Dióskert-
hez). A 140B busz vasárnap és ünnepnapokon 
a Határ utca helyett az Óvoda utcai Törökbá-
lint Sportközpontig közlekedik. Munkanapo-
kon a reggeli és délutáni csúcsidőszakban új 
járat sűríti a 140-es buszt 142-es jelzéssel. Ez 
a busz a 140-es járat útvonalán halad, de nem 
tér be Dióskerthez, és a Széll Kálmán tér M-től 
csak a Határ utcáig közlekedik. Az új járattal 
kiegészülve a Széll Kálmán tér felé csúcsidő-
ben 30 percenként járnak a buszok.

A 172-es busz ezentúl mindennap, kora 
reggeltől kora estig jár. A városon belül új út-
vonalon halad körjáratként: a Tükörhegy után 
a kétirányúsított Munkácsy Mihály utcába 
hajtanak be, majd a 88-as busz jelenlegi útvo-
nalán, a Szent István utcán át érik el a vasú-
tállomást, ahol megfordulnak, és visszafelé a 
272-es buszhoz hasonlóan a Bajcsy-Zsilinszky 
utcán át közlekednek. Hétköznap reggel egyes 

járatok továbbra is betérnek a 
Márta utcához (Rudáktelepre): 
ezek a járatok új, 172B jelzés-
sel közlekednek. A 172B busz 
a Diósdi út és a Liliom utca 
megállókban csak azt követően 
áll meg, hogy megfordult Ru-
dáktelepen.

A 172-es és a 172B busz el-
lenirányú párjaként új járat 
indult 173-as jelzéssel, mely 
mindennap reggeltől késő estig 
közlekedik. Ez a busz Török-
bálinton ellentétes irányú kört 
ír le: a vasútállomásig a 272-
es buszhoz hasonlóan a Baj-
csy-Zsilinszky utcán át, majd 
Törökbálint vasútállomástól 
visszafelé a 88-as buszhoz 
hasonlóan a Kazinczy Ferenc 
utcán át jár. A 172-es, a 172B 
és a 173-as járat mindkét irány-
ban megáll Budaörs, benzinkút 
megállóhelyen.

A sűrített 172-es és 173-as 
busz mellett kiegészítő szerep-
pel megmaradt a 272-es járat 
is, amely a Móricz Zsigmond 
körtér M helyett – a gyorsabb 
metrókapcsolat érdekében – 
Kelenföld vasútállomásig köz-

lekedik, csak csúcsidőben, hétköznap reggel és 
délután. A buszok Budaörs, benzinkút megálló-
helyet kihagyják, hogy az M4-es metrót minél 
gyorsabban elérjék. A benzinkúthoz a 172-es, a 
172B és a 173-as buszokkal lehet eljutni.

A 972-es éjszakai buszjárat menetrendje 
késő este és hajnalban új indulásokkal bővült, 
ezáltal Törökbálint felé a BKK minden idő-
szakban a lehető legszínvonalasabb kiszolgá-
lást nyújtja. További változás, hogy a buszok 
várakozási pontja a Munkácsy Mihály utcá-
ból átkerült a Nyár utcához. Az utolsó hajna-
li, Móricz Zsigmond körtér M végállomásról 
induló éjszakai busz 972B jelzéssel indul, és 
betér a Budaörsi lakótelep végállomáshoz is.

Augusztus 31. óta  minden budaörsi és tö-
rökbálinti buszvonalon az elsőajtós felszállá-
si rend érvényes: a járművezetők ellenőrzik, 
hogy az utas rendelkezik-e érvényes jeggyel 
vagy bérlettel. Igény esetén a vezetőnél is le-
het vonaljegyet és környéki vonaljegyet vásá-
rolni. A 40-es, a 40B és a 240-es autóbuszra 
munkanapon a 6.30 és 9.00, valamint a 14.00 
és 18.30 közötti csúcsidőszakban bármelyik 
ajtón fel lehet szállni.

(Újbuda)
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Itt az ősz, így lassan a Track is téli álomra vonul, székhelyét 
pedig áthelyezi zárt rezidenciájába, a Barba Negra Music 
Clubba. Mielőtt azonban el kellene búcsúznunk a féktelen 
szabadtéri estéktől, pár igazán ütős programmal int búcsút 
minden eddiginél sikeresebb szezonjának a szórakozó-
hely. Több nagy kedvenc is visszatér a Track-be, köztük 
a Bikini, kiknek koncertjét az időben (19:00 előtt) érke-
zők ingyenesen tekinthetik meg, a klub ajándékaként. Az 
Ossian jól bevált, szokásos nemzetközi találkozóját tartja 
idén Újbudán, ahol a Bëlga rajongói is örvendhetnek egy 
nyárzáró őrületnek. A finisben a Budapesten már rég látott, 
40. születésnapját ünneplő legendás Piramis is színpadra 
lép, majd a záróakkordok a rock és a pop kedvelőinek is 
egy-egy hatalmas bulival kecsegtetnek: míg előbbi stílust a 
Tankcsapda képviseli szeptember 19-én, utóbbit a duplán 
jubiláló TNT biztosítja, ahol nem csak maga a duó, de két 
tagja, Inti és Ákos is egy-egy kerek évforduló alkalmából 
mulat hatalmasat a közönséggel szeptember 26-án, a 20-
as és a 40-es jegyében.
Szeptember 11. Bikini, TV Manci – 19:00-ig érkezőknek ingyenes!
Szeptember 12. Ossianosok Nemzetközi Találkozója, Dorothy
Szeptember 17. Bëlga
Szeptember 18. Piramis – 40. jubileumi nagykoncert, Acoustic Gallery 
Szeptember 19. Tankcsapda – Urai vagyunk a turnénak 2015,  
          Headbengs
Szeptember 26. TNT - 20&40

Játék!
Hány éves idén a TNT zenekar?
A. 12         B. 40        C. 20
Küldd el a válaszod és nyerj páros jegyet!    jatek@barbanegra.hu

Ajándékkal és  
jubileumokkal zárja idei 
szezonját a Track!

Indul az A38 Hajó őszi idénye

Egy álom beteljesült – Márkus József kiállítása a Malomban

A budapesti A38 Hajó régóta több, mint egyszerű szórakozó-
hely. A gazdag programot: évi nyolcszáz koncertet, színhá-
zi előadást, kiállítást, fesztivált, irodalmi estet és filmvetítést 
szervező dunai klub szeptember 1-jén 
sajtótájékoztatót tartott, amelyen az őszi 
idény programjai mellett a szerteágazó 
kulturális együttműködéseket emelte ki. 
Az A38 Hajó igyekszik kooperálni a hazai 
kulturális élet szereplőivel, ennek bizonyí-
tására az eseményen részt vett Gerendai 
Károly, a Sziget Fesztivál főszervezője, 
Horváth Gergely, a Petőfi Rádió és a Petőfi 
TV főszerkesztője, Tulik Ágnes, a Talento-
méter könnyűzenei tehetségkutatót támo-
gató Szerencsejáték Zrt. szóvivője, illetve 
Weyer Balázs, a WOMEX világzenei vá-
sár szervezője. 

– A WOMEX olyan a világzenének, 
mint a cannes-i fesztivál a filmnek. Min-
denki tudja, hogy létezik, de a szakmai 
programokon csak az érintettek vehetnek 
részt. A különbség csupán annyi, hogy 
amíg a filmfesztiválnak állandó a hely-
színe, addig a WOMEX vándorol. Az idei 
World Music EXPO nemcsak az első magyar, hanem az első ke-
let-európai helyszín is egyben, így természetesnek vettük, hogy 
lehetőséget kínálunk a környező országoknak is a bemutatko-
zásra. Ezt azért is tartottuk fontosnak, mert bizonyos régiók 
méltatlanul alulértékeltek a többiekhez képest. Így a magyarok 

mellett többek között lettek, bosnyákok, szlovákok és szerbek is 
fellépnek neves világzenei alkotóival. A nulladik nap házigaz-
dája a Fonó Budai Zeneház lesz, ahol tíz magyar zenekar mu-

tatkozik be. Mi évek óta járunk a WOMEX-re, és látjuk, milyen 
remek lehetőség ez azoknak az országoknak és településeknek, 
ahol megszervezik. Újbuda számára különösen nagy attrakció 
lesz, hiszen a négy budapesti helyszínből kettő (A38 és Fonó) 
itt, a XI. kerületben található – fogalmazott Weyer Balázs.

Augusztus 25-én tartották az 
Összefogás Újbudáért Egyesület 
legújabb kiállításának megnyitóját 
a Malom Közösségi Tér és Galéri-
ában. A „40 éve…és most…” címet 
viselő tárlat Márkus József festő- és 
grafikusművész alkotásaiból nyílt 
Nagyné Antal Anikó önkormányzati 
képviselő védnöksége mellett.   

Márkus József négy évtizede elkötelezte 
magát a művészetnek, akkoriban több 
kisebb tárlata is volt, valamint díjnyertes 
alkotásokat is készített. Élete alakulása 

hosszú szünetre ítélte művészi ambícióit, 
pár évvel ezelőtt azonban visszatalált a 
kiteljesedés útjára, és azóta szinte egy-
más után születnek a legváltozatosabb 
technikával alkotott festményei és grafi-
kái. Művészetében ötvöződnek a termé-
szet organikus formái a látásmódjában 
megfogalmazódó különleges absztrakci-
ókkal, a japán fametszetek világa az eu-
rópai avantgárd hatásokkal.    

A kiállítást Ujfalvy Szabó Zsolt, az 
Összefogás Újbudáért Egyesület ügyve-
zetője nyitotta meg, aki kiemelte, szív-
ügyének tekinti a tárlatot, mert a művész 

családjához két évtizedes kapcsolat fűzi, 
és szerette volna, ha ezek az alkotások 
végre szélesebb közönség előtt is bizo-
nyíthatják Márkus József tehetségét és 
változatos szemléletmódját. Az esemény 
hangulatos fogadással zárult.

A Nagyné Antal Anikó önkormány-
zati képviselő védnökségével rendezett 
tárlat szeptember 16-áig látogatható, 
hétfőn, kedden és csütörtökön 17–18 
óráig, valamint az egyesületi progra-
mok alkalmával, a Fehérvári út 88/C 
szám alatti Malom Közösségi Tér és 
Galériában.
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Albertfalva építészete tegnap és napjainkban

KULTI

Az Összefogás Újbudáért Egyesület szeretettel várja
a MALOM Közösségi Tér és Galériába 

(1119 Budapest, Fehérvári út 88/C.)

című kiállításának megtekintésére

A kiállítás fővédnöke:
Dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

A kiállítás védnöke:
Nagyné Antal Anikó
önkormányzati képviselő

A kiállítás 2015. szeptember 16-ig tekinthető meg,
hétfőn, kedden és csütörtökön 17-18 óráig, valamint az egyesületi programok alkalmával.

A kiállítás megrendezését Újbuda Önkormányzata támogatta.

: 40 éve...  
és most...

Márkus József
festőművész

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

szeptember 19.
10.00–18.00

• kézműves  
  foglalkozások 
• játékos  
  vetélkedők
• lufibohóc
• egészség-  
  és életmód  
  tanácsadás
• frissítő  
  masszázs 

QuAntum xxl és a blAck 

tImE hIp-hop táncIskolA

FREm stúdIó

pEtőFI musIcAl stúdIó

szIváRvány táncszínház

Rock And mAgIc sE

szomszédok zEnEkAR

házIgAzdA: tRokán pétER
színpAdI pRogRAmok, IngyEnEs szóRAkozásI lEhEtőségEk 

gyEREkEknEk és FElnőttEknEk Egész nAp! 

A főzőversenyre szeptember 18-ig lehet regisztrálni  
az alábbi adatokkal: csApAt nEvE és létszámA,  

a csApAt képvIsElőjénEk nEvE, tElEFonszámA, E-mAIlcímE. 

Az adatokat a media@ujbuda.hu címre várjuk.  
A főzéshez a pontyot és a fát ezúttal is minden olyan induló számára 

ingyenesen biztosítjuk, aki előzetesen leadta jelentkezését.
Folyamatosan frissülő információkért látogassák  

a www.ujbuda.hu oldalt .

jElEntkEzést A hElyszínEn  
csAk koRlátozott számbAn tudunk ElFogAdnI!

Albertfalva építészete 
képekben

Nemzetközileg elismert 
programmá vált  
az Újbuda Jazz Fesztivál

Kiállítás nyílik az Albertfalvi 
Hely- és Iskolatörténeti Gyűj-
teményben 2015. szeptember 
24-én, csütörtökön. Cím: 1116 
Budapest, Pentele utca 8.

A kiállítóhely 1980-ban jött létre  
a Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ban, Iskolamúzeum néven. Az el-
nevezés azóta ugyan megváltozott, 
de az a tény nem, hogy évente több 
tárlat is nyílik itt: a mostani már 
a 76. lesz. A kiállítások az iskola, 
Albertfalva, valamint Albertfalva 
közvetlen környezetének létrejöt-
tével, fejlődésével, változásaival 
foglalkoztak. A jelenlegi is ebbe a 
témakörbe illik bele. 

A kiállítás címe: „Albertfalva 
építészete tegnap és napjainkban”. 
A közel 130 fényképpár egyik tag-
ja barnított fotókon mutatja be a 
múltat, másik tagja pedig színes-
ben ábrázolja a jelent (18x24 centis 

képekkel). A színes fotók csaknem 
mindegyike az azóta lebontott, 
megsemmisült régi épület helyén 
készült.

A régi képek 1964 és 2010 kö-
zött kerültek a múzeumba, gyűjtés 
útján. E munkában sok segítséget 
adtak a nevelők, a szülők, de fő-
leg az iskola tanulói. A gyűjtésben 
résztvevőknek fel kellett tüntetniük 
a kép helyszínét, keletkezésének 
évét, tulajdonosának nevét. E gyűj-
tési szakaszba esett bele Albert-
falva főutcájának a lebontása, ami 
megkönnyítette a tanulók munkáját. 
Az osztályok felosztották maguk 
között az egész területet, erről tér-
képet készítettek, és egymással ver-
senyeztek. Az így feltárt legrégebbi 
épületek az 1880-as években ké-
szültek, ebből az időszakból házak, 
utak, üzletek, üzemek, szobrok, 
emlékművek, terek képe található 
a tárlaton.

– A színes fényképeket a cikk 
szerzője maga készítette. Ezek 
minősége az elmúlt 50 évben úgy 
javult, ahogy egyre korszerűbb 
fényképezőgépet sikerült vásárolni 
a múzeum részére. Az első idők-
ben fekete-fehér képek készültek. 
A színes képek kidolgozására már 
nem vállalkozott a szerző, viszont 
a fekete-fehéreket maga hívta elő. 
A fényképpárok közötti feliratokat 
is maga gyűjtötte össze, és szá-
mítógéppel Ürmös Péter kollégja 
készítette el. Az elkészült anyag 
elrendezését ugyancsak közösen 
végezték el.

A barna fényképek eredetijei a 
múzeum leltárában külön szerepel-
nek, őrzik az adományozók emlé-
két, hiszen sajnos közülük már na-
gyon sokan nincsenek közöttünk. 
E kiállítás nekik is szól, utólag is 
megköszönve adományaikat.

(B. A.)

Idén 11. alkalommal ren-
dezték meg Újbuda és túlzás 
nélkül Magyarország egyik 
legrangosabb zenei esemény-
sorozatát, az Újbuda Jazz 
Fesztivált, amely alapítása 
óta komoly nemzetközi fel-
lépőgárdával vonultatja fel 
a kortárs szabad improvizá-
ciós zene és hagyományos 
dzsessz legfontosabb előadóit 
és irányzatait. Az avantgárd-
tól a hagyományos szvin-
gig, egyedi és különleges 

együttműködésektől fiatal 
pályakezdőkig, kísérletezők-
től nagynevű nemzetközi 
klasszikusokig hallgathattak 
koncerteket és láthattak elő-
adókat azok, akik ellátogat-
tak az A38 Hajó és a MU 
Színház színpadához, ahol 
öt napon át összesen tizenhá-
rom fellépő gondoskodott a jó 
hangulatról. Idén az Újbuda 
Jazz Fesztivál – követve az 
európai fesztiváltrendeket – 
kibővült, társműfajok felé is 
nyitott, így a beatboxot ma-
gas szinten művelő, előadá-
sait nagyrészt improvizációra 

építő Beardyman is a meghí-
vottak között szerepelt. 

A programsorozat 2005-
ben hagyományteremtő szán-
dékkal indult útjára. A nyár 
végi kortárs zenei esemény si-
kerét bizonyítja, hogy Újbuda 
bekapcsolódott a nemzetközi 
dzsesszélet vérkeringésébe. 
Határainkon innen és túl élő 
neves magyar zenészek mel-
lett német, brit és lengyel 
előadók is gazdagították a 
programot, európai rangra 

emelve a zenei eseményt.  
A közönség pedig telt házzal 
hálálta meg a szervezők áldo-
zatos munkáját.

(K. A.)
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Gyerekzsivajtól volt hangos  
a Savoya Park

Augusztus utolsó hétvégéjére is jutott a jó hangulatból

az Újbudai Ősz  
szabadtéri rendezvényei
az Újbudai Ősz  
szabadtéri rendezvényei
Szeptember 5. 
szombat 
Albert u. 26. udvara (Cseperedő óvoda szomszédságában)
A 2012 óta hagyománnyá vált rendezvényen délelőtt a gyermeket 
gazdag programok (ELEVEN PARK játékai, ugráló vár, Kispárna 
mesezenekar, vattacukor) várják. A felnőttek a lecsófőző versenyen 
mérhetik össze tudásukat, a győztes a „Kelenföld legjobb lecsója” 
vándorkupát kapja. A rendezvény vendége Bihari Gellért humorista.

Szeptember 12. 
szombat 
Lágymányosi öböl (Hengermalom utcai bejárat) 
Közel 40 sportág, több mint 70 egyesületi szakosztály bemutatkozása mellett 
edzés és versenylehetőségek, különféle sportágak látványos bemutatói várják 
a látogatókat. Kiemelkedő program a hagyományos Ötpróba London EDF-Démász 
budapesti kerékpár próba. A rendezvényt éjszakai fáklyás vízi felvonulás zárja.

Szeptember 12.
szombat 
Költők Parkja
Kettős jubileum jegyében rendezik meg 15. alkalommal Őrmező Ünnepét, az őrmezei lakótelep pedig 40. születésnapját 
ünnepli. Délelőtti program a Kutyajó Fesztivál, de meseelőadás, különleges bábjáték-automata, népi játszóház is várja a 
családokat. A rátermett ínyenceket a bográcsfőző verseny várja. Délután a színpadon felvonul Őrmező kulturális élete: 
művészi-, mozgás-, és tánckurzusok bemutatóival. Este a Cavinton Néptáncegyüttes, a Kistehén Tánczenekar és a 
Headbengs együttes zenél. Új helyszín lesz az Open Stage, amely az utcazene hangulatát hozza be a rendezvénybe.

Szeptember 19. 
szombat 
Gazdagréti út és a Rétkerülő út közötti park
Az Újbuda TV elődje, a Gazdagréti Közösségi TV szervezte meg először a már hagyománnyá vált, mintegy 80 csapat közös 
bográcsozását. Egész napos programok, remek szórakozási lehetőségek várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.

Szeptember
24–27. 
A több évtizedes múltra visszatekintő, a templom védőszentjéhez kapcsolódó rendezvényt az Albertfalvi Keresztény 
Társaskör szervezi a Szent Mihály napjához legközelebb eső hétvégén. A búcsú programja az albertfalvi iskolák 
bemutatkozásával indul, lesz még helytörténeti kiállítás, futóverseny, bográcsgulyásfőző-verseny, térzene  
a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeivel, valamint népzenei és néptánc együttesek is 
fellépnek. Az utolsó napon Mahunka Imre szobrának megkoszorúzását követően adják át az Albert herceg-díjat.

Október 3. 
szombat 
Nagyszabású szüreti felvonulás lesz Kelenvölgy utcáin – táncosok, komédiások, feledésbe merült népi hagyományok 
játékos bemutatói mellett részesei lehetnek az ínyencek versengésének a fortyogó bográcsok körül. Egy nap, amikor  
nem borral köszöntünk, hanem magát a bort köszöntjük: zenében, táncban, irodalomban, gasztronómiában és népszokásban.

Kelenföldi lecsófesztivál

válassz sportot Újbudán!

ŐrmezŐ Ünnepe

27. GazdaGréti HalászléfŐzŐ verseny

szent miHály napi búcsú albertfalván

KelenvölGyi ezerjó

Kelenföldi lecsófesztivál

válassz sportot Újbudán!

ŐrmezŐ Ünnepe

27. GazdaGréti HalászléfŐzŐ verseny

szent miHály napi búcsú albertfalván

KelenvölGyi ezerjó

Két nagyszabású szabadtéri fesztivállal 
búcsúzott a nyártól Újbuda

Közös tanévnyitó fesz-
tivált tartott augusztus 
29-én a 11. születés-
napját ünneplő Savoya 
Park bevásárlóközpont és 
Újbuda Önkormányzata. 
A szervezők gyerek-
programokkal, a tanév-
kezdéshez kapcsolódó 
eseményekkel és nyere-
ményekkel készültek 
az egész napos rendez-
vényre.

A nyári szünidő utolsó hét-
végéjén a Savoya Parkban 
szórakozhattak a családok. 
A nagyszabású születésna-
pi rendezvényén az üzlet-
ház minden korosztályra 
gondolt. A benti színpadon 
inkább a kisebbeknek szó-
ló programok mentek, mint 
például a Trambulin szín-
ház, a Strokes ütőegyüttes 
vagy a Bélaműhely köny-
nyűzenekar, amelyeknek 
interaktív, hangszercsépelő 
játékától csak úgy vissz-
hangzott az épület.

Kora délután Méhes Csaba 
komikus, pantomimművész 
is fellépett, akinek pályája 
Újbudán, a hajdani VSZM 
közösségi házban kezdő-
dött, amely akkor még a ke-
rület kulturális központja és 
mozgatórugója volt. Az Eu-
rópa-szerte ismert művész 
azóta is visszajár, mindig 
örömmel jön a kerületbe. Ez-
úttal a Brass in the five nevű 
fúvósötössel lépett színpadra 
egy ízig-vérig gyerekproduk-
cióval, a Brass Cirkusz című 
közös műsorukkal. 

– Ez egy olyan cirkuszi pro-
dukció, ahol mi játsszuk el az 
állatokat, a bűvészt, és min-
den mást, ami a cirkuszban 
létezik. A zenészek adják hoz-
zá a fantasztikus muzsikát, 

a gyerek cirkuszt 
lát, fantáziálhat, 
sokat nevethet és 
részt vevője lehet 
ennek a jópofa 
játéknak – mond-
ta Méhes Csaba. 
A tubatigris és a 
trombitaparipa a 
felnőttek arcára 
is mosolyt csalt. 
Méhes Csaba és a 
Brass in the five 

állítják, úgy lehet utat találni 
a gyerekekhez, ha nagyon já-
tékos a műsor, és ha a gyerek 
nemcsak befogadója, hanem 

kvázi alkotó résztvevője is a 
darabnak – így a saját fantázi-
áját is ki tudja élni, ezért fon-
tos, hogy bele tudjon folyni az 
alkotásba.

– Akkor jó a gyerekműsor, 
ha azt látod a kicsin, hogy 
egész más világban él és 
együtt lélegzik az előadókkal. 
Fontos, hogy nagyon vidám 
legyen, és a felnőtt is élvez-
ze! A mi receptünkben benne 
van az is, hogy ne konzerv 
produkciót adjunk, hanem élő 
játék, élő, ott születő zene le-
gyen hozzá, ehhez pedig na-
gyon lényeges, hogy nagyon 
jó zenészek vegyenek részt a 
produkcióban. A Brass in the 
five-ban ilyen társakra talál-
tam – mondta az előadó.

A délelőtti programokban 
a zenés gyerekműsor mellett 
sztárfellépők is szórakoztat-
ták a közönséget, köztük Sza-
bó Ádám és Takács Nikolas 

is. Mindketten rengeteg em-
bert vonzottak, akik velük 
együtt énekelték dalaikat. 
Nikolas „első” dalát, a Hal-
leluját is elénekelte, aminek 
apropója az volt, hogy éppen 
öt éve ment le a televízióban 
először az az adás, amelyik 
az énekesi pályájára segí-
tette. A művész közvetlen 
kapcsolatot ápol rajongóival, 
akik még olyankor is elkísé-
rik fellépéseire, ha egy nap 
négy különböző helyszínre 
kell menni. – Attól vagyok 
sikeres, azért tudok megújul-
ni, és új dalokat készíteni, 
mert van kinek énekelni. Ez 
az alapja mindennek, és ezért 
nagyon hálás vagyok – me-
sélte az énekes.

Délután négy órakor a 11. 
éves bevásárlóközpont kö-
szöntése alkalmából felvág-
ták az üzletház születésnapi 
tortáját. A gyerekek napköz-
ben az öt állomásos ügyességi 
feladatok teljesítéséért pecsé-
tet kaptak menetlevelükbe.  
A nap végén kisorsolták azt  
a szerencsés nyertest, aki osz-
tálytársaival 100 ezer forint 
értékű osztálykiránduláson 
vehet részt a következő tanév-
ben. A nyereményt Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere 
adta át.

A színpadi műsor este a 
parkolóban felállított szín-
padon folytatódott: a Balkan 
Fanatik, a KFT, majd Hobo és 
bandája koncertezett.

Idén is szabadtéri rendezvénnyel búcsúzott a nyártól 
Újbuda Önkormányzata. A Bikás parki programok 
mindegyike a kikapcsolódást segítette, a látogatók 
ízlésüknek és hangulatuknak megfelelően válogat-
hattak a színes programok közül.

A reggel a legkisebbekről szólt, az Információs sátorban Vencel 
Mónika zenés Ringató foglalkozásán vehettek részt a kisbabák-
kal érkezők, akik a Tipegő sátorban folytathatták a napot. A gye-
rekeket ugrálóvárak, cirkuszi programok, rendőrségi és kataszt-
rófavédelmi bemutatók, valamint elsősegélynyújtó-tanfolyam 
várta. Nagy népszerűségnek örvendett a fő támogató, Alföldi 
tej Riska tehene, amellyel egész nap fotózkodhattak a gyerekek. 
Számos civil szervezet csatlakozott a rendezvényhez, ahol az 
óvodások és az iskolások különböző kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt. A Farkas Krisztina önkormányzati képviselő ál-
tal szervezett Albertfalva-sátorban helytörténeti kiállítás volt, 
amelyhez kapcsolódóan több játékot is kipróbálhattak a gyere-
kek. A kicsik rajzversenyen is részt vehettek, és mindenkit egy 
kis aprósággal jutalmaztak. 

Nem telhet el úgy Bikás parki rendezvény, hogy az Összefo-
gás Újbudáért Egyesület ne venne részt rajta. Itt nagymama korú 
hölgyek foglalkoztak a „fogadott unokákkal”, ők vezették be a 
kézművesség fortélyainak rejtelmeibe a kicsiket. – Igyekeztünk 
olyan programokkal készülni, amelyeket szeretnek a gyerekek. 
Idén a gyöngyfűzés és a virághajtogatás volt a sláger – fogalma-
zott Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő. 

A Gazdagréti Összefogás Egyesület és a Polgárőrség közös 
sátrában sportprogramok várták a kicsiket, ahol a jól teljesítők 
pattogatott kukoricát és limonádét kaptak. Ludányi Attila kép-
viselő minden korosztály számára tartogatott meglepetéseket. 
A kézműves, a zenés-táncos és a sportprogramokon túl a fel-
nőtteket is megörvendeztette egy külön feladattal. A dinnyee-
vőverseny a résztvevőknek és a nézőknek is derűs pillanatokat 
okozott. 

Az idei nyárbúcsúztató rendezvényen jótékonysági tombola 
is volt a kerület jelképe, a Szent Imre-templom javára, amelyre 
több száz ezer forint értékű nyereményt ajánlottak fel a kerületi 
vállalkozók. Urr Ipoly atya hangsúlyozta: a tombolából befolyt 
összeget a novemberi Idősek Éve rendezvényre fordítják majd. 
A tombolahúzás a nagyszínpadon történt, Hoffmann Tamás pol-
gármester és Simicskó István államtitkár közreműködésével. Itt 
adták át a 100 ezer forint értékű osztálykirándulást is, amelyet 
azok között a diákok között sorsoltak ki, akik részt vettek a Vö-
röskereszt újraélesztési tanfolyamán. 

A fesztiválon óhatatlanul is előtérbe került az iskolakezdés. Hoff-
mann Tamás polgármester hangsúlyozta: nyáron az önkormány-
zat számára nem állt le az élet, idén összesen 300 millió forintot 
költöttek az iskolák és óvodák felújítására és korszerűsítésére. 
Az önkormányzat ebben az évben is átvállalta a terhek egy ré-
szét a családoktól, az alsó tagozatos gyerekek ingyenes tanszer-
csomagban részesültek. Simicskó István államtitkár hozzátette: 
most már az összes évfolyamon kötelezővé vált a mindennapos 
testnevelés, amelynek a feltételeit meg kellett teremteni. A moz-
gásra ösztönzésnél viszont egyéb korosztályokat is meg kell cé-
lozni. Nekik jelent könnyebbséget a szabadtéri fitneszeszközök 
bővítése, valamint a futókörök átadása. Az aktív programokon 
túl egész napos koncert várta a zenerajongókat. Délelőtt bohó-
celőadással és gyermekdalokkal szórakoztatták a kisebbeket, kora 
délután pedig különböző kerületi formációk mutatkoztak be. Így 
többek között az idén 20 éves Petőfi Musical Stúdió is, amely évek 
óta állandó fellépője a kerületi eseményeknek. A nyárbúcsúztatóra 
is számos slágert hoztak, ám a legnagyobb ovációt az István, a 
király című rockopera betétdala, az Oly távol vagy tőlem című 
szám övezte, amelyet Varga Miklós ikrei, Vivien és Szabolcs kö-
zösen adtak elő. Vivient egyébként tavaly az Ének iskolája című 
tehetségkutatón ismerte meg Magyarország, és máris nagy jövőt 
jósolnak neki a szakmán belül. A testvérpárt édesapjuk kísérte el 
a Bikás parkba, aki ezúttal a nézőtérről szurkolt gyermekeinek. 

Az esti fellépések házigazdája Zoltán Erika volt, aki élő koncert-
tel ünnepelte tánciskolája fennállásának 25. évfordulóját. A dél-
utáni és esti fellépők is a híres énekesnő meghívására látogattak 
el a rendezvényre. – Kikivel szinte egy időben robbantunk be a 
zene világába, és rengeteget dolgoztunk együtt. Hoffer Danival 
duettet is énekeltünk, ráadásul az FLM szintén 25 
évvel ezelőtt debütált első lemezével, így természe-
tes volt, hogy ők is jönnek. Aki ismer, tudja, hogy 
évek óta Weisz Viktor-rajongó vagyok, magánem-
berként is sokszor látogatok el a koncertjeire, így 
az ő neve sem maradhatott le a listáról. Ugyanúgy, 
ahogy DJ Dominique-é sem, aki évek óta min-
den bulimnak a hangulatfelelőse. Judy a Groove-
house-ból kislányként a tánciskola egyik legte-
hetségesebb tanítványa volt, minden évzárónkon 
fellépett. Kefír szintén járt hozzánk egy rövid ideig, 
hogy megtanuljon táncolni. És bár hamar feladta 
a harcot, a barátságunk megmaradt. Olyannyira, 
hogy évek óta állandó vendége vagyok miskolci, Valentin-na-
pi koncertjének. Szakmailag minden fellépővel van közös kap-
csolódási pontunk, de ami talán ennél is fontosabb, emberileg is 
sokra tartjuk egymást – fogalmazott Erika C.

Egyszerre több 
önkormányzati 
program jutott 
az nyár utolsó 
hétvégéjére, 
mindegyik  
a tanévkez-
désről és a 
fesztiválszezon 
zárásáról szólt
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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

A Szentimrevárosi Egyesület „Nyi-
tott szem” fotósköre „Hadd emlé-
kezzem meg az Úr műveiről, és hadd 
hirdessem azt, amit láttam! Az Úr 
szava által lettek az ő alkotásai” (Sir 
42,15) címmel fotópályázatot hirdet 
az alábbi kategóriákban:
1. Gyerek kategória (0–14 éves ko-
rig) – szabad téma
2. Ifjúsági kategória (14–18 éves ko-
rig) – szabad téma
3. A teremtett világ (természetfotók)
4. Képek Magyarországról
5. Képek a nagyvilágból
6. Emberek
7. Színek, formák, kompozíció

Pályázni legfeljebb 10 digitális fel-
vétellel lehet kategóriánként!

A beküldendő képek mérete 30x20 
cm, illetve a hosszabbik oldala 30 cm 
vagy 2400x1600 pixel, illetve a hosz-
szabbik oldala 2400 pixel legyen.

A beküldött képek fájl neve  
a következő adatokat tartalmaz-
za: a pályázó CSALÁDINEVE_ 
KERESZTNEVE_KÉPCÍME_

KATEGÓRIA.jpg

A pályázóknak nevezési lapot kell 
kitölteni számítógéppel, melyet mel-
lékelünk.

A nevezési lapon szereplő infor-
mációk egyezzenek meg a fotók fájl 
nevében feltüntetett adatokkal.

Kérjük a személyes adatokat ponto-
san megadni, hogy szükség esetén 
fel tudjuk venni a kapcsolatot.

A több nevezési lapot beküldők -1 / 
-2 / ….formában számozzák a neve-
zési lapjaikat.

A nevezési lap fájl neve: CSALÁDI-
NEVE_KERESZTNEVE_-1.doc

Az eddigi pályázatok alkalmával 
kiállításra került képekkel az idén 
nem lehet nevezni!

A pályázat beküldési határideje: 
2015. október 4., vasárnap. (A ké-
sőbb beérkező képek nem vesznek 

részt a pályázaton.)
Beküldési cím:  

szie.foto.2015@gmail.com

Az a felnőtt pályázó, aki minden ka-
tegóriában szeretne pályázni – tehát 
50 db képet küld a pályázatra – le-
gyen szíves több e-mailban jutassa el 
a fotóit a megadott postaládába.

A részvétel 18 év alatt és a SZIE 
tagjainak ingyenes, a nem tagoktól 
a költségekhez 600 Ft hozzájárulást 
kérünk!

A nyilvános zsűrizést 2014. október 
12-én 18 órától tartjuk a 1111 Buda-
pest, Kende utca 12. szám alatti he-
lyiségünkben.

További információ: Urbányi Zol-
tán: urbanyi.zoltan@upcmail.hu, 
Réber Anikó: reber@freemail.hu

A fotóskör a legjobb alkotásokból 
templomunk búcsúján és az azt köve-
tő hónapban kiállítást rendez a Szent 
Imre-templomban. A tárlat költségeit 
a fotóskör vállalja a nagyítások kivé-
telével, amely költség, amennyiben 
vállalja, a pályázót terheli.

A nem megfelelő minőségben na-
gyíttatott fotók nem kerülhetnek ki-
állításra!

A kiállítás ünnepélyes megnyitója és 
a díjátadás a búcsú keretében lesz a 
Szt. Imre-templomban. A pontos idő-
pontról később küldünk értesítést.

Polgár Judit és Eötvös Péter 
kapta idén a Szent István-rendet
A biztonság megteremtését nevezte közös nemzeti feladatnak Áder János köztársasági elnök 
augusztus 20-án. Az ünnepnapon Polgár Judit sakkozó és Eötvös Péter zeneszerző vehette át  
a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István-rendet.

– A „haza minden előtt” fundamentumot előtérbe he-
lyezve, közösen kell megteremteni a polgári demokrá-
ciánk új, 21. századi biztonságát – hangsúlyozta Áder 
János köztársasági elnök a honvédtisztek augusztus 
20-i, ünnepélyes avatásán elmondott beszédében. Az 

államfő példaadónak nevezte Szent István és az őt kö-
vető királyaink azon célját, hogy biztonságos és időt-
álló államot teremtsenek a magyarságnak. – Rajtunk 
múlik, hogy a helyi közösségek megtartó erejét veszé-
lyeztető törekvéseknek ellenállunk-e, rajtunk múlik, 
hogy megvédjük-e környezetünket, óvjuk-e vizeinket, 
erdeinket, termőföldjeinket és az éltető levegőt – han-
goztatta Áder János.

Augusztus 20-án, a legmagasabb állami kitüntetést, 
a Magyar Szent István-rendet is átadta a köztársasági 
elnök Polgár Judit sakkozónak és Eötvös Péter zene-
szerzőnek. Áder János a díjazottakat méltatva arról be-
szélt, hogy pályájukon mindketten közösség- és nem-

zetformáló erővel bírtak, tudásukat továbbadták. Az 
államfő elmondta: a tehetség felismeri és megérti a vi-
lág törvényszerűségeit, a géniusz viszont maga teremt 
új világot. – Ehhez pedig nem elég egyetlen egyszer 
diadalmasan célba érni, a legkiválóbbak örökké úton 

vannak – fűzte 
hozzá.

Áder János meg-
köszönte a kitün-
tetetteknek eddigi 
munkásságát, azt 
hogy érzik a kivá-
lóság és kiválasz-
tottság felelőssé-
gét, hogy tovább is 
adják a tudásukat, 
hogy példájukkal 
nevelnek, ösztö-
nöznek, inspirál-
nak és büszkévé 
tesznek egy nem-
zetet.

A felolvasott ki-
tüntetési határozat 
szerint Polgár Ju-
dit „minden idők 
legkiemelkedőbb 

magyar sakkozójaként és a sakktörténet legjobb női 
versenyzőjeként elért kivételesen eredményes pálya-
futása, valamint a gyermekek képességfejlesztése és 
a tehetséggondozás területén végzett felelősségteljes, 
a magyar oktatási rendszert egyedülállóan komplex 
módszerekben gazdagító munkája elismeréseként” ve-
hette át az elismerést.

Eötvös Péter “számos nemzetközi elismeréssel ho-
norált és kivételesen népszerű, a különféle hangszeres 
műfajok mellett a kortárs operairodalmat is kiemelkedő 
alkotásokkal gazdagító zeneszerzői életműve (…), vala-
mint a fiatal zeneszerzők és karmesterek képzését támo-
gató tevékenysége elismeréseként” kapta a díjat.

A SZENTIMREVÁRoSI  
EGyESüLET FoTÓPÁLyÁZATA

(MTI)
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apróhirdetés
Lakás, ingatlan
MAGÁNSZEMÉLyKÉNT felújítandó öröklakást vásárol-
nék, 06/20/496-6601.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL vásárolnék Budán és Pest 
belvárosában lakást. 06/30/729-7546.
GDN INGATLANHÁLÓZAT, 21 000 lakás, 30 000 kereső, 
73 iroda. Eladjuk-megkeressük ingatlanát! http://nagykekseg.
gdn-ingatlan.hu/
IRoDÁNAK kiadó Ulászló utcai, 64 nm-es, 1,5 szoba hallos 
lakás. 06/30/261-3519.
KAMARAERDŐ, Pereszke u.-ban eladó 2 szintes ház, pano-
rámás, 2066 nm-es telken. 06/30/99-96-197, irányár: 24.3 M.
XI. KERÜLETBEN 2–2,5 szobás lakást keresek megvételre, 
06/30/288-6614.
BÍZZA RÁNK ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda, a 
GDN-Ingatlanhálózat tagja! Közel 500 kerületi lakás és több 
ezer vevő és bérlő. XI., Kosztolányi D. tér 11., tel.: 209-0159, 
www.nkingatlan.com
 
Oktatás
ANGoLTANÁR nyelvvizsgára felkészít, felzárkóztat a Mó-
ricznál: 3862-387, 06/20/546-8963.     ALLEE-NÁL angol-né-
met. 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.
ANGoLTANÍTÁS Gazdagréten, 06/30/386-2480.
BRAZIL-PoRTUGÁL oktatás, gitártanítás, www.brazilpor-
tugaloktatas.ponthu.hu, 06/70/236-8928.
 
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! 06/30/9210-948.
VILLANySZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
 
Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Minden egy kézben, 202-2505, 
06/30/251-3800.
üVEGEZÉS! Ablakok, ajtók, erkélyek üvegezése. Zuhanyka-
binok, üvegfalak, hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisz-
tán, pontosan! 06/30/2664-666.
 
Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS, 06/20/288-5148. 

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/85-72-653.
 
Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJToABLAKDoKToR.HU ablakok, ajtók javítása, 
zárak cseréje, festése, szigetelése garanciával, felmérés díjta-
lan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, olcsón, referenciával 
06/20/940-6622.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
LAKATOSMESTER, 06/30/299-1211, nonstop.
MINDENFÉLE kerti munkát vállalok, vidéken is. 06/30/682-
4431.
KÁRTEVŐIRTÁS azonnal! T.: 06/30/687-7169, TOXI-
MAX.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS, építkezés A–Z-ig. Minden egy kézben: 
06/30/479-2776.
TAVASZI nagytakarítást, ablaktisztítást, vállalunk. 
06/20/595-3057.
KoNTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, ter-
mőföld. 06/20/4646-233.
FESTÉS-MÁZOLÁS, tapétázás, takarítás azonnalra is, 
06/30/288-6614.
 
Gyógyászat
PEDIKŰRÖS házhoz megy. Nyugdíjas kedvezmény. 
06/20/806-7783.

Arany rovat
FAZoN ARANYAT 10 000 Ft-tól vásárolunk, lehet hibás is, 
hozza be hozzánk! VII., Rákóczi út 52. (a Blaha Lujza téren), 
tel.: 951-6825.
 
Régiség
19–20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmények, mű-
tárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 
06/30/949-2900, e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, Ne-
mes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, ré-
giségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16. 266-4154, nyitva: H–SZ: 10–17, CS: 10–19.
KASTÉLyoK berendezéséhez vásárolok antik bútort, fest-
ményt, órát, ezüsttárgyat, étkészletet, porcelánt, bronzokat stb., 
teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, herendi77@gmail.com
ARANY-EZÜST, drágakő, mechanikus órák, borostyán (go-
lyó forma és mézsárga színű), bútor, festmény, asztali-fali óra. 
Herendi-Zsolnay porcelánok folyamatos felvásárlása,
1117 Bp., Fehérvári úti Csarnok földszint (virágsor) Por-
celán-Ezüst Üzlet; 06/1/20942-45, 06/20/200-6084.
BoRoSTyÁN ékszert arany áron vásárolunk! 10 000–100 000 
Ft-ig, a sárga golyós akár 1000 Ft/gramm. Arany, ezüst, hagya-
ték felvásárlása. Régiség üzlet: VII., Wesselényi u 19., louis-
galeria.hu, 317-9938
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol régi szőnyegeket, 
sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.
 
Állás
BUDAPESTI INGATLANHÁLÓZAT keres XI. kerületi iro-
dájába munkatársakat, ingyenes képzéssel. l.laki@gdn-ingat-
lan.hu
TELEFoNoS asszisztensi állás, heti kifizetéssel, fix bé-
rezéssel, nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Telefonszám: 
+36/70/770-0084.
FoDRÁSZT (férfi-női), KOZMETIKUST, PEDIKŰRÖST 
keresünk. Borzolda, XI., Fehérvári út 114/A üzletünkben, 
06/20/975-2171, 06/1/877-5007 
 
Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
 
Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapot-
tól függetlenül. 06/30/682-1390.
MEGNyIToTTUNK: Vegyi áru Diszkont, biotisztítószerek, 
édességek is. Baranyai utca 23., iskolával szemben, a zöldséges 
mellett. Nyitva: H–P :10–18, Szo: 9–13.
PACSIRTA Rádió eladó 2 db, 204-2565.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig.
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, 
-vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden első 
szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Minden páros hét keddjén 16–18 
óráig dr. Oláh András Sándor ügyvéd tart ingyenes jogi tanácsadást. 
Szeptember 10-én 18 órától tekinthető meg Török Péter Prima Primissima, Ybl- 
és Europa Nostra díjas tájépítész Belső tájakon című kiállítása. A programot 
megnyitja prof. emeritus Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész, az MMA 
elnöke. A kiállítás helyszíne: Budai Klub-Galéria, 1111 Bp., Budafoki út 9–11.

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 06/70/434-7741.
Jogi tanácsadás (telefonos egyeztetés alapján). Megoldásközpontú pszichológiai 
tanácsadás minden hónap első keddjén 14–17 óráig telefonos egyeztetés alapján, 
dr. Szöllősi Ágnesnél: 06/20/979-3369. Képviselőink állandó fogadóórája: min-
den hónap első keddjén 17 órától.

Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu Írhat nekünk 
az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
A KDNP kerületi irodája, a nyári szünet után, szeptember 1-jétől várja az ér-
deklődőket.
Karinthy F. út  9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között

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

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

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

Péntek: 8–16

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.)

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

HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.) 
haidar.norbert@ujbuda.hu

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

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 hó 1. kedd 16.30–18 óráig 
KDNP-iroda, Karinthy Fr. út 9. Alpolgármesteri: 
minden hó második szerda 15–16.30 óráig. 
Bejelentkezés módja személyesen vagy telefonon.Újbuda 
Önkormányzata, Budapest, Zsombolyai út 4. II. emelet 
204. Pappné Mika Edit 3724-672 telefonszámon.

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.)

NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. 
Fogadóóra: február 12. 17.00–20.00 óráig. Időpont-egyez-
tetés: 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.)

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.) 

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

Ratkó József: Nyárvég c. 
költeményéből idézünk két 
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
sora (S, H, N, P, N). 13. Női 
név. 14. Szándék. 15. Neu-
mann János. 16. Író (László). 
18. Tompa fényű drágakő, 
achátféleség. 19. Frissítő ital. 
20. Horváth Ádám. 22. Kelet, 
angolul! 24. Ukrán gépkocsi-
jelzés. 25. Becézett férfinév. 
26. Súly része! 28. Télen veszi 
ki a szabadságát. 30. Indoeuró-
pai népcsalád. 31. Szerb köz-
ség Bor közelében (ZLOT). 
33. Molnár Csilla. 34. Latin 
köszöntés: Isten veled! Élj bol-
dogul! 35. Észt nagyváros. 37. 
Ókori egyiptomi sírok vakaj-
taja. 39. Hegy páros betűi. 40. 
Patkódarab! 41. Harci mén. 
43. Annál lejjebb. 44. Igekö-
tő. 45. Személyiség. 46. Nagy 
eső. 48. Ábrahám felesége. 
49. A legközelebbi csillag. 51. 
Dél-Amerika legdélebbi foka. 
52. 100 kilogramm. 54. Rossz 
tanácsadó. 56. Kubai politikus (Raul). 57. Balett-táncos, az Operaház 
magántáncosa (Nelli). 58. Bécsi tojás! 59. Családfő. 61. Zákányszék 
határai! 62. Vár betűi keverve. 63. Kosztolányi Dezső Kornélja. 65. 
Cselekedet. 68. Zokog. 69. Hangképző szervi betegségben szenved. 71. 
Francia gyalogos katona tréfás neve: szőrös (POILU).
Függőleges: 2. Dugóba kerül! 3. Glutamát-oxálacetát-transzamináz, 
röv. 4. Ünnepélyesen felavat. 5. Marokkó fővárosa. 6.Pára! 7. Pejkó 

része! 8. Iskolába jár. 9. Dal-
betét. 10. Olimpiai bajnok 
sakkozó (Gyula). 11. Közle-
kedési terület. 12. Női név. 
13. Az idézet második sora 
(T, I, S, Ü, G). 17. Ugyanúgy, 
ismét, latin kifejezéssel. 19. 
Színültig. 21. Csúcsszuper, 
barátok között. 23. Megrö-
vidít. 25. A Fekete Gyöngy-
szem. 27. Angol város. 29. A 
fejősjuhászattal kapcsolatos 
szállásgazdaság. 30. Ten-
geri rabló. 32. A múlt idő 
jele. 34. Alít. 36. Grúz kis-
város (UCERA). 38. Orosz 
női név. 39. Lop. 42. Kén és 
lantán vegyjele. 43. Vértanú 
püspök (Vilmos). 45. A ma-
gyarságba beolvadt indoiráni 
nyelvű nép. 47. Indulatszó. 
48. Növényi rész. 50. Dön-
tetlen a sakkban. 53. Gátja 
vesztett folyó. 54. Széchenyi 
István műve. 55. Határsáv. 
58. Fogadalom. 60. Egyipto-
mi istenség. 63. EEK. 64. A 
4. dimenzió. 66. Háziállat a 

tanyán. 67. „Isten ostora” népe. 69. Rátonyi Róbert. 70. Pertu. 72. 
Vissza: gyilkol. Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. Beküldési hatá-
ridő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 
A 15. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Megment a helyte-
len úttól és az álnokul beszélő embertől”. NYERTESE: Győri Jenő, 
1117 Budafoki út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben 
(Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Gasztroenterológia Magánrendelés
Endoszkópos vizsgálatok rövid várakozási idővel.

Dr. Igaz Iván
belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos

Bejelentkezés: 06 30 8595387
www.facebook.com/igazdr
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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.

KözöS

Családias légkör,  
gyermekcentrikus környezet,  
állandóan megújuló akciók! 
Önt is várja  
a Savoya Park BeváSárlóközPont  
a Hunyadi jános út 19. szám alatt. 

Megérkeztek őszi kollekCióink. Megújult kínálattal,  
gazdag választékkal várjuk Önt és Családját!

Új lakóink rovatunkat a Savoya Park támogatja

Alakváltó

Drága kislányunk, Ács Ve-
ronika április 2-án született 
a Szent Imre Kórházban, és 
azóta minden percünket bol-
doggá teszi. Igazi kis tüne-
mény, nem sírós, vidám és 
barátságos természetű baba, 
a rengeteg puszilgatást is jól 
bírja. Hosszú göndör für-
töcskéit séta közben is sokan 
megdicsérik.

Szolnoki Luca Eszter 2015. 
március 6-án, izgalommal 
teli várakozást követően jött 
a világra. Névadásakor még 
nem is sejtettük, hogy milyen 
fényes csillaga lesz csalá-
dunknak. Igazán jó és vidám 
baba.

A Mazda modelloffenzíva folytatódik,  
már a crossoverek között is vadásszák a vevőket.

Nem új a Mazda Skyactive építőkészlete, hiszen az első ilyen 
modellek (a 6-os és a CX-5) nemrég ráncfelvarráson estek át. 
Ám továbbra is egyedi megoldás szívó kétliteres motort hasz-
nálni a másutt megszokott kisebb, de turbós gépek helyett, 
így a technológia varázsa nem kopik. Ki is használják ezt az 
egyediséget, és a lehető legtöbb népszerű, haszonnal kecsegtető 
kategóriából igyekeznek részt 
hasítani. Márpedig ma a legy-
gyorsabban pörgő piac a kom-
pakt crossoverek, azaz terep-
járók és kiskocsik előnyeit 
egyesítő autóké, melyek közül 
kettőt mi is bemutattunk már 
(Fiat 500x, Citroën Cactus). 
Nincs mit csodálkozni rajta, 
hogy éppen ebbe a meccsbe 
szálltak be a japánok, hiszen 
az alapok adottak, csak egy 
kis fazonírozás kellett, és kész 
is a versenyképes modell.

Annak ellenére, hogy vona-
lait már számos másik Maz-
dáról ismerhetjük, a külső jól 
sikerült, friss az összhatás 
és remekül teljesíti a kategó-
riától elvártakat. A térkíná-
lat sem olyan szűkös, mint 
néhány versenytársnál: bár 
elsőre aprónak tűnik a cso-
magtér, az álpadlót kiemel-
ve egész jó kis pakolóhelyet 
kapunk, és két utas a hátsó 
ülésen sem fog panaszkodni. Sajnos azonban ennek az az ára, 
hogy csorbul a vezető kiváltságos helyzete: szemben más Maz-
dákkal, itt nem sikerült tökéletesre a kapitányi pozíció. Nekem 
egy kicsit túl hátra esett a váltókar, a lábamat a középkonzol 
nyomta, és maga az ülés sem volt tökéletes. Igaz, a kategória 
célközönsége elsősorban a hölgyek, tehát nem az én testalka-
tom a mérvadó. Tovább javítja a helyzetet, hogy egyebekben 
hozza a cockpit a Mazdától mostanában megszokott színvona-
lat: minden műanyag, de a dizájn összhatása nézve és tapintva 
is kellemes, és a kezelőszervekkel sincs semmi probléma, rövid 
ismerkedés után minden nagyon egyszerűen vezérelhető.

A CX-3 hajtáslánca és futóműve természetesen hozott anyagból 
dolgozik, ugyanilyen 120 lóerős benzinmotor és 6 fokozatú ma-
nuális váltó volt például a Mazda 3-ban is, melyet még tavaly 
mutattunk be. Ezek remekül egyesítik a klasszikus vezetési él-
ményt a modern elvárásokkal, kis sebességnél és autópályatem-
pónál egyaránt magabiztos a kocsi, ráadásul a való életben is 
kellemes fogyasztási adatokat produkál: 7,44 literes átlagot mér-
tünk vegyes és nem is különösebben kímélő használatban. A 
futóművet érezhetően puhára hangolták, az én ízlésemnek talán 

kicsit túl puhára is, az úthibákat mindenesetre jól tompítja, de a 
kanyarodással sincs gondja, még ha nem is sportkocsi. A teszt-
autót közepes felszereltséggel kaptuk, melynek 6 milliós ára a 
navigáción és a bőrön kívül szinte mindent tartalmaz, négyke-
rékhajtás azonban csak erősebb motorral és magasabb felsze-
reltséggel együtt kérhető. Nem mintha szükség lenne rá ebben a 
kategóriában, és amíg nincs méteres hó, elsőkerék-meghajtással 
is boldogulhatunk aszfalton. A CX-3 tehát jól felfegyverkezve, 
komoly autóként érkezik, műszaki tartalma semmivel sem ke-
vesebb, mint nagyobb testvéreié. Csak a csomagolás más. 

(B. Gy.)

Itt van az ősz,  
itt van újra…

Igazi öröm ősszel a zöldségeshez menni, még élvezhetjük a 
nyári „maradékot”, de választhatunk idényzöldségeket is. A 
répa, káposzta, póréhagyma, cékla egész évben folyamatosan 
kapható, ezért hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ezeknek 
tulajdonképpen most van a szezonjuk. Ugyanez igaz a gyümöl-
csök közül az almára, körtére, szőlőre. 

A zöldségekből tartalmas levesek, köretek és egytálételek 
készülhetnek. Használjunk aromás zöldfűszereket a friss ízek 
kiemeléséhez, az őszi ételekhez leginkább a rozmaring, zsálya, 
babérlevél és kakukkfű passzol.

A gyümölcsökből sokféle lepény, rétes, torta készíthető. 
Használjuk bátran őszi salátákban is. A savanykás alma a sós, 
keményebb sajtokkal, az édesebb körte a lágy kéksajtokkal na-
gyon jó párost alkot.

A crumble, avagy magyarul morzsasüti, egy angol eredetű, 
nagyon egyszerűen elkészíthető sütemény, az alján friss gyü-
mölcsök, a tetején pedig vajból, lisztből, cukorból álló tészta 
van, amit gyorsan összesütnek. Egyszerűsége ellenére az ered-
mény meglepően izgalmas lesz: a gyümölcsök levet engednek, 
megpárolódnak, a tetején a morzsa megpirul és finom ropogós 
lesz.

Bukszár Tamás, a VakVarjú vendéglő konyhafőnökének ked-
venc crumble receptje:

Körtés-almás crumble csokis morzsával
Hozzávalók:
• 2 db nagyobb körte
• 1 db nagy alma
• 2 ek. citromlé
• 1 ek. porcukor
• 5 dkg liszt
• 5 dkg hideg vaj
• 4 dkg zabpehely
• 2 dkg aprított csokoládé
• 4 dkg cukor
• 3 dkg szeletelt mandula

Elkészítés:
A körtéket és az almát meghámozzuk, nagy darabokra kockáz-
zuk és egy kb. 20 cm-es sütőformába tesszük. Megszórjuk a 
porcukorral és meglocsoljuk a citromlével. 

A tésztához a hideg vajat felkockázzuk, a liszttel és a cukor-
ral elmorzsoljuk, hozzáadjuk a zabpelyhet, mandulát, a csoko-
ládémorzsát és kicsit még összedolgozzuk. A gyümölcsök tete-
jére morzsoljuk a tésztát, hogy beterítse a formát.

180 fokos sütőben készre sütjük. Kb. 30 perc, akkor jó, ha a 
tetején a tészta pirulni kezd.

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com   www.vakvarju.com

Hangulatos
terasszal!
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