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Tovább zöldül 
Újbuda
Fiatal egyetemi hallgatók 
rukkoltak elő táj- és település-
mérnöki terveikkel az Újbuda 
Önkormányzata által kiírt idei 
pályázatra. 

Zöld gyeptetős épületekre tervezett játszó-
tereket, egészség-, kultúra- és sportközpon-
tokat képzeltek el a Szent István Egyetem 
településmérnökei az Újbuda Önkormány-
zata által kiírt pályázatra. A látványterve-
ket ismertető prezentációk során a hallgatók 
a kerületben található elhanyagolt ingatla-

nok helyett vagy azokat átalakítva álmod-
tak meg különböző, gazdagon létrehozott 
közösségi tereket. A Kelenföld városköz-
pont alulhasznált területére Rácz Eszter és 
Végh Anna például a Bikás parkra emlé-
keztető kialakítással: vendéglátóhelyekkel, 
szabadidőparkkal lehelnének életet. A mára 
jelenleg már látványában is elszomorító, 
kiürült Fővárosi Szabó Ervin tankönyvtár, 
az egykori Budapesti Művelődési Központ 
helyére élettel teli edzőtermeket, energiatu-
datos és zöldirodákat, zöldfalakat álmodtak 
meg a fiatal tervezők. 

– A többi, elhanyagolt terület újragondo-
lására is, így egyebek közt a volt Volánbusz-
garázs, Infopark-parkoló, Albertfalva-Ház-
gyár, színvonalas tervek születtek, melyek 
jó ötletekkel szolgálhatnak a városfejlesz-
tőknek. A Szent István Egyetem település-
mérnök hallgatói 8–10 perces előadásokat 
tartottak, a beszélgetés tematikája a Zöld 
infrastruktúra tárgy keretében valósult meg 
– mondta Hégli Imre, az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi osztályvezetője.
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Egyre nagyobb veszélyt jelent a méhek rajzása
Akár a városban is sok gondot okozhatnak  
a nyár elején igen aktív rovarok – figyelmeztet  
a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság.

Magyarországon több olyan rovar-
ral is találkozhatunk, amelynek 
csípése nagy fájdalommal és ese-
tenként enyhe, ritkábban súlyos 
következményekkel jár. Közülük 
leggyakrabban a darazsak és a 
méhek keltenek riadalmat. Ezek a 
rovarok jellemzően csak akkor tá-

madnak emberre, ha veszélyben érzik magukat, kaptárju-
kat vagy fészküket. A kockázatos helyzetek legjobb meg-

előzése, ha elkerüljük a fészket, és 
nem ingereljük őket.

A rovarokat vonzzák a szabadon 
hagyott ételek, cukros folyadékok, 
ezért a szabadban mindig csomagol-
juk be vagy zárjuk el a magunkkal 
vitt élelmiszereket! Egy kis odafigye-
léssel könnyen megelőzhető a baj, és 
elkerülhető a kellemetlen találkozás, 
amely szélsőséges esetben életveszé-
lyes is lehet.

A vándorló, akár 10–15 ezres egyedszámot is elérő méhcsa-
ládok befogása nagy felkészültséget igényel. Amennyiben a 
rovarok közvetlenül a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, 
illetve olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való 
érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg házilagos 
módszerekkel eltávolítani a fészket, hanem hívjunk szakértő 
segítséget! A tapasztalatok szerint sokan kérnek segítséget a 
tűzoltóktól, akik ugyancsak a méhészekhez fordulnak ilyen 
esetben.

A fővárosi méh- és darázsbefogók listája az alábbi link mel-
lékleteként tekinthető meg: http://fovaros.katasztrofavedelem.
hu/hirek/4760-ha-mehrajzast-eszlelnek-meheszt-hivjanak

(G. A.)

Rövid tesztüzem után már élesben működik 
a kerület legújabb okostanterme az Újbudai 
József Attila Gimnázium és Általános Isko-
lában. Újbuda, bár már csak fenntartója az 
oktatási intézményeknek, továbbra is támo-
gatja az iskolákat. Az önkormányzat ugyanis 
felmérte felelősségének súlyát, és elkötelezte 
magát az oktatás színvonalának emelése mel-
lett. – A kerület jövőjének egyik legfontosabb 
erőforrásait a gyerekek jelentik – összegezte 
az eddigi eredményeket az Újbudai József 
Attila Gimnáziumban átadott okostanterem 
avatásakor a polgármester. A SmartSchool 
program a modernitás útját jelenti, amelyen a 
tanítás és a tanulás is könnyebben megy. Az 
intelligens tanterem virtuális kulcsátadásakor 
Janurik Lajos, az Újbuda Smart 11 Nonprofit 

Kft. innovációjaként emlegette a fejleszté-
seket. A kft. az önkormányzattal karöltve a 
jövőben további tantermeket készül üzem-
be helyezni. A rendszer kiépítése és a tarta-
lomfejlesztés mellett Újbuda Önkormányza-
ta a projekt követésére, azaz a pedagógusok 
munkájára, továbbképzésére is odafigyel. A 
kerület tanárai megtanulják munkájukban 
alkalmazni a smartmegoldásokat, és az új 
oktatási anyagokat is elektronikusan állítják 
elő. Az okostantermek használatával olyan új 
web2-es tartalmak születnek, amelyek a Nem-
zeti Alaptanterv (NAT) tartalmával is össze-
egyeztethetők. – A SmartSchool ugyanis az 
oktatás következő generációja. A mai gyere-
kek a Z generáció tagjai, beleszülettek a di-
gitális technológiák világába, amelyben már 

elképzelhetetlen okostelefonok, illetve más 
digitális és kommunikációs eszközök nélkül 
élni. Elengedhetetlen, hogy a smartmegoldá-
sokat az oktatásban is alkalmazzuk – tette 
hozzá Janurik Lajos. Az Újbudai József Atti-
la Gimnázium és Általános Iskola intelligens 
tantermének avatása a SmartSchool program 
születésnapját is jelentette. Az önkormányzat 
2014-ben indította el SmartSchool okostan-
termek kialakítását célzó programját, és még 
abban az évben az ÚjbudaSmart 11 Nonprofit 
Kft. fejlesztésének jóvoltából a Bethlen Gábor 
Általános Iskola és Gimnáziumban át is adták 
az első intelligens tantermet. Egy évvel ké-
sőbb, május végén a Teleki Blanka Általános 
Iskola gazdagodott okostanteremmel. 

(Cikkünk 4–5. oldalon)

Még a matek is 
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Paeda-
gogia Christiana-díjat adományozott Görbe László 
piarista szerzetesnek, a Szent Margit Gimnázium 
igazgatójának az oktatás-nevelés területén és szerze-
tesi szolgálatában végzett munkájáért. A díjat Veres 
András püspök, az MKPK elnöke adta át május 31-én. 
Újbuda Önkormányzata gratulál az elismeréshez.

Görbe László a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1965-
ben, és még ebben az évben belépett a novíciátusba. 1966-ban, Buda-
pesten tette le első fogadalmát, 1973. augusztus 25-én szentelték pappá 
Budapesten. 1971-től az ELTE matematika-fizika szakos hallgatója volt, 
majd 1979-ben szerzett programozói diplomát. Tanulmányai befejez-
tével 1975 és 1979 között tanárként és prefektusként 
tért vissza a kecskeméti Piarista Gimnáziumba, majd 
1979-től 1995-ig a budapesti Piarista Gimnázium ta-
nári testületét erősítette. 

Az 1995/96-os és az 1997/98-as tanévben a veszp-
rémi Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskola és 
ebben az időszakban egy éven keresztül a veszprémi 
Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégi-
um igazgatója is volt. 1998–2003 között a budapesti 
Piarista Gimnázium igazgatói feladatait látta el, majd 
2007-ig matematika-fizika szakos tanárként okította 
az intézmény tanulóit. 2007-től napjainkig az Isteni 
Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartományá-
nak kérésére a Szent Margit Gimnázium igazgatója-
ként végzi hivatását.

Kiváló tanári, nevelői munkáját dicséri a tanulmá-
nyi versenyeken elért számtalan előkelő eredmény és 
helyezés. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kiad-
ványa a fizika OKTV kiváló felkészítő tanárai közé 
sorolja Görbe Lászlót. Igazgatói munkásságában is fá-
radhatatlanul végzi munkáját, nemcsak a pedagó giai, 
de a gazdasági ügyeket is átlátja. A lehetőségeken be-
lül szívén viseli az iskolák anyagi, építési fejlesztését is. Tanári, vezetői 
és iskolaszervezői tevékenységének elismeréseként több éven át volt 
az Országos Köznevelési Tanács aktív tagja. Hivatásának megfelelően 

lelkipásztori feladatokat is végez, misézik, gyóntat, lelkigyakorlatokat 
vezet, így próbálva segíteni a plébániák életét. Rendszeresen kísér cso-
portokat a csíksomlyói zarándoklatra.

Görbe László 1990–1995 között főigazgatóként országos szinten segí-
tette az újrainduló katolikus köznevelésben feladatot vállaló intézménye-
ket, majd a KPSZTI keretein belül tanári testületek szervezője, kiállítások 
létrehozója, könyvek, kiadványok szerkesztője, megalkotója. 1991–1993 
között a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztje, ezzel vállalva 
jelentős feladatokat az újjáéledő cserkészmozgalom életében.

Munkájának elismeréseként 2011. március 15-én a Magyar Köztársa-
sági Arany érdemkereszttel tüntették ki. Kalazanci Szent József örökö-
seként hivatásának tekinti tanári, pedagógiai és papi munkássága során 
az ifjúság hitre való nevelését, támogatását. Ezt a szolgálatot elkötele-

zetten tette és teszi mindazokban az 
intézményekben, ahol tanárként, igazgatóként vagy kollégiumi nevelő-
ként tevékenykedik.

MKPK Sajtószolgálat – Piarista Rend Magyar Tartománya
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Tudta-e Ön, hogy... 
...A PCOS a nők tizedét érinti és vezető med-
dőségi ok. Azonban ez nem csak nőgyógyá-
szati probléma és nem a petefészek betegsé-
ge! Komplex anyagcsere-zavarról van szó, 
melynek kezelése élethosszra szól. Kivizs-
gálása belgyógyászati hatáskörbe tartozik. 
A kezelése négyes pilléren nyugszik, ebből 
három az életmód-váltáson alapul.

A PCOS tüneteiről és a korszerű kezelésről 
Dr. Koppány Viktóriát, a Budai Magánorvosi 
Centrum endokrinológus szakorvosát kér-
deztük:

A PCOS egy betűszó, Poli Cisztás Ovarium 
(petefészek) Szindróma a teljes neve. Ez egy 
genetikai hajlamon alapuló betegség, melyet 
környezeti, életmódbeli és táplálkozási hatások 
is módosítanak. A reprodukciós korban lévő 
nők 5-10%-át érinti, a világon minden 10. nő 
ebben szenved. A probléma leggyakrabban ser-
dülőkorban jelentkezik a nemi érés kezdetekor, 
többfajta eltéréssel, következménnyel jár. Ilyen 
például a rendszertelen, ritkán jelentkező, akár 
hónapokra is kimaradó menstruáció, a fokozott 
szőrösödés, az arcon mindkét oldalon állkapocs 
alatti, mellkason, háton is jelentkező fájdalmas 
aknék, hajhullás, fáradékonyság, indokolatlan, 
sőt diéta és sport ellenére is bekövetkező hízás, 
libidócsökkenés, nyomott hangulat, alvászavar 
és terméketlenség.

A számos tünet mögött különféle hormonel-
térések húzódnak meg, melyek vérvétel során 
mérhetők. 

Ilyen például a magas tesztoszteron szint, 
az alacsony progeszteron szint, az igen magas 
ösztradiol és prolaktin szint. A vérvételek, 

vizsgálatok követik 
a menstruációs cik-
lust, jellemzően az 
elején és a középidő 
után kb. 1 héttel tör-
ténnek. Vércukor-
terhelés is készül, 
melynek során a 
(legalább 3 időpont-
ban mért) vércu-
kor-inzulin párok 
vizsgálatával a gyakori inzulin rezisztencia  is 
vizsgálható. Nőgyógyászati vizsgálat során az 
ultrahang a petefészkekben mindkét oldalon 
sok kis apró cisztát mutat, de lehetséges nagy, 
akár több centiméter nagyságú ciszta kiala-
kulása is. Amennyiben a tünetek alapján fel-
merül a PCOS gyanúja, akkor a kivizsgálást 
követően (melyet jellemzően endokrinológus 
és nőgyógyász végez) kezelés szükséges.

Ez a kezelés lehet gyógyszeres kezelés, dié-
ta, rendszeres sport, vitaminpótlás, jellemzően 
többféle, egyszerre, komplex módon. A keze-
lések közé tartozhat műtét is, ami azért lehet 
szükséges, hogy a PCOS során, a petefészkeken 
kialakuló vastag tokot eltávolítsák „kilukasz-
szák” és ezáltal ki tudjon szabadulni a petesejt 
és létrejöhessen a tüszőrepedés, nőgyógyász 
végzi, gyakran laparoszkópiával (kis lukon a 
hasfalon keresztül). Ilyenkor lehetőség nyílik az 
esetleges endometriózisos szigetek eltávolításá-
ra, esetleges összenövések oldására is.

Az életmód váltás is nagyon fontos! Figyel-
ni kell a szénhidrát mennyiségére és minősé-
gére, esetleges laktóz- és gluténérzékenység 
kivizsgálása és kóros eredmény esetén ilyen 
irányú diéta tartása szükséges. Fontos a rend-
szeres sport, a stressz kerülése, kismedencei 
véráramlást segítő torna, túlsúly esetén pedig 
fogyás javasolt. 

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

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

Budai Magánorvosi Centrum

Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.

Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaimaganrendelo.hu

Várjuk Önt is MagánorVosi 
CentruMunkban!

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

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

EgéSZSégROvaT

Fél órán belül elfogták  
a garázda fiatalt
A XI. kerületi rendőrkapitányság nyo-
mozást folytat egy 16 éves fiú és ez idáig 
ismeretlen társai ellen súlyos testi sértés 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt. A fiatalkorú elkövető és társai 
megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 
május 24-én este a Móricz Zsigmond kör-
téren minden előzmény nélkül bántalmaz-
ták az otthonába tartó sértettet, akinek az 
ütések hatására eltört az orra. A járőrök fél 
órán belül beazonosították és a helyszín 
közelében elfogták a fiút, társai azonban 
elmenekültek. A fiatalt előállították a kerü-
leti rendőrkapitányságon, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki. Vele szemben a továb-
bi eljárást – szabadlábon hagyása mellett  
– az újbudai rendőrkapitányság folytatja le. 

Kábítószer az autóban 
A XI. kerületi rendőrkapitányság körzeti 
megbízottjai június 5-én hajnalban Újbu-
da egyik szórakozóhelye előtt ellenőriztek 
négy személyt, akik egy gépjárműben ül-
dögéltek. Az autó utasteréből kábítószer-
gyanús anyagok kerültek elő. A rendőrök  
D. Dénes 28 éves budapesti, N. Nóra 24 
éves budakeszi és K. József 33 éves bu-
daörsi lakosokat előállították a kapitány-
ságra, és kábítószer birtoklása vétség el-
követésének megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki. Sz. Krisztina 
25 éves budapesti lakost azonban kábító-
szer-kereskedelem bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, 
és előterjesztést tettek előzetes letartózta-
tásának indítványozására. Liskány Csaba 
kapitányságvezető elmondta, az újbudai 
rendőrök a szórakozóhelyek környékének 
fokozott ellenőrzésével is fellépnek a ká-
bítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 
elkövetőivel szemben.

KéK híREK
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KLÍMA  BERENDEZÉSEK
SZERELÉSE – JAVÍTÁSA – FORGALMAZÁSA

MINŐSÉGI BERENDEZÉSEK  –  MINŐSÉGI  MUNKA
INGYENES  FELMÉRÉS!

Telefon:  06-26-363-106
Mobil:  06-20-457-6039

VITARI – KLÍMATECHNIKA
www.vitatherm.hu
info@vitatherm.hu
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TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET

Megoldás társasházi lakóközösségek számára 
a legkorszerűbb technlógiák alkalmazásásval. 

ELÉRHETŐ, MEGBÍZHATÓ, ÁTLÁTHATÓ, KISZÁMÍTHATÓ, 
SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS BÁRMILYEN TÁRSASHÁZNAK. 

Rugalmas szolgáltatások egyéni igényekre szabva.  

Gyöngyház
társasházkezelő iroda

www.gyongyhazplusz.hu | ajanlat@gyongyhazplusz.hu 
Tel: 06-1/425-73-08,  06-20/232-85-63

Díjat kapott a Szent 
Margit igazgatója 

A rendőrség bűn- és baleset-megelőzési 
tanácsai a vakáció idejére
A nyári szünidő beköszönté-
vel a gyermekek kikerülnek 
a biztonságot adó iskola falai 
közül, ám sok munkába járó 
szülőnek nehézséget okoz az 
elhelyezésük, állandó fel-
ügyeletük. Nagyon fontos, 
hogy felkészítsék a gyerme-
keket a rájuk leselkedő ve-
szélyekre, illetve azokra a 
tudnivalókra, amelyek betar-
tásával ezek nagyrészt elke-
rülhetők:
• Értékeikkel, mobiltelefon-

jukkal ne hivalkodjanak, 
azokat ne tartsák jól lát-
ható helyen, ne adják oda 
idegeneknek.

• Táskájukat közösségi he-
lyeken ne hagyják őrizet-
lenül. A legjobb, ha azt 

mindig maguk mellett 
tartják.

• Idegenekben – még, ha 
kedvesek is – ne bízzanak 
meg, velük ne menjenek 
sehová, még útbaigazítás 
céljából sem.

• A késő esti órákban lehe-
tőség szerint ne egyedül, 
hanem egymást védve, kí-
sérve induljanak haza.

• Ha támadás éri őket, ne az 
értékeiket, hanem testi ép-
ségüket védjék.

• Ismerjék a segélyhívó te-
lefonszámokat (107, 112), 
illetve tanulják meg szü-
leik telefonszámát is.

• Szórakozó- és közösségi 
helyeken italaikat ne hagy-
ják őrizetlenül. Amennyi-

ben ez mégis megtörténik, 
ne igyanak abból, hiszen 
nem tudhatják, hogy nem 
került-e bele valamilyen 
bódítószer.

• Tartózkodjanak a kábító-
szerektől, mert hatásuk 
kiszámíthatatlan, és hasz-
nálatuk során könnyebben 
válhatnak áldozattá, de 
elkövetővé is.

Szintén nagyon fontos, hogy 
a szülők tudjanak arról, gyer-
mekük hová készül, kivel 
fogja idejét tölteni. Ezért kér-
jék meg, ha elmegy otthonról, 
mondja meg hová megy, ki-
vel találkozik, mikor érkezik 
haza, valamint ismerjék meg 
barátai nevét, címét, telefo-
nos elérhetőségét.

Görbe László piarista 
szerzetes, a Szent Margit 
Gimnázium igazgatója  
Pro Paedagogia  
Christiana-díjat vesz át  
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Ősszel bolgár pedagógusok 
látogatnak az újbudai 
óvodába és iskolába

A Fehérvári út felbontása miatti buszközlekedés terelése:

FELhívÁS

Folytatódik a magyar–
bolgár együttmű-
ködés, amely a két 
ország oktatási és 
köznevelési rendsze-
rének megismerését 
és a jó gyakorlatok 
bemutatását tűzte ki 
célul. A minap Bulgá-
riában tartott szak-
konferencián a hazai 
szakemberek több 
óvodai és iskolai peda-
gógus tevékenységébe 
nyertek betekintést, a 
bolgárok pedig ősszel 
látogatnak meg több 
kerületi intézményt. 

– A társadalom, a gazdaság 
és a munkaerőpiac változá-
sai, az információs és kom-
munikációs technológiai fej-
lődés új kihívások elé állítja 
a pedagógusokat, valamint a 
felnövekvő generációt egy-
aránt – mondta előadásában 
Győrffyné Molnár Ilona. Az 
önkormányzat humánszolgá-
lati igazgatója a Bulgáriában 
tartott oktatási szakkonferen-
cián egyebek között az egész 
életen át tartó tanulás fontos-
ságáról, és az ezzel összefüg-
gő készségek elsajátításáról, a 
köznevelés reformjának szük-
ségességéről is beszélt. 

Az ezzel kapcsolatos ma-
gyar–bolgár együttműködés 
10 éves, úgynevezett Du-
na-programban valósul meg. 
Az igazgató asszony hang-
súlyozta, mindkét fél részé-
ről szükség van arra, hogy a 

köznevelés és 
-oktatás terén 
egymás gya-
korlatának po-
zitív elemeit 
megismer jék. 
Molnár Ilona 
szerint lényeges, hogy a neve-
lés és az oktatás folyamata ne 
ad hock jelleggel működjék, 
hanem rendszerben gondol-
kodva, folyamatos építke-
ző módon valósuljon meg, 
közös akarattal. – Ehhez jó 
nevelési-oktatási struktúrá-
ra van szükség, melyben jól 
érzik magukat a résztvevők, 
a pedagógusok megtalálják 
a számításukat, a gyermekek 
saját magukhoz képest folya-
matosan fejlődnek. Így azt a 
tudást szerzik meg, amelyre 
a társadalomnak, a gazda-
ságnak szüksége van, és esé-
lyük lesz a munkába állásra. 
Nem utolsósorban pedig saját 
elképzelésüket, álmukat va-
lósítják meg – fogalmazott 
Győrffyné.

A budapesti VIII., XI. és 
XII. kerületből utazó kollé-
gák a bolgár Napos parton 
tett látogatás során számos 
helyi intézményt kerestek fel. 
Megállapították, hogy egyes 
óvodák felszereltsége igen 
csak figyelemre méltó az in-
formatikai, technológiai és 
a neveléshez szükséges esz-
közök ellátottságát illetően. 
Vannak azonban olyan terü-
letek, amelyek fejlesztésre 
szorulnak.

A szakkonferencián Rumen 
Valcsev főelőadó professzor a 

bolgár helyzet-
tel kapcsolat-
ban elmondta, 
országukban a 
p e d agóg u s ok 
jelenlegi száma 
90 ezer körül 

alakul, amelynek 90 százalé-
ka nő, harmada 50–60 éves, a 
fiatalabbak aránya mindössze 
9 százalék, és folyamatosan 
csökken. Mindeközben a to-
vábbképzésre óriási szükség 
lenne, mivel a 15 éves tanu-
lók a PISA-felmérésekben 
anyanyelvből, matematikából 
és természettudományokból 
a legrosszabb eredményeket 
érték el az EU-n belül (hason-
lóan Magyarországhoz).

A konferencia további napi-
rendjeiben több prezentáción 
keresztül ismerkedtek meg a 
résztvevők azzal, hogy Eu-
rópában mi a helyzet ezen a 
területen. A XII. kerületi pre-
zentáció bemutatta azoknak 
az országoknak a közoktatá-
si fejlődését, amelyek a PI-
SA-felmérés eredményeinek 
élén állnak.

Újbuda részéről Halászné 
Bogdány Zsuzsanna óvoda-
vezető és Kis Mihály isko-
laigazgató mutatta be a két 
intézmény együttműködését, 
az óvoda és iskola közötti át-
menetet.

A bolgár pedagógusok 
októberben érkeznek Ma-
gyarországra, a kerületben a 
Dél-Kelenföldi Óvodát és az 
Újbudai Grosics Gyula Sport 
Általános Iskolát fogják meg-
látogatni.

Bogdány 
Zsuzsanna 
óvodavezető 
és Kis Mihály 
iskola-
igazgató
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A cél, hogy minden kerületi iskolában elérhető legyen legalább egy okostanterem
Még a matek is könnyebben megy a „kütyükkel”

15 290 800 Ft

406 400 Ft/hó

802 767 Ft/hó

29 910 807 Ft

10 141 572 Ft

31 480 633 Ft

24 475 440 Ft

Számítógépparkok fejlesztése 
beszerzéssel (360 számítógép, 280 monitor),
kerületi iskolák telephelyei

Munkaállomások korszerűsítése 
(386 számítógép,  401 monitor),
kerületi iskolák telephelyei

SmartSchool 
tanterem kialakítása
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium

SmartSchool 
tanterem kialakítása (2)
Újbuda Teleki Blanka Általános Iskola, 
Újbuda József Attila Gimnázium

Webtartalomszűrő szolgáltatás 
biztosítása a kerületi iskolák számára,
kerületi iskolák telephelyei

Nyilvános wifi biztosítása 
a Móricz Zsigmond körtéren

Újbuda e-Hivatal 
kialakítása

Matematikaóra kere-
tében adták át a 
legújabb okostan-
termet és a haszná-
latához szükséges 
eszközöket az Újbudai 
József Attila Gimnázi-
umban. A kerületben 
már három intéz-
mény büszkélkedhet 
ilyen felszereléssel, a 
fejlesztések 2014-ben, 
az önkormányzat által 
koordinált Smart-
School program része-
ként kezdődtek. 

Rövid tesztüzem után már 
élesben működik a kerület 
legújabb okostanterme az 
Újbudai József Attila Gim-
názium és Általános Iskolá-
ban. A működést illusztráló 
demonstrációs órán az egyik 
érettségi előtt álló diáklány 
függvények transzformálását 
mutatta be az interaktív táblá-
nál, miközben a többi tanuló 
saját táblagépén (tablet) oldot-

Egy intelligens tanterem felszerelése sok összetevőből áll: egy érin-
tőképernyős kijelzőből (tábla), az azt vezérlő számítógépből, a ta-
nári notebookból, az osztály létszámától függően 35–40 tabletből, 
azok biztonságos tárolására és feltöltésére szolgáló szekrényből, a 
teremben zárt wifi-hálózatot biztosító routerből, a tananyagok egy 
részét adó szoftverekből, valamint az oktatási keretrendszerből. 
Utóbbi egy úgynevezett „tanulói előrehaladást követő” rendszer, 
amely képes feladatokat küldeni a diákok táblagépeire, valamint a 
tanulók által adott válaszok kiértékelésére. Mindez tantermenként 
12 millió forintból valósítható meg. 

ta meg a matematikatanár ál-
tal meghatározott feladatot. A 
táblánál álló tanuló kiválóan 
szerepelt, amit a katedránál 
található LCD-kijelzőn látha-
tó mosolygó „smiley” jelzett. 
A többieknél szintén emoti-
kon mutatta, jól teljesítették-e 
a feladatot, vagy esetleg hibát 
ejtettek a megoldás során. A 
tableteket összekötő rendszer 
végül összesítette a diákok 

eredményeit, és pillanatok 
alatt statisztikát készített a 
megoldásokból. Az is kide-
rült, hogy a számítások során 
ki hol rontott. Ezt névvel és 
név nélkül is megnézhette 
az osztály, vagyis mindenki 
felmérhette saját tudását, és 
a tanár is visszajelzést kap-
hatott arról, miként sikerült a 
gyerekeknek abszolválniuk a 
feladatot.  – Újbuda, bár már 

csak fenntartója az oktatási 
intézményeknek, továbbra is 
támogatja az iskolákat. Az 
önkormányzat ugyanis fel-
mérte felelősségének súlyát, 
és elkötelezte magát az ok-
tatás színvonalának emelése 
mellett. A kerület jövőjének 
egyik legfontosabb erőfor-
rásait a gyerekek jelentik 
– összegezte az eddigi ered-
ményeket az Újbudai József 

Attila Gimnáziumban átadott 
okostanterem avatásakor a 
polgármester. 

Az önkormányzat 
fogja az iskolák 
kezét
A helyhatóság az ember-esz-
köz-tartalom hármasságában 
gondolkodva első lépésként 
az intézmények eszközpark-

ját korszerűsítette, két év alatt 
750 monitort és számítógépet 
adott át, több mint 31 millió 
forint értékben. A demóóra 
megtekintésekor Hoffmann 
Tamás elmondta: Újbuda Ön-
kormányzata elkötelezett a 
modernizálás mellett, és foly-
tatja a SmartSchool progra-
mot. Juhász András, az iskola 
igazgatója az önkormányzat 
áldozatos támogatását hang-
súlyozta, hiszen a helyhatóság 
„nem engedi el a gimnáziu-
mok és általános iskolák ke-
zét”, továbbra is felújítások-
kal, korszerűsítésekkel segíti 
őket. Az igazgató a rendszer 
tanulói előrehaladást követő 
jellegét is kiemelte, szerinte 
az okostantermek működte-
tésével nemcsak a diákok, ha-
nem a tanárok is segíthetik és 
inspirálhatják egymást. 

A SmartSchool program a 
modernitás útját jelenti, ame-
lyen a tanítás és a tanulás is 
könnyebben megy. Az intelli-
gens tanterem virtuális kulcs-
átadásakor Janurik Lajos, az 
Újbuda Smart 11 Nonprofit 
Kft. innovációjaként emlegette 
a fejlesztéseket. A kft. az ön-
kormányzattal karöltve a jövő-
ben további tantermeket készül 
üzembe helyezni. Mindez jól 
jelzi, hogy a rendszer kiépítése 
és a tartalomfejlesztés mellett 
Újbuda Önkormányzata a pro-
jekt követésére, azaz a pedagó-
gusok munkájára, továbbkép-
zésére is odafigyel. A kerület 

tása a SmartSchool program 
születésnapját is jelentette. 
Az önkormányzat 2014-ben 
indította el SmartSchool okos-
tantermek kialakítását célzó 
programját, és még abban az 
évben az ÚjbudaSmart 11 
Nonprofit Kft. fejlesztésének 
jóvoltából a Bethlen Gábor 

Általános Iskola és Gimnázi-
umban át is adták az első in-
telligens tantermet. Egy évvel 
később, május végén pedig a 
Teleki Blanka Általános Isko-
la gazdagodott okostanterem-
mel. Akkor szintén egy mate-
matikaóra részeként tartottak 
sajtónyilvános demó órát ötö-
dikes tanulóknak. 

A tantermek avatását min-
den esetben több hónapos 
előkészítő munka előzte 
meg. Az ÚjbudaSmart 11 
Nonprofit Kft. szakértői az 
okostanterem kialakításán 
és az oktatási keretrendszer 
kifejlesztésén túl a pedagó-
gusokat is felkészítették an-
nak alkalmazására. A Teleki 
Blanka Általános Iskolából 
például 20 tanár vett részt az 
alapoktatásban, ahol a techni-
kai eszközök használatát sa-
játíthatták el: hogyan műkö-
dik az érintőképernyős tábla, 
miként kommunikál a tanári 
notebookkal és a gyerekek 

táblagépeivel. A következő 
lépésben került sor az oktatási 
keretrendszer használatának 
bemutatására, illetve arra, 
hogyan tudnak ők maguk is 
új oktatási anyagokat előállí-
tani.

Nincs puskázás, 
könnyű a házi 
feladat
Amellett, hogy az okostanter-
mek sokkal több eszközt ad-
nak a tanár kezébe a tananyag 
minél színesebb és kreatívabb 
tálalására, a diákok haladá-
sával kapcsolatban is több 
visszacsatolást tesz lehetővé. 
Míg egy hagyományos tan-
órán átlagosan 10 válaszra van 
idő, addig az okosmegoldá-
sok alkalmazásával óránként 
600 választ kaphat a tanár 
egy osztálytól, vagyis sok-
kal árnyaltabb képet láthat az 
egyes diákok fejlődéséről. Az 
új eszközök és az innovatív 

oktatási tartalmak sokat segí-
tenek abban, hogy a gyerekek 
figyelmét mindvégig fenntart-
sák. Pörgősek, dinamikusak 
az órák, a diákok élvezettel, 
szinte játszva tanulnak.

A házi feladatok megoldása 
is gördülékenyebben mehet. 
A tanulók az érintőképernyős 
táblán behúzzák a számo-
kat, adatokat, ábrákat a táb-
lázat megfelelő rubrikáiba, 
majd ezeket párosítják ösz-
sze. Ezután gombnyomással 
ellen őrzik, helyesek voltak-e  
a válaszok. A Smart 11 tech-
nológiája tehát szinte korlát-
lan lehetőségeket biztosít: 
videoanyagok, látványos, 
forgatható 3D-s modellek 
egyaránt megjeleníthetők, a 
diákok az ábrákba beleraj-
zolhatnak, a tanár pedig sze-
mélyre szabott feladatokat 
küldhet a tanulók tabletjeire.

Dolgozatírásnál az is meg-
oldható, hogy a gyerekek 
más sorrendben kapják meg 
ugyanazt a kérdéssort, így ki-
zárva a puskázás lehetőségét. 
Nyelvórákon a diák rögzíthe-
ti és visszahallgathatja saját 
kiejtését, művészeti órákon 
virtuális galériákba látogat-
hat, ahol felnagyíthatja, és úgy 
tanulmányozhatja egy-egy 
műalkotás finom részleteit.

A Smart 11 szakemberei 
állandó kapcsolatban vannak 
az okostermeket használó pe-
dagógusokkal, így az ő visz-
szajelzéseiket és igényeiket 
figyelembe véve folyamato-
san fejlesztik az intelligens 
termek rendszerét. Újbuda 
Önkormányzata országos 
szinten is élen jár az intelli-
gens oktatás területén, és az 
elsők között áldoz az oktatási 
technológia fejlesztésére.

(T. K.)

Juhász András igazgató 
(jobbról) és Hoffmann 
Tamás polgármester  
a tanterem avatón

Az újdonság varázsa 
is fogékonyabbá 
teszi a diákokat 
a tananyag 
elsajátítására

tanárai megtanulják munká-
jukban alkalmazni a smart-
megoldásokat, és az új oktatási 
anyagokat is elektronikusan 
állítják elő. Az okostantermek 
használatával olyan új web2-es 
tartalmak születnek, amelyek 
a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 
tartalmával is összeegyez-
tethetők. – A SmartSchool 
ugyanis az oktatás következő 
generációja. A mai gyerekek 
a Z generáció tagjai, beleszü-
lettek a digitális technológiák 
világába, amelyben már el-
képzelhetetlen okostelefonok, 

illetve más digitális és kom-
munikációs eszközök nélkül 
élni. Elengedhetetlen, hogy a 
smartmegoldásokat az okta-
tásban is alkalmazzuk – tette 
hozzá Janurik Lajos.

Születésnapon 
adták át  
a harmadik 
okostantermet
Az Újbudai József Attila Gim-
názium és Általános Iskola 
intelligens tantermének ava-

Azonnali 
visszacsatolásokat 
kaphat  
a tanár a diákok 
gondolkodásáról és 
felkészültségéről
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Együtt emlékeztek 
Trianonra

Összefogásra buzdít  
a Széchenyi család
Élelmiszer-adomá-
nyokat adott át a 
Menedékház Alapít-
ványnak Széchenyi 
Tímea, a Gróf 
Széchenyi Család 
Alapítvány kurató-
riumi elnöke június 
1-jén. A kapcsolat a 
két szervezet között 
az Újbuda Önkor-
mányzata által egy 
héttel korábban életre 
hívott „Esélyek utcája” 
program révén 
jött létre.

Széchenyi Tímea 
szerint nagyon 
nagy szükség van 
az összefogásra, 
hogy jobb helyzet-
be kerülhessenek a 
rászoruló családok. 
Úgy gondolja, Ma-
gyarországnak meg 
is van erre minden 
lehetősége. – Van-
nak olyan polgárok, családok, 
cégek, amelyekkel közösen 
összefogva meg tudjuk terem-
teni a feltételeket ahhoz, hogy 

ezek a gyerekek méltósággal 
nőjjenek fel – hangsúlyozta.
 A Menedékház Alapítvány 
éjjeli menedékhelyén lakók 
nagy része a XI. kerületi 
utcákról, közterekről kerül 
az intézménybe. A Csalá-
dok Átmeneti Otthonai az 
ország egész területéről fo-
gadnak rászoruló családo-
kat, egyedülálló várandós 
anyákat, köztük természe-
tesen újbudaiakat is. Nagy 
Zoltán, a Menedékház Ala-
pítvány szakmai igazgatója 
szerint számtalan módja le-

het annak, hogy az Újbudán 
élők segítsék munkájukat. 
Fontosnak tartana bármi-
lyen hosszabb távú együtt-

működést mind a kerülettel, 
mind a társadalom bármely 
részével, legyen az akár 
forprofit, nonprofit vagy 
civil szerveződés. Vélemé-
nye szerint mikro (kerületi) 
szinten kell mindenkinek 
együttműködnie annak ér-
dekében, hogy javítani le-
hessen az emberek életszín-
vonalán, illetve szociális 
helyzetén. 

A nyár közeledtével külö-
nösen lényeges lenne minél 
több önkéntes segítsége. Az 
iskolai szünetben ugyanis 

nem könnyű lekötni a 
kicsik energiáit. A ná-
luk élő gyermekek pedig 
nagyon ritkán jutnak el 
nyári táborokba. Ehhez 
várnak felajánlásokat, 
emellett olyan önkénte-
sek jelentkezését, akik 
szívesen szerveznek 
különböző szabadidős 
programokat, akár az in-
tézményen belül is. Bár 
lakóik jórészt önfenntar-

tók, a tartósélelmiszer-ado-
mányok egész évben nagy tá-
maszt jelentenek számukra.

 (H. L.)

Kárpátaljai kisdiá-
kokkal együtt emlé-
keztek meg a Don 
Bosco Katolikus Álta-
lános Iskola tanulói 
a Nemzeti Összetar-
tozás Napjáról június 
3-án. Idén tizenheten 
érkeztek a számukra 
szervezett Honismereti 
Táborba.

– Nyomot hagyni a gyermekek 
szívében, ez vezetett minket – 
fogalmazott Wappler Ádám, az 
esemény főszervezője. Elmon-
dása szerint már harmadik éve 

vesznek részt kárpátaljai di-
ákok az iskola megemlékezé-
sén, ami külön miliőt kölcsö-
nöz az eseménynek, és ezáltal 
valóságosan is megtestesül az 
egység. Az intézmény tanulói 
nem csupán a megemlékezés 
idejére vendégelték meg ha-
táron túli társaikat, családjaik 
szállást biztosítottak az egy-
hetes Honismereti Táborba 
érkezőknek, amely idén hete-
dik alkalommal valósult meg 
széles összefogással és Újbuda 
Önkormányzatának anyagi tá-
mogatásával. 

A főszervező Al-
bertfalvi Keresz-
tény Társas Kör 
mellett a Szent 
Mihá ly-plébán ia 
és a Nagyszőlősi 
Ferencesek segí-
tették a program 
létrejöttét. – Nem 
nőhet fel magyar 
gyerek anélkül, 
hogy ne látta volna 
az Országházat, a 
Szent Koronát, Bu-
dapestet – mondta 
Kristóf József, az 
Albertfalvi Keresz-
tény Társas Kör 

elnöke. Tapasztalataik szerint 
a honismereti tábor hiány-
pótló szerepet tölt be, hiszen 
sok gyermek kénytelen ukrán 
iskolába járni, és nem tanul 
magyar történelmet. Sokszor 
még a magyar nyelvű olvasás 
is nehézséget okoz számukra. 
Kristóf József azt mondta, sze-
retnék a gyermekekbe plántál-
ni, hogy ide tartoznak. A ho-
nismereti tábor legfőbb célja, 
hogy a Magyarországon töltött 
egy hét alatt minél több törté-
nelmi emlékkel ismerkedhes-
senek meg.

(H. L.)

Nyomot hagyni  
a gyermekek szívében,  
ez vezetett minket 

Szülők Napja
 

A Szülők Nemzetközi Napját 
az ENSZ hozta létre egy 
2012-es határozatban, hogy 
az egész világon legyen 
egy olyan nap, amelyen 
köszönetet mondunk a 
szülők gyermeknevelés 
terén nyújtott önzetlen 
és életük végéig tartó 
elhivatottságáért

Új ünneppel bővül a kalendárium: ez 
évtől kezdődően június 1-je a Szülők 
Nemzetközi Napja – derült ki a Szülők 
Háza Alapítvány által tartott sajtótájé-
koztatón.

Idén negyedik alkalommal ünnepli a világ a Glo-
bal Day of Parents elnevezésű ünnepet a nyár első 
napján. A Szülők Nemzetközi Napját az ENSZ hoz-
ta létre egy 2012-es határozatban, hogy az egész 
világon legyen egy olyan nap, amelyen köszönetet 
mondunk a szülők gyermeknevelés terén nyújtott 
önzetlen és életük végéig tartó elhivatottságáért. 
Több hazai szervezet – köztük a Magyar Női Unió 
és a Szülők Háza Alapítvány – kezdeményezte már, 
hogy Magyarország is lépjen be az ünnepet hivata-
losan is megtartó országok sorába.

A Szülők Nemzetközi Napjához kapcsolódóan a 
Szülők Háza Alapítvány – mint fő szervező –, va-
lamint az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 
és további öt családsegítő szervezet június 5-ére, 
vasárnapra egész napos családi programot hirdetett 
a Kopaszi-gátra, amelyhez az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkársága is csatlakozott. A különféle szülői 

szervezetekkel (egy-
szülős, nagycsaládos, 
fogyatékos gyermeket 
nevelő, nevelőszülős és 
örökbefogadó családok-
kal) együttműködésben idén első alkalommal meg-
szervezett Szülők Ünnepe arról szólt, hogy ezen a 
napon minél több, szülőket segítő, a szülők testi-lel-
ki egészségét, boldogulását támogató szolgáltató 
szervezet és cég kínáljon ingyenes vagy kedvezmé-
nyes szolgáltatásokat.  

– A szülőknek felelősséggel, biztonságban és sze-
retetben kell nevelni gyermekeiket, hogy boldogok 
lehessenek – fogalmazott Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár. Hangsúlyozta, a 
szülői szerep az édesanyának és az édesapának a 
szövetségéről szól. Ugyanakkor fontos, hogy az 
egyszülős, fogyatékos gyermeket nevelő, vagy 
bármely más nehézséggel szembe néző családok is 
megkapják a megfelelő támogatást. Mint mondta, 
kormányzati oldalról az a legfőbb feladatuk, hogy 
felkarolják a jó kezdeményezéseket, és egy olyan 
biztonságos, kiszámítható támogató környezetet 
teremtsenek Magyarországon, amelyben minél 
többen érzik azt, hogy itt jó gyermeket nevelni, jó 

családot alapítani. Kemény Dénes, a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnöke, a Szülők Háza Alapítvány 
fővédnöke a szervezet rászoruló gyermekekért 
végzett tevékenységét emelte ki. A támogató cégek 
és a rászoruló családok összehozásával az a leg-
főbb céljuk, hogy ne csupán a gyermekeket, hanem 
az egész családot jobb helyzetbe hozzák, és ezál-
tal hosszú távú megoldást nyújtsanak számukra. 
– Szülőnek lenni éppen úgy hivatás, mint tűzoltó-
nak, rendőrnek vagy orvosnak lenni – fogalmazott 
Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke. – 24 
órában teszi a dolgát, de a szülő is ember, aki el is 
fáradhat. Azért fontos ez az ünnep, mert adni ak-
kor lehet, ha az ember néha kap is – tette hozzá. 
Az egész napos színes programokat felsorakoztató 
eseményen együtt ünnepeltek a szülők és a gyer-
mekek; többek között kézműves játékokkal, óriás-
buborék-show-val, masszázzsal, valamint Mint a 
pinty koncerttel.

(H. L.)

Májusi közúti 
munkálatok
Az Újbuda Prizma Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Út- és Köz-
műépítő Divízió tájékoztatása 
szerint 2016 májusában az 
alábbi főbb munkákat végezte 
el a kerület megrendelésére: 
Albertfalva utca, Fehérvári 
út, Hengermalom út, Kar-
cag utca, Mezőkövesd utca, 
Nádorfejérvári út, Számadó 
utca, Thán K. utca, Vegyész 
utca, Verbéna utca kátyúzása. 
Csorbai út 18/A, Ezüstfenyő 
tér 2., Érem u. 2., Kondorosi 
út 10/A, Kondorosi út 12/A 
szintén kátyúzás. 

Kisebb járdajavítási, pol-
ler-kihelyezési, taxidrosztel-
bontást, vízelvezetőárok-épí-
tési, valamint murvával 
földútjavítási munkákat haj-
tott végre a Kőérberki út, 
Őrmezei út, Rupphegyi út, 
Szőlőlugas utca, illetve a Tö-
rökugrató utca, a Kérő utca, 
Regős köz, Bocskai út, Gu-
lyás köz, Medvetalp utca és 
Rákó utca egyes részein.

Jelentősebb beruházásokat 
az Ulászló utca–Bukarest 
utca csomópontjában vég-
zett. A Budafoki út 107.-nél 
járdajavításokat hajtott végre, 
útszegélyt épített, burkolatot 
bontott és kőburkolat épített , 
illetve járdát aszfaltozott.

(Újbuda)

Széchenyi Tímea szerint 
nagyon nagy szükség 
van az összefogásra, 
hogy jobb helyzetbe 
kerülhessenek a rászoruló 
családok. Úgy gondolja, 
Magyarországnak megvan 
erre minden lehetősége
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Szépkorúaknak nyílik  
a sárga rózsa

Túl sok a lúdtalpas gyermek

Pedagógus 
est

 
Vége a tanévnek, kezdődik a nyári 
szünet. Újbuda Önkormányzata 
idén is a Pedagógus Esten köszönte 
meg az óvodapedagógusok, 
tanítók, tanárok és nevelők egész 
éves munkáját.

A már évtizedes hagyományokkal rendelkező 
Pedagógus Estet a Kamaredei Ifjúsági Parkban 
rendezték meg június 3-án. Hoffmann Tamás 
polgármester hangsúlyozta, igyekeznek évről 
évre egyre jobb körülményeket biztosítani 
minden intézmény számára a bölcsődéktől a 
gimnáziumokig. Nagy figyelmet fordítanak 
arra, hogy rendben megtörténjenek a felújítá-
sok, és emellett olyan nagyobb beruházások is 
létrejöjjenek, amelyek az egyes intézmények 
számára fontosak. – Ez lehet egy kert felújítá-
sa, egy nagyobb mértékű épületrenoválás vagy 
sportudvar kialakítása – fogalmazott a városve-
zető. Kiemelte az utóbbi időszak informatikai 
fejlesztéseit is, amelyek során nemrégiben át-
adtak egy általános iskolai és egy gimnáziumi 
okostantermet, valamint kicserélték az összes 
iskola teljes számítógépparkját. 

– Munkás év áll a köznevelési rendszer 
mögött – fogalmazott Molnár László alpol-
gármester, aki szerint az óvodákkal kapcso-
latos feladatok nagy részét elvégezték. Most 
a finomhangolás következik. Ugyanakkor el-
mondta, az iskolai reformok nem értek még 
véget, a jövő tanévben is lesznek változások a 
köznevelés területén. Hangsúlyozta, bízik ab-

ban, hogy a megfeszített munka után minden 
óvodapedagógus, tanító és tanár az ünneplés-
nek tudja szentelni magát. Hiszen a Pedagógus 
Est róluk szól, az ő megbecsülésükről, vala-
mint arról, hogy biztosítani tudják számukra, 
hogy kipihenhessék magukat. 

Az esemény főszervezője az Újbudai Peda-
gógiai Iroda (UPI) volt, amely 2015 szep-
temberétől az önkormányzat támogatásával 
viszi tovább a kerületben hagyományossá vált 
tanulmányi versenyek és a pedagógusoknak 
indított programok szervezését. – Az önkor-
mányzatnak köszönhetjük, hogy egyáltalán 
működhetünk, de nagyon sok segítséget kap-
tunk az elmúlt évben a KözPont Kft.-től is – 
fogalmazott Gyurcsó Zsuzsa, az UPI vezetője. 
Elmondása szerint sikeres tanévet zártak, hi-
szen idén is népszerűek voltak az általuk meg-
hirdetett programok, szép számban jelentkez-
tek a tanulók az iskolai versenyekre.

A Pedagógus Estre a Bocskai István Álta-
lános Iskola tanárai meglepetés műsorral is 
készültek: egy vidám cigánytáncot adtak elő.  
A sztárvendég pedig Peter Sramek volt.

 (H. L.)

– Nagy figyelmet fordítunk 
arra, hogy évről évre 
rendben megtörténjenek 
a felújítások, és emellett 
olyan nagyobb beruházások 
is létrejöjjenek, amelyek az 
egyes intézmények számára 
fontosak – hangsúlyozta 
Hoffmann Tamás 
polgármester

Virággal, zenével és énekszóval, 
valamint szavalással köszöntötték 
az Alabástrom utcai idősklubban 
a városrész nyugdíjasait.  
A Kelenvölgyi Polgárok Köre  
által szervezett eseményen  
a 80. és 90. születésnapjukat 
ünneplőket egy-egy szál sárga 
rózsával lepték meg.

A Kelenvölgyi Polgárok Köre idén is köszön-
tötte a szépkorúakat a júniusi teadélutánon, 
kiemelt figyelmet szentelve a kerek évfordulót 
ünneplőkre. – A szervezet Szociális és Csa-
ládsegítő Csoportja egész évben akciókkal, 
programokkal támogatja Kelenvölgy rászo-

ruló időseit, ezzel fejezve ki a hálát annak a 
generációnak, amely tevékenységére, tudására 
és tapasztalatára a jövő is épülhet – mondta 
Hoffmann Tamás polgármester. Hozzátette, a 
fiatalabb korosztály számára rendkívül fontos, 
hogy megismerkedjen nagyanyáink hagyomá-

nyaival, ismereteivel, hiszen így a tradíciók is 
átöröklődhetnek. Hoffmann Tamás értékesnek 
és támogatandónak tartja ezeket az eseménye-
ket, mivel szerinte minden korosztálynak egy-
formán alapvető, hogy közösséghez tartozzon.

A Kelenvölgyi Általános Iskola tanulói mű-
sorral köszöntötték a környék nyolcvan év fe-
letti lakosait. A teadélután nyitányaként a gye-
rekek verset mondtak, furulyáztak, énekeltek és 
hegedűmuzsikával lepték meg az ünnepelteket.

A Kelenvölgyi Polgárok Körének ügyveze-
tője, Tábori József szerint az ilyen programok 
segítenek az időskorúaknak abban, hogy fit-
tek és frissek maradjanak. Sok olyan idős él 
Kelenvölgyben, aki megözvegyülve, elmagá-
nyosodva tölti mindennapjait, és ezért senki 
nem veszi észre, ha fizikai vagy lelkiállapo-

tuk leromlik. – A fiatalok produkciói, a szép-
korúaknak szervezett szakkörök és közösségi 
programok minden esetben üdítően hatnak 
testükre, lelkükre és szellemükre – mondta 
Tábori József.

(T. K.)

A XI. kerületben székelő Baráti 
Bőrlabda Football Club Mozgás-
kutató és Fejlesztő Központja az 
elmúlt tanévben megvizsgálta az 
újbudai tanköteles gyermekek talp-
szerkezetét. 

– A 2014–2015-ös évben, mely vizsgálatot ne-
vezhetjük reprezentatív felmérésnek is, a kiér-
tékelések alapján 10–11 százalékban találtunk 
talpdeformitási problémával bíró gyermeket – 
jegyezte meg a mozgáskutató. A 960 részt vevő 
kicsinél ez a szám igen magasnak mondható, 
mert óvodáskorban a gyermekek természetes 
mozgást végeznek – nincs semmi megkötés. 

A statisztikák azt mutatják, hogy ez a szám 
18–25 év között 50–55 százalék fölé emelke-
dik. Abba már belegondolni is rossz, hogy a 
probléma következményeképpen mennyi nő és 
mennyi férfi esik ki a munka alapú társadalom-
ból. A talpszerkezeti problémák legjellemzőbb 
tünete a hosszanti szalag elfáradása következ-
tében kialakult lelapult szerkezet, amit hétköz-
napi nevén „lúdtalpnak” hívunk. Az emberi 
talpszerkezet normális állapotában három pon-
ton érintkezik a talajjal. Ha ez megváltozik, és 
kialakul a lúdtalp, a szerkezet ehhez a megvál-
tozott helyzethez próbál meg alkalmazkodni. 
Ennek következtében először a bokaízület át-
rendeződésével találkozhatunk, majd a térdízü-
let eltérésével, végül pedig a probléma elérheti a 
csípőízületet, valamint a gerincoszlopot is.

A Baráti Bőrlabda Football Club Mozgás-
kutató és Fejlesztő Központja a mérések után 
tapasztalt rossz eredmények miatt kidolgozott 
egy preventív, mentális, játékos formában elvé-
gezhető programot. Ezt Újbuda Önkormányza-
ta egyetértésével és támogatásával átadta azok-
nak az általános iskolában dolgozó tanítóknak, 
akikhez az óvodában felmért gyermekek ke-
rültek. A pedagógusok ötórás elméleti és gya-
korlati továbbképzésen vettek részt, mely során 
általános és speciális ismeretekre tettek szert a 
lúdtalp mint népbetegség kiküszöbölésére.

Az előadások jó hangulatban, interaktív for-
mában zajlottak, rengeteg kérdéssel és prob-
lémafelvetéssel. Szinte mindenkinek volt egy 
közvetlen vagy közvetett története. A preven-
ciós gyakorlat betanulása, elsajátítása közben 
pedig a jó hangulat még tovább fokozódott. A 
résztvevők úgy váltak el egymástól, hogy hasz-
nos információkkal és gyakorlatanyaggal gaz-
dagodtak. 

(Újbuda)

Fejes Sándor nyugalmazott ezredest 
(balról) és Reil István nyugalmazott 
alezredest köszöntötte Simicskó István 
honvédelmi miniszter  
85. születésnapjuk alkalmából

híRKép
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Ajánló az Újbuda 60+ közel 
300 havi programjából
Minden páros héten szerdánként  
13.30–15.30 Dietetikai tanácsadás
Előzetes jelentkezéshez kötött! Személyes ta-
nácsadás táplálkozásról
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont, 
XI., Bölcső u. 3.; ingyenes; jelentkezés és to-
vábbi információ: minden hétköznap 8.00–
14.00 óra között a 372-4636-os telefonszámon
 
Péntekenként 11.00–12.00  
Zumba light – latin mozgás
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház, XI., Tö-
rökugrató u. 9.; költség: 5000 Ft/10 alkalom, 
1000 Ft/5 alkalom; további információ: min-
den hétköznap 9.00–19.00 óra között a 246-
5253-as telefonszámon
 
Június 17. 18.00–19.00 Illanások
A Kelenvölgyi Festőiskola év végi közös tár-
lata 
Megtekinthető egész nyáron nyitvatartási idő-
ben
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, XI., Cir-
mos u. 8.; ingyenes; további információ: min-
den hétköznap 8.00–20.00 óra között a 309-
0007-es, 310-0644-es telefonszámon
 
Június 22. 14.00–17.00 Filmvetítés
Kepes András: Világfalu  
Helyszín: USZOSZ Szentimreváros Idősek 
Klubja, XI., Bocskai út 43–45.; ingyenes; to-
vábbi információ: Polgár Tiborné 789-3022, 
polgar.tiborne@uszosz.ujbuda.hu
         
Június 22. 16.00–18.00 Aranykor felé
Meghívott előadó: prof. dr. Kiss István
Sok hasznos információ az időskorral kapcso-
latban. Kérdések-válaszok igény szerint.
Helyszín: Újbudai Szociális Szolgálat, De-
mens Klub, XI., Keveháza u. 6.; ingyenes; 
további információ: Benkó Erzsébet klubve-

pROgRamajÁnLó

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
facebook.com/Ujbuda60pluszProgram
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

60+

Nordic walking a Gazdagréti  
Összefogás Egyesülettel
A foglalkozások hétfőnként 11 órától a Gazdagréti Közös-
ségi Házból indulnak, Majorszky Klára nordicoktató veze-
tésével. Az első alkalom ingyenes, továbbiakban 200 Ft/
alkalom. Korlátozott számban botokat biztosít az egyesü-
let. További információ, előzetes jelentkezés: majorszky@
gmail.com, 06/20/443-7048
 
Zenés kímélő torna Majorszky Klára  
gyógytestnevelővel 
Minden kedden 14.45-től a Gazdagréti Közösségi Ház-
ban! Az első alkalom ingyenes, további alkalmak: 200 
Ft/alkalom. Folyamatos csatlakozási lehetőség! További 
információ, előzetes jelentkezés: majorszky@gmail.com, 
06/20/443-7048

VÍZIGIMNASZTIKA
A NYÉKI IMRE uSZoDÁBAN 2016.
60+ Kedvezménykártyával igénybe vehető kímélő  

program kedvezményes áron.
Bérlet: 7100 Ft/10 alkalom

További információ:  
Újbuda Önkormányzata,  

Programkoordinációs Csoport munkatársánál 
kaphatnak (372-3482-es telefonszámon)

óra Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo.
7.00 X X

9.00 X

14.00 X X

19.00 X X

Egyre jobb az ország 
az aktív idősödésben

A 60+ Gyalogló Program nyári 
zárórendezvénye és folytatásazető, minden hétköznap 08.00–16-00 óráig a 

06/70/492-0408-as telefonszámon lehet
 
Június 25. Múzeumlátogatás 
Varga Imre Gyűjtemény és Vendéglátó-ipari 
Múzeum látogatás vezetéssel
A túra időjárás függvényében változhat
Találkozó: 10.00, Árpád-híd, HÉV-megálló; 
belépő: nyugdíjas: 1100 Ft; 70 év felett: 200 
Ft; további információ: CAOLA- ALFA SE, 
Hattyárné Hidas Zsuzsa 06/30/352-2694
 
Június 26. 60+ természetjárás  
– Pilis-hegység
Két bükkfa ny.–Pilis ny.–Klastrompuszta–Pi-
lisszentkereszt, 13 km, 300 m
Előzetes jelentkezést kér!
Találkozó: 7.40, Batthyány tér, HÉV; ingye-
nes; további információ: Somóczi Szilvia (CA-
OLA), 06/30/340-3490    

Június 28. 10.00–11.30  
„Séta az áram útján” 
Kultúrtörténeti séta a belvárosban
Telefonos bejelentkezést kérünk június 20-áig
Elektrotechnikai Múzeum–Rákóczi út–Asto-
ria–Madách tér–Dob utca–Elektrotechnikai 
Múzeum
Idegenvezetés: 1000 Ft/fő; további információ: 
Polgár Tiborné, USZOSZ, 789-3022; polgar.
tiborne@uszosz.ujbuda.hu
 
Június 28. 15.00–17.00  
Afázia Budai Tagozata
A szakmai foglalkozást Fülei Viola logopédus 
tartja  
Helyszín: Kelen Civil Közösségek Háza, XI., 
Petzvál J. u. 42.; ingyenes; további informá-
ció: minden hétköznap 8.00–14.00 óra között a 
372-4636-os telefonszámon, vagy tiszai.anna-
maria@ujbuda.hu, mobil: 06/20/261-0057    

Április végén indí-
tott 60+ Gyalogló 
Programunk már 
135 aktív gyalog-
lóval büszkélkedhet, 
akik rendszeresen 
mozognak egyénileg 
és kisebb-nagyobb 
közösségekben.

A 60+ Gyalogló Program 
első szakaszának értékelé-
sére, valamint a rendszeres 
gyaloglók teljesítményének 
jutalmazására 2016. június 
23-án 14.00 órakor kerül sor 
a Polgármesteri Hivatalban 
(1113 Bp., zsombolyai u. 5., 
földszinti testületi terem), 
amelyre a 60+ Gyalogló 
Program minden résztvevőjét 
szeretettel várjuk.

A teljesítmények értéke-
léséhez, sorsoláshoz és a ju-
talmak átvételéhez, kérjük, 
hogy Gyalogló Naplójukat a 
június 16-án 9 órakor kezdő-
dő nagyközösségi gyaloglás 
után a helyszínen a 60+ Prog-
ram munkatársainak leadni 
szíveskedjenek.

Aki ezen a foglalkozáson 
nem tud részt venni, az a 
naplóját 2016. június 16–21. 
között adhatja le az Újbudai 
Szenior Programközpontban 
minden hétköznap 8.00–
14.00 óráig.

A naplókat a rendezvény 
végén ismét kiosztjuk, így 
nyáron is rögzíthetik a sétá-
kat a résztvevők.

Az utolsó nagyközösségi 
séta a nyári kánikula miatt 
június 30-án 9.00 órakor lesz, 
a program szeptemberben 
folytatódik.

A kisközösségi séták vár-
hatóan július hónapban is 
zajlanak (kánikula függvé-
nyében) a következő helyszí-
neken és időpontokban, fo-
lyamatosan lehet csatlakozni 
a csoportokhoz:

Őrmező
2016. május 23-ától a hét min-
den napján 16.00 órától

Séta időtartama és jellege: 
60 perc, emelkedő nincs, a 
séta lassú tempóban történik, 
több megállással

Találkozó: 1112 Budapest, 
Kérő u. 2. sz. társasház mel-
lett

Csoportvezető: Pázmándi 
Edit 60+ Program önkéntes

További információ: paz-
mandie@vipmail.hu

A gyaloglások rossz idő 
esetén elmaradnak.

 
Kelenföld
Szerdai napokon (június 
9-étől kéthetente csütörtöki 
napokon is) 9.00–10.00 óráig

Séta időtartama és jellege: 
két kör (1600 m) gyaloglá-
sa, emelkedő nélkül. Tempó 
igény szerint, inkább lassú.

Találkozó: Bikás park; Va-
hot utca és Bártfai utca sarkán 

álló szürke épületnél (közte-
rület-felügyelők épülete).

Csoportvezető: Kassai Mi-
hályné és Kanyó Józsefné, 
60+ Program önkéntesek

További információ: kasa-
ri37@gmail.com

Zivatar, felhőszakadás ese-
tén a gyaloglás elmarad!

 

Albertfalva
Hétfői napokon 15.30 órától.
Séta időtartama és jellege: 
15–20 perc, emelkedő nélkül. 
Lassú tempó, szükség szerinti 
szünetek tartásával

Találkozó: Albertfalvi Kö-
zösségi Ház (1116 Bp., Gyé-
kényes u. 45–47.)

Csoportvezető: Habán Ildi-
kó és Molnár Vilmosné 60+ 
Program önkéntesek

További információ: haban.
ildiko1@gmail.com vagy 
06/30/202-0190

Eső, csúszós idő esetén a 
gyaloglás elmarad.

A KSH Népességtudományi 
Kutatóintézete, a MTA Demo-
gráfiai Bizottsága és a Pécsi 
Tudományegyetem Demo-
gráfiai és Szociológia Doktori 
Iskolája szervezésében június 
8-án rendezték meg 
a „Meg öregedni 
ma…” című idősügyi 
konferenciát, 
melynek kerekasz-
tal-beszélgetésére 
a 60+ Program is 
meghívást kapott.

Az orvostudomány, demo-
gráfia és szociológia terü-
letéről érkezett előadók az 
időskorú népesség növe-
kedésének nemzetközi és 
hazai trendjein, következ-
ményein túl olyan kérdé-
sekkel is foglalkoztak, mint 
a demencia, idősgondozás a 
családban és az ellátórend-
szerekben, az idős emberek kapcsolathá-
lózati jellegzetességei, valamint az aktív 
idősödést támogató programok. Előadott 
többek közt Székács Béla, a Magyar Ge-
rontológia és Geriátria Társaság lekö-

szönő elnöke, Albert Fruzsina, Egervári 
Ágnes és Fekete Márta.

Kérdésünkre Toldi Tamás elmond-
ta, fontos visszajelzés, hogy az Újbuda 
60+ Program meghívást kapott a ren-
dezvényre. Ez jelzés arra, hogy az idő-
sökkel foglalkozó hazai tudományos 

közeg is elismeri kezdeményezésüket 
és érdeklődik eredményei, megoldásai 
iránt. – Lehetőségünk volt szélesebb kör-
ben is bemutatni a programot, valamint 
kapcsolódási, együttműködési pontokat 

keresni a különböző tudományos szer-
vezetekkel, projektekkel – tette hozzá a 
programkoordinátor. 

A konferencián többször elhangzott és 
bemutatásra került az AAI (aktív idősö-
dés index), amelyben hazánk egyre job-
ban teljesít. Abban, hogy az aktív idősö-

dés területén változás és fejlődés indult 
be, szerepe van az olyan helyi kezde-
ményezéseknek is, mint az Újbuda 60+ 
Program, amely a KSH által nyilvántar-
tott jó gyakorlatok közé is bekerült.

A gyakorlatról is szó volt 
a „Megöregedni ma...” 
idősügyi konferencián
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!
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Július–augusztus 
Amfiteátrumi esték 19.00–20.30

A nyár folyamán minden csütörtök este  
7 órától egy könnyed akusztikus zenei csemegével 

várnak mindenkit a közösségi ház előtti kis  
amfiteátrumi színpadhoz.

• Július 7.  Acoustic by Heart (pop)
• Július 14. Creol (latin)  
• Július 21. Önként és dalolva (vegyes)  
• Július 28. Jack Cannon Blues band (blues)
• Augusztus 4.  Abszolút Akusztik (Magyar és külföldi 
slágerek, vegyes)
• Augusztus 11. Room Service – Brian Adams Tribute 
Band Unplugged (rock)
• Augusztus 18. Rák Béla Combo (dzsessz)
• Augusztus 25. Two Poles  
(Vető Péter–Kollányi Zsuzsi) (funky-pop)

Nyári esték  
a szabadban 

Nemzeti 
Összetartozás Napja 
a Fonóban

Az öldöklő 
tejcsarnok

Újbuda a Fonó 
Budai Zeneházban 
emlékezett meg a 
Nemzeti Összetar-
tozás Napjáról június 
3-án. A határon túli 
vendég a Mezőgecsei 
Néptáncegyüttes volt 
Kárpátaljáról.

Az eseményen Csernus Lász-
ló önkormányzati képviselő 
tartott beszédet, aki szerint 
fontos megélni a nemzeti ösz-

szetartozás érzését, és azt, 
hogy a világ négy sarkában 
élő magyarság minden tag-
ja, illetve közössége része az 
egységes magyar nemzetnek. 
Elmondása szerint Újbuda is 
sokat tett azért, hogy ez így 
legyen. Testvérvárosaival, 
Adával, Benével, Kézdiszent-

lélekkel, Marosvásárhellyel 
és Nádszeggel hosszú évek 
óta ápol szoros kapcsolatot. 

– A Nemzeti Összetartozás 
Napja nálunk tulajdonképpen 
folyamatos, hiszen rendsze-
resen fellépnek határon túli 
néptáncegyüttesek, népzené-
szek, néptáncosok – mond-
ta Hegedűs Anna, a Fonó 
Budai Zeneház sajtófőnöke. 
– Az viszont itt is ritkaság, 
hogy 18 fiatal ilyen csodála-
tos népviseletben lépjen fel 
– tette hozzá. A kárpátaljai 

Mezőgecséről érkező Kék 
Viola néptáncegyüttes volt 
az est határon túli vendé-
ge. A nagyteremben a Ber-
ka együttes tartott moldvai 
táncházat, a pajtában pe-
dig a Dűvő zenekar húzta a 
talpalá valót. 

(H. L.)

Rejtő-szövegek 
alapján készült zenés 
kocsmaszínházi elő a-
dást mutattak be  
a B32 Galériában 
május 26-án.  
Az öldöklő tejcsarnok 
című darabot az 
író-rendező Kárpáti 
Péter olyan független 
színházi színészekkel 
vitte színpadra, akik 
közül többen profi 
zenészek is.

 
– Felidézzük Rejtő korát és 
a rejtői kávéházat, ugyanak-
kor nem próbálunk úgy tenni, 
mintha az 1920-as években 
lennénk, hanem igyekszünk 
megkeresni az összefüggést 
a száz évvel ezelőtti kor és a 
mostani romkocsmák világa 
között – fogalmazott Kárpáti. 
A darab A detektív, a cowboy 
és a légió című önéletrajzi kis-

regény és más Rejtő-szövegek 
alapján készült. A nézők az ita-
lukat szürcsölve merülhettek 
el az asztalok között kibonta-
kozó groteszk eseményekben, 
és szurkolhattak író hőseiknek, 
hogy sikerüljön még záróra 
előtt leadni a kiadónak leg-
újabb remekművüket és kifi-
zethessék a hitelbe elfogyasz-
tott rengeteg kávé és sör árát. 

Tovább fokozták a külön-
leges hangulatot a különböző 
jeleneteket fűszerező, aláfes-
tő hangszerek. Zongora, basz-
szusgitár, klarinét, tuba, száj-
harmónia, gitár és teremin 
is megszólalt a kávéházban, 
ugyanis a darabban játszó hét 
fiatal színész közül többen 
profi zenészek. No és jó bará-
tok is. Egyikük a rendező fia. 
Kárpáti szerint nagyon ben-
sőséges hangulatban, nagy 
örömmel dolgoztak együtt, 
ami az előadás színvonalán is 
meglátszik.

(H. L.)

Június 17-én Bartók és a Folk címmel ünnepi műsor kezdődik 
a Gárdonyi téren. Bartók Béla születésének 135. évfordulója 
alkalmából a B32 Galéria és Kultúrtér, valamint a Fonó 
Budai Zeneház közös zenés programmal vár mindenkit. A 
rendezvény délután 4 órakor kezdődik, a Bazseva Zenekar 
koncertjével, 5 órától különleges flashmob lepi meg Újbuda la-
kóit és a Bartók Táncegyüttes viszi táncba a táncházakat ked-
velő nézőket. Este 6 órától meglepetésprogram és Bartók-kvíz 
várja a közönséget, majd fél 7-től a Weiner Leó zeneiskola 
előadása kezdődik a Gárdonyi tér színpadán. A B32 Galéria 
és Kultúrtérben 19 órai kezdéssel Herczku Ágnes Bartók-estjét 
nézhetik meg az érdeklődők.

Gazdagrét egész napos szentivánéji programján népszerű 
együttesek várják az érdeklődőket június 25-én. Mikola Pé-
ter gyermekkoncertje hangolja vidámra a jeles napot a téren 11 
órától, majd az Új Bojtorján délutáni családi műsorában Halász 
Judit-dalok mellett az együttes régi slágerei is felcsendülnek. A 
rock-hiphop-pop muzsikát játszó The Griffins is fellép a nagy-
színpadon, a banda az elmúlt időszakban többek között a Halott 
Pénz előzenekaraként vált ismertté. Az este 8 órai tűzgyújtás 

után a Sugarloaf, a hazai könnyűzene ikonikus 
zenekara ad koncertet.

Visszatért gyökereihez a Kelenvölgyi Fes-
tőiskola. A Kelenvölgyi Festőiskola 1998 ok-
tóberében alakult meg Kelenvölgyben, Bar-
lai László festőművész vezetésével. Bár az 
elmúlt időszakban Őrmezőn folytatta tevé-
kenységét, évente néhányszor visszatér „szü-
lőföldjére” egy-egy tárlat erejéig. Március óta 
a csoport újra a Kelenvölgyi Közösségi Ház 

berkein belül alkot, a műveikből nyílt kiállítás június 24-éig 
látható.

Június 18-án 19 órakor kezdődik az Aldebaran Kompá-
nia évzáró flamenco estje az Őrmezei Közösségi Házban, 
amelyen Bajnay Beáta táncművész-koreográfus és vendégei-
nek, illetve növendékeinek táncestjét nézheti meg a közönség. 
A műsort olyan koreográfiák alkotják, amelyeket idén és az 
elmúlt két évben sajátítottak el a kompánia növendékei. Eze-
ket egészítik ki Bajnay Beáta szólói, valamint duói a meghívott 
vendégművészekkel.

Az Eddz Okosan edzői jönnek el Albertfalvára június 22-én, 
hogy a nyári strandszezon előtt a tudatos testedzésről beszél-
gessenek az érdeklődőkkel. Az Albertfalvi Közösségi Ház 
Női Sarok programján 18.30 órai kezdettel többek között 
arról is szó lesz, nem feltétlenül az a lényeg a testmozgás során, 
mennyire kínozzuk magunkat vagy hányszor ismételjük a felü-
léseket, a sikerhez sokkal inkább a komoly elhatározásra van 
szükség! Az előadók, Sörösi Tamás és Tóth Rita szakszerű ta-
nácsaikkal szeretnék megkönnyíteni a fogyást, alakformálást, 
súlytartást, vagy „csak” az egészséges életmódra való áttérést.

Herczku Ágnes 
Bartók-estjét is 
megnézhetik 
az érdeklődők 
a B32-ben, 
június 17-én.
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Megnyílt a világ 
első Playmobil 
játszóvárosa
 A Premier Outletben megnyitotta kapuit a világ 
első Playmobil játszóvárosa, az Aprópolisz.

„Jó játékot, jó fejlődést, 
boldog Gyerekkort” – mi 
mást is kívánhatnánk 
gyermekeinknek? E szel-
lemben született meg a 
világ első Playmobil ját-
szóvárosa, az Aprópolisz. 
A kifejezetten gyerekek 

számára álmodott és épített, világszinten teljesen egyedülálló 
mesebirodalom a biatorbágyi Premier Outletben várja látogató-
it. A játszóváros tematikusan kialakított életnagyságú Playmo-
bil játékelemekből épül fel, ahol a gyerekek nemcsak játszhat-
nak a figurákkal, de egy 
felnagyított Playmobil vi-
lágban ők maguk is a játék 
főszereplőivé válhatnak.

A szerepjátéknak csak 
a lurkók saját fantáziája 
szab határokat: a gyerekek 
kedvük szerint bújhatnak 
kincskereső kalózok, bájos királylányok vagy a mindennapok 
hőseinek bőrébe. A fókuszban a kicsik kreativitásának fejlesz-
tése áll, és nagy hangsúly kerül a minőségi, face-to-face játék-
élményre. Az Aprópolisz hétfőtől péntekig 12.00–20.00-ig, 
szombattól vasárnapig pedig 10.0020.00-ig tart nyitva, ahol a 
gyerekmegőrzésen túl születésnapi gyerekzsúr szervezésére is 
lehetőség nyílik. Amíg a gyerekek az álmaikat élik meg, addig 
a szülőket hétfőtől vasárnapig, 10.00–20.00-ig a Premier Out-
let közel 90 üzletében többszáz világmárkája várja 30–70%-os 
kedvezménnyel. Mindez Budapesthez közel, csupán pár percre 
tömegközlekedéssel!                (X)

További információ: www.apropolisz.hu 
www.facebook.com/apropolisz 

Környezettudatos 
bölcsőde

30 éve a siker kulcsa az innováció
A 77 Elektronika Kft. idén 
ünnepli alapításának 30. 
évfordulóját. Az 1986-ban 
létesített, ma is családi tulaj-
donban és vezetés alatt álló 
vállalkozás szorosan kötődik 
a kerülethez. Zettwitz Sándor, 
ügyvezető tulajdonos gyer-
mekkorán kívül, egyetemi 
tanulmányait is itt folytatta. 
A vállalat tevékenységét egy 
újbudai bérelt lakásban kezd-
te; a bővülő cég azóta is a 
kerületben működik, a mun-
kavállalók száma meghaladja 
az 500 főt.

A cég világszínvonalú or-
vosdiagnosztikai eszközö-
ket fejleszt és gyárt. Fenn-
állása óta kiemelt figyelmet 
fordít a folyamatos innová-
cióra, árbevételének 8–9 
százalékát forgatja vissza 
minden évben fejlesztésé-
re. Jelenleg öt kontinen-
sen, összesen 91 országba 
exportál saját fejlesztésű 
és gyártású orvosi eszkö-
zöket. Az első évi 600 ezer 
forintos árbevétel 2016-ra 
várhatóan 24–25 milliárd 
forintra nő, amelynek mint-
egy 80 százaléka exportból 
származik.

A vállalat első terméke egy 
egyéni vércukormérő készü-
lék volt, amely Magyarorszá-
gon megteremtette az otthoni 
vércukor-önellenőrzés lehe-
tőségét. A ma forgalomban 
lévő készülékek jellemzően 
10 százalékos hibahatáron 
belül, közel klinikai labo-
ratóriumi pontossággal mű-

ködnek. A legújabb típusok 
visszajelzik a beteg számára, 
hogy kellő rendszerességgel 
végezte-e a mérést, illetve 
értékelik a hipoglikémia-koc-
kázatot is. A termékcsaládot a 
Hungarikum Bizottság 2014-

ben a magyar találékonyság 
és innováció csúcsteljesít-
ményének minősítette, és be-
választotta a hungarikumok 
előszobájaként ismert Ma-
gyar Értéktárba.

A 77 Elektronika Kft. má-
sik saját terméke az automata 
vizelet laboratórium-rend-
szer. Ebből a berendezésből a 

vállalat az elmúlt 10 év alatt 
közel 4000-et adott el kül-
földre. Ezt a magyar szellemi 
terméket 9 világszabadalom 
védi. A vállalat fejlesztési 
munkájának eredményekép-
pen az elmúlt esztendőkben 

egyebek mellett elnyerte a 
Magyar Innovációs Nagydí-
jat, a Magyar Innovációs Dí-
jat, a Magyar Termék Nagy-
díjat és a Leginnovatívabb 
Termék Díjat is. 

A 77 Elektronika Kft. a 
társadalmi felelősségválla-
lásból is kiveszi részét. Né-
hány éve kezdeményeztek 

egy országos fel-
mérést, amely ré-
szeként több mint 
hetvenezer ember 
diabétesz szűré-
sét végezték el. A 
vállalat évek óta 
támogatja a cukor-
beteg gyermekek 
számára szervezett 
gyerektáborokat. 
– Ezen túl éven-
te 60–70 rendez-
vényt segítünk, a 
kultúra területén 
is számos szerep-
lőt pártfogoltunk 

(Fonó Budai Zeneház, Tiha-
nyi Szabadtéri Játékok, Fü-
redi Anna-bál, Kallós Ala-
pítvány) – mondta Zettwitz 
Sándor, a 77 Elektronika 
ügyvezető igazgatója. 

(X)

 
Mezitlábas kertet avattak a 
Napsugár Bölcsődében május 
20-án. A létrejöttéhez szük-
séges anyagi forrás egy részét 
Újbuda Önkormányzata bizto-
sította, a helyhatóság ugyanis 
2016-tól a bölcsődés gyerme-
kekre is kiterjeszti környezet-
tudatos nevelési programját.

– Tavaly született meg a konkrét elhatá-
rozás, hogy a környezettudatos nevelés 
terén hosszú évek óta rendkívül sikeres 
iskolai és óvodai programunkat a bölcső-
dék számára is hirdessük meg – mondta 
Hoffmann Tamás polgármester. Az óvo-
dásoknak szóló programban csaknem 
négyezer gyermek vesz részt, amelybe 
igyekszenek családtagjaikat is bevonni. 
Gondolkodásmódjuk, környezettükkel 
való kapcsolatuk pozitív irányba válto-
zott az elmúlt években. Megismerték a 
kerület természeti értékeit, a védendő 
növény- és állatvilágot. A Budai-Sas 
hegyi Természetvédelmi Terület vagy a 

kamaraerdei tanösvény látogatása pél-
dául számos óvoda éves programjának 
szerves része. Mindennek eredménye-
ként mára 11 országos szinten is elismert 
zöldóvoda működik a kerületben. Ősztől 
pedig az önkormányzat jóvoltából az 
országban eddig egyedülállóan pályáz-
ni lehet az „Újbuda Környezettudatos 
Bölcsődéje” címre is. 

– Már év elején elkezdődött a közös 
gondolkodás a bölcsődevezetőkkel, hogy 
milyen módon tudnánk bekapcsolódni 
a programba – mondta Unger Katalin, a 
XI. kerületi Egyesített Bölcsődék intéz-
ményvezetője, aki szerint a Napsugár 
Bölcsőde eddig is élen járt a környezet-
tudatos nevelésben. Többek között be-
vezették a szelektív hulladékgyűjtést, 
és madármegfigyeléseket is tartottak. 
Elsőként csatlakoztak az önkormányzat 
programjához is, és igyekeztek valami 
egyedivel előrukkolni az ősztől elnyer-
hető cím elérése érdekében. Így szüle-
tett meg a mezítlábas kert gondolata. Az 
intézmény vezetője és dolgozói rengeteg 
információt és ötletet gyűjtöttek. A Ta-

bajd Mezítlábas Parkba személyesen is 
ellátogattak.  – Tapasztalatainkat meg-
próbáltuk a bölcsődés korosztályhoz 
igazítani, hiszen az ő pici lábuk egészen 
más anyagokat visel el – mondta Kiss 
Györgyi, a Napsugár Bölcsőde vezető-
je. Utánanéztek annak is, milyen fontos 
szerepet játszik mindez a láb szerkezete, 
izomzata, ízületei, valamint a mozgásko-
ordináció, a mozgásfejlődés szempontjá-
ból. Egy szülő segítségével megszületett 
a látványterv, majd kijelölték a helyét, és 
két hónap leforgása alatt közös erőből 
megépült a mezítlábas kert különböző 
méretű faanyagok, rönkök, mulcs, kavics 
és homok felhasználásával. – Nagyon 
örülök neki, mert szeretem, ha a kislá-
nyom a jó levegőn játszik. Remélem, a 
mezítlábas park miatt még többet lesz-
nek kint – mondta Hegyi Gábor, az egyik 
szülő. Az önkormányzat százezer forint-
tal járult hozzá a kezdeményezéshez. A 
megvalósításhoz szükséges további 150 
ezer forint pedig a szülők támogatásból 
gyűlt össze.

(H. L.)

Ősztől lehet 
pályázni az „Újbuda 
Környezettudatos 
Bölcsődéje” címre. 
A fejlesztéshez 100 
ezer forintos anyagi 
támogatást is biztosít 
az önkormányzat 
minden jelentkező 
intézmény számára

hírkép

Kihirdették a Diákolimpia eredményeit. 
181 tanítási napból 149-et töltöttek 
sportos versenyeken a diákok. 7335-en 
mérték össze tudásukat 18 sportág  
94 versenyszámában. Így szép 
számmal vettek át kupákat és 
okleveleket a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében június 9-én.
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Óriási siker volt Újbuda legnagyobb szabadtéri rendezvénye
A legkisebbek ünnepe – Gyermeknap a Bikás parkban
Akik már megtapasztalták a szülői 
örömöket, tudják, hogy az év 
minden napja a kicsikről szól. Ám 
van egy nap, amikor talán még  
a szokásosnál is többet megenge-
dünk nekik, amikor valóban minden 
pillanat az ő örömükért van. Ez 
május utolsó vasárnapja. Újbuda 
Önkormányzata évek óta kiemelt 
figyelmet szentel a szokásos Bikás 
parki rendezvényre, idén soha nem 
látott tömeget vonzott a gyerek-
napi rendezvény, és jóval több 
programot kínált a fesztivál, amely 
„belakta” a park teljes területét. 

A népmese volt a központi témája a 2016-os 
gyereknapnak, ahol olyan programok várták a 
csöppségeket, amelyeket a nagy mesemondók 
történetei ihlettek. A szervezők interaktív já-
tékokon keresztül elevenítették fel például az 
Ördög meg a kanász, a Szegény lány három 
ruhája, illetve a Kisgömböc meséjét, de fából 
készült mesekörhinta, patkódobás, csikósbaj-
nokság, fűszerfelismerés és az apukák nagy 
örömére karikás ostorcsapás is szerepelt a népi 
játékok között. Szintén a mesék világába ka-
lauzolta a kicsiket a Kalózbarlang kalandjáték 
programja, ahol a résztvevőket játékos kincs-
keresés, kókusz bowling és kampókézre dobá-
lás várta. A meséken túl életre keltek a múlt 
nagy alakjai is, méghozzá a modern technoló-
giának köszönhetően; a helyszínen egy moz-
gó 3D-s mozi negyedóránként más-más korba 
repítette a nézőket. Természetesen a jól bevált 
programok is helyet kaptak a Bikás parkban, 
így ugrálóvárak, sportversenyek, pónilovaglás 
és állatsimogatás is várta a kicsiket.

A szervező KözPont Kft. idén három prog-
ramsátorral kedveskedett a családoknak.  
A B32 Galéria és Kultúrtér szabadtéri népi ját-
szóházzal, kreatív kézműves foglalkozásokkal 
és papírszínházas produkciókkal fogadta a 
gyerekeket, akik belekóstolhattak a meseírás 
örömébe is. A Közösségi Házak Birodalmában 
bábautomata, Kerekítő foglalkozás, minikon-
cert, bábkészítés, lufihajtogató bohóc és egy 
igazi bűvész varázsolta el a lelkes közönsé-
gét. Virtuális meseországba utazhattak azok, 
akik a KözPontban, a médiasátor programjain 
vettek részt, hiszen a modern technológiának 
hála a gyerekekről olyan fotók készültek, ahol 
középkori lovagok, hercegnők, tűzoltók, vagy 
akár Hamupipőke bőrébe is bújhattak. A bát-
rabbak pedig üzenhettek is az Újbuda TV-n 
keresztül. (A fotók a PONT magazin Face-
book-oldaláról letölthetők.)

Évek óta hagyomány, hogy a Polgármesteri 
Hivatal és a Kormányhivatal mellett kerüle-
ti szervezetek és egyesületek is képviseltetik 
magukat a gyereknapon. A Vöröskereszt el-
sősorban egészségügyi szűréseket végzett, az 
Összefogás Újbudáért Egyesület sátrában kéz-
műves foglalkozással, rajzolással és gombfo-
ci-bemutatókkal várták a gyerekeket. A Fiatal 
Családosok Klubja rengeteg sportos ügyességi 
versennyel készült, a BKlub-Galéria Egyesü-
let és F88 sátrában pedig készségfejlesztő játé-
kokat próbálhattak ki a legkisebbek.

A rendvédelmi szervek ezúttal is kreatív és 
szórakoztató játékokkal örvendeztették meg  
a résztvevőket. A korábbi esztendőkhöz hason-
lóan a tűzoltók a népszerű fecskendős játékkal, 
a közterület-felügyelet tesztekkel és videók-
kal, míg a rendőrség tenyérlenyomat-vétel-
lel és közlekedési akadálypályával készült. 
Idén először a Honvédelmi Minisztérium 
is képviselte magát az eseményen, a kisfi-
úk és az apukák nagy örömére egy igazi 
harci járművel, hatástalaní-
tott fegyverek és haditechni-
kai eszközök bemutatójával, 
valamint egy repülőgép-szi-
mulátorral érkeztek a helyszín-
re. – A Bikás park remek helyszín 
arra, hogy a közelben élő családok 
szórakozzanak, kikapcsolódjanak, 
pihenjenek. Az önkormányzat és 
én magam is azon vagyok, hogy ez 
a rendezvény minél kulturáltabban 

valósuljon meg. Most például honvédelmi mi-
niszterként olyan katonai eszközöket hoztam, 
ami a gyermekek érdeklődését is felkelti – fo-
galmazott a kerület országgyűlési képviselője, 
Simicskó István honvédelmi miniszter.

A Bikás dombi gyereknap sikeréhez évről 
évre egyre több kerületi kötődésű cég járul 
hozzá. A 77 Elektronika Kft. nem először lé-
pett a rendezvény támogatóinak sorába, hi-
szen már tavaly is vércukormérőket adomá-
nyozott a kerületi iskoláknak. Idén azonban 
először csatlakozott az eseményhez a Hewlett 
Packard Enterprise, amely számára a család-
barát munkakörnyezet megteremtése kiemelt 
feladatnak minősül. Ezért döntöttek úgy, hogy 
a legnagyobb újbudai családi rendezvény mel-
lé állnak. Szintén új szereplőként jelentek meg 
a parkban a kerületi autószalonok, a Citroën 
Őrmező, a Pappas Autó, valamint a Peugeot 
Fábián, amelyek legújabb modelljeiket hozták 
ki a rendezvényre.

Akik a különböző állomásokat kipróbálták, 
egy pecsétet kaptak a pontgyűjtő füzetükbe, a 
legügyesebbek pedig ajándékcsomagot vihettek 
haza. Ezek átadása a kerületi rajzverseny ered-
ményhirdetésével együtt a színpadon zajlott.  
A díjakat Simicskó István, valamint Hoffmann 
Tamás polgármester adta át. – Fél évtizedes ha-
gyomány már Újbudán a gyereknap megünnep-
lése, és látszik, hogy évről évre többen jönnek 
a programokra. Ilyenkor igyekszünk olyan fel-
tételeket teremteni a családoknak, hogy egy fel-
hőtlen napot tölthessenek el együtt. Egy olyan 
napot, ami a családi évkönyvbe is bekerülhet. 
Az idei rendezvény sokkal nagyobb alapterüle-
ten, jóval több programmal zajlott, és így is be-
népesült a park, vagyis láthatóan egyre népsze-
rűbb a rendezvény – fogalmazott a kerület első 
embere. Délután már a nagyobbak és a felnőttek 
is a színpad köré csoportosultak, hiszen olyan 
sztárok léptek fel, mint Baricz Gergő, Horányi 
Juli, Janicsák Veca, Muri Enikő és Pataky Attila. 
A fantasztikus eseményt az Anima Sound Sys-
tem koncertje zárta.

(K. A.)

A Panic Crew 
egyik csapata 
is fellépett

Nem volt olyan sátor, ahol 
az animátorok vagy  
a segítők lazítani tudtak 
volna a foglalkozások között, 
végig nagyüzem volt 

Páncélozott 
csapatszállító: 
nem csak 
a kicsiket 
érdekelte

A kerékpározást népszerűsítve  
a miniszter és a polgármester három 
biciklit adott át a rajzpályázat 
nyerteseinek, illetve számtalan 
díjat lehetett nyerni a rendezvény 
vetélkedőin

Délután egy 
gombostűt sem 
lehetett leejteni  
a színpad előtt

A Pont magazin sem 
maradhatott ki  
a kavalkádból,  
a médiasátornál a kicsik 
kipróbálhatták milyen  
a műtermi címlapfotózás és 
elmondhatták a kamerába, 
ami éppen az eszükbe jutott

A fotók eléréshez 
olvassa be 
a QR-kódot 
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Esélyek 
utcája 

Gördülékeny 
várandósság

esélyegyenlőségi rovat

Minden  
rendben van  
a kismamával, 
aki a 32. hétbe 
lépett

Dr. hoffmann tamás polgármester szociális érzékenységének is köszönhető,  
hogy nagy  lakossági elégedettséggel működik évek óta  

az Újbuda–agárdi popstrand együttműködés. a Xi. kerületi lakosok, 2016-ban is 

alanyi jogon vehetnek részt 50 % kedvezménnyel,  
a legendás  szabadtéri színpad nagyszabású koncertjein!
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JEGYELŐVÉTEL  400 v. 200 Ft  KEDVEZMÉNNYEL ticketportal • jegy.hu SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK.

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁS
ES AGARDI JEGYELOVETEL

DIÁK FELNŐTT GYERMEK

SÁTOR

KŐHÁZ

1000 FT/FŐ/ÉJ 1200 FT/FŐ/ÉJ 800 FT/FŐ/ÉJ
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22/370-308

KIRALY VIKTOR RÁCZ GERGŐ 

SZTÁROKKAL, „ZENEVONAT”
SZUPERKONCERT!,

DANCE BEACH PARTY A VÍZPARTON MINDEN KOROSZTÁLYNAK,
A KONCERTEK UTÁN ÉS JÚLIUS 1-TÔL MINDEN PÉNTEKEN!

BELÉPŐDÍJ 
NÉLKÜLI 

PROGRAM!

RAKONCZAI VIKTOR
VENDÉG:

NÉVNAPI / SZÜLETÉSNAPI BULIK, VALAMINT LÁNY ÉS LEGÉNYBÚCSÚK RENDEZÉSE, FOGLALHATÓ ASZTALOKKAL.

(Hatodik rész)

Képes-e megszülni, 
majd ellátni, felne-
velni gyermekét egy 
kerekes székes nő, 
és ha igen, hogyan? 
Cikksorozatunk 
igyekszik Andi váran-
dósságát és családja 
bővülését követni, 
azzal a nem titkolt 
céllal, hogy megmu-
tassuk: a másság  
a világ egyik legter-
mészetesebb dolga.

Andi szépen gömbölyödik, 
már a 32. hétben van. Ba-
bája nem sokat hagyja pi-
henni, egyre többet mozog, 
sőt, komoly rúgásait lassan 
a focisták is megirigyelhet-
nék. – Minden rendben van a 
kismamával, a mostanra már 
két kilogrammos gyermek jól 
elfér, hiszen az igazán nagy 
növekedése majd csak a kö-
vetkező hetekben várható. 
Nemsokára ultrahangvizsgá-
lattal is ellenőrizzük a mére-
tét – mondta Zsigmond Tamás 
szülész-nőgyógyász. Andi 
és orvosa között az elmúlt 
hónapokban kialakult az a 
bizalmi viszony, amely szük-
séges ahhoz, hogy a szülésnél 
jól tudjanak együttműködni. 
Így örömmel hallgatja, amint 
Andi meséli, új babakocsit 
kaptak!

Első gyermeküket, Emmát 
Andiék egy használt babako-
csiban sétáltatták. Ez azon-
ban az évek folyamán erősen 
elhasználódott, és sem mé-
retében, sem magasságában, 
sem technikailag nem volt 
a legpraktikusabb a kerekes 
székes pár számára. Cikkso-
rozatunk nyomán a Magyar 
Termékalap felhívást tett köz-
zé közösségi oldalán, hogy 
hozzásegítse egy babakocsi-
hoz a guruló kismamát, meg-
könnyítve ezzel a születendő 
babával való közlekedést. A 
felhívásra a Bionikus Moz-
gásszervi Alapítvány (BIMA) 
jelentkezett, amelynek Andi 
többször dolgozott önkénte-
sen lektorként, műsorvezető-
ként. Ezt a posztot látta meg 
egy jóakaró, aki emlékezett rá 
egy rendezvényről. A napok-
ban megjelent az alapítvány-

nál a komplett babakocsival, 
azzal a kitétellel, hogy azt az 
ügyvezető személyesen adja 
át a családnak, ő pedig ano-
nim kíván maradni. A BIMA 
elsődleges célja, hogy segítse 
azokat a mozgáskorlátozott 
személyeket, csoportokat, 
amelyek amputáción vagy 
idegi károsodáson estek át. 
Az alapítvány elnöke, Szűcs 
László ezért örömmel teljesí-
tette a kérést, és személyesen 

adta át az üde zöld csodajár-
gányt a guruló házaspárnak.

– Nagyon meghatódtunk és 
végtelenül örülünk, lám mű-
ködik az univerzum és jó tett 
helyébe jót várj! Köszönjük! – 
mondta Andi nagy örömmel.

Egyfelől a közös 
gondolkodás, másfelől a 
zene, a tánc és a művé-
szet révén a lakosság 
érzékenyítése volt a 
célja az önkormányzat 
által hagyományte-
remtő szándékkal életre 
hívott Esélyek utcája 
fesztiválnak.

Az esélyegyenlőség és a 
családbarát szemlélet fon-
tosságára kívánta felhívni a 
figyelmet az Esélyek utcá-
ja névre keresztelt, Újbuda 
Önkormányzata által életre 
hívott fesztivál, amelynek a 
Tranzit Art Café adott ott-
hont május 27-én. Molnár 
László alpolgármester sze-
rint Újbuda évek óta kiemelt 

figyelmet fordít arra, hogy 
az esélyegyenlőség elve 
alapján a hátrányban élő, 
nehézséggel küzdő lakosai 
életminőségét egyrészt in-
tézkedéseivel, másrészt a 
civil és a vállalati partnere-
ivel közösen javítani tudja. 
– Szeretnénk, ha az Esélyek 
utcája fesztivál egy min-
den évben megrendezendő 
szemléletformáló program 
lenne a kerületben, és Buda-
pesten egy olyan esemény-
nyé nőné ki magát, mely 
más önkormányzatokat is 
ösztönöz a csatlakozásra, 
az aktív szerepvállalásra az 
esélyegyenlőségi és család-
barát intézkedések területén 
– hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

Csernus László önkor-
mányzati képviselő, CSR ta-
nácsnok szerint a társadalmi 
felelősségvállalás nem kép-
zelhető el a különböző szek-
torok hatékony párbeszéde 
és együttműködése nélkül. 
– Ez a program segíti a 
kapcsolatteremtést és a kö-
zös gondolkodást az esély-
egyenlőség, illetve a család-
barát felfogás valamennyi 
területén a civil, vállalati, 
önkormányzati és állami 
szektor között – mutatott rá 
Csernus, aki szerint a közös 
munkának nagyon jó keretet 
ad az eselyekutcaja.ujbuda.
hu weblap, amely a feszti-
vállal egy időben indult út-
jára, és hosszú távon kíván-
ja együttműködésre, közös 
gondolkodásra, partnersé-
gek kialakítására hangolni a 
különböző résztvevőket. 

A szakmai program mel-
lett a szervezők kiemelten 
ügyeltek a lakosság érzé-
kenyítésére, hogy minél 
kézzelfoghatóbbá tegyék az 

egyén szerepét. Novák Péter, 
a rendezvény egyik házigaz-
dája, a szervező Kultúrpart 
Csoport vezetője hisz abban, 
hogy a művészet, a zene, a 
tánc nyelve le tudja rombol-
ni a határokat és közösséggé 
tudja szervezni az embere-
ket bárhonnan is jöttek. – Ez 
egy esélyteremtő nap, ahol 

arra kaptunk lehetőséget, 
hogy bepillantsunk társadal-
munk igen különös bugyrai-
ba, megismerjünk világokat, 
életeket, és biztos vagyok 
benne, hogy mindenki gaz-
dagabban megy haza, legyen 
fiatal vagy idős, férfi vagy 
nő, sérült vagy ép fesztivá-
lozó – mondta Novák Péter.

Az esemény során igazán 
különleges produkciókkal ta-
lálkozhattak a fesztiválozók, 
így speciális érzékenyítő 
tréningekkel és tanácsadási 
szolgáltatásokkal várták az 
esélyegyenlőség területén 
érintett civil szervezetek az 
érdeklődőket. A rendezvény 
izgalmas programokat és ta-
nácsadást ígért a kismamák-
nak is az önkormányzat Csa-
ládbarát Újbuda programja 
részeként, a munkába vissza-
térni szándékozó nők részére 
pedig a Jól-lét Alapítvány kí-
nált szakmai segítséget.

A délután során fellépett 
még többek között a Balta-
zár Színház, Budapest Fővá-
ros Bartók Táncegyüttese, 
a Nemadomfel Együttes, 
Berecz István, Bíró Anna, a 
Maszk Bábszínház, Laczkfi 
János, Kardos Horváth Já-
nos, Robert Sinha és az Ins-
pirál Cirkuszközpont is.

 (H. L.)

A lakosság 
érzékenyítése is 
a célok között 
szerepelt az 
Esélyek utcája 
programnak, 
amelyet  
a Tranzitban 
tartottak
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BARABÁS RICHÁRD (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 első keddjén 16.30– 
18 óráig, KDNP-iroda, (Karinthy F. út 9.) Alpolgár-
mesteri: 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 telefon-
számon.

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.)

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése emailen 
vagy telefonon lehetséges. E-mail:  
sass.szilard@ujbuda.hu. Telefon: +36/20/669-3832

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)  
ogy. képv. Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781, 
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.

SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. 
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi  
Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.)  
Bejelentkezés: 482-0188

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408

SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.  
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 

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. Telefonon történő előzetes egyeztetés alap-
ján, tel.: 70/902-1839. Minden hó első keddjén 16–18 
óráig, Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.), 
Weiner Leó Zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden 
hónap utolsó péntekén 17–18.30-ig.

Újranyílt a Bocskai út 39–41. száma alatti, 
továbbá folyamatosan üzemel  

a Budafoki út 59. szám alatti kormány ablak 
is az alábbi ügyfélfogadási rend szerint:

Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00

Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–15.00

kerületi 
okmányiroDa

 » lakás, ingatlan
EGYETEMISTA lányomnak keresek emeleti, felújítandó 
öröklakást készpénzfizetéssel, magánszemély. 06/20/4966-601.
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyenes. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot 
kap! Laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600.
KERESEK TULAJDONOSTÓL a ker.-ben 1,5 szobás, 
erkélyes, téglaépítésű lakást Albertfalváig kp-ért. 06/30/9329-
852, 06/1/3654-790.
XI., TEMESVÁR utcában téglaépítésű házban 37 nm-es, 
gázfűtéses, 2 szobás, jó állapotú és beosztású kis lakás sürgősen 
eladó, ára: 17 000 000 Ft. 06/70/7791-076.
ROZMARING utcában 850 nm-es építési telek eladó 73 millió. 
06/30/9247-165.
 
 » víz, gáz, villany, fűtés

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
 
 » lakásszerviz

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Minden egy kézben. 202-2505, 
06/30/2513-800.
 
 » tv, antenna, számítógép

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/8572-653.
 
 » szolgáltatás

ÜVEGEZÉS! Ablak, ajtó, erkély, kirakat. Biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 06/30/2664-666.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat azonnal! 
228-6193, 06/30/9210-948.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.  
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók javítása, 
zárak cseréje, festése, szigetelése, hőszigetelő üvegezése 
garanciával, felmérés díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, olcsón, referenciával. 
06/20/940-6622.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, 
gipszkartonozást, víz-, villany-, kőművesmunkát vállal. 
06/20/998-2369.
KONTÉNERES sitt, sóder, termőföld, murva, zöldhulladék 
szállítása. 06/20/944-4759.

REDŐNY műanyag, fém, szalagfüggöny, szúnyogháló 
készítése, javítása. T.: 06/30/964-8876.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
LAKATOSMESTER nonstop: 06/30/299-1211.
MINDENFÉLE KERTI munkát, gyümölcsfa, szőlő gondozását 
vállalom. Vidéken is 06/30/682-4431.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, 
termőföld. 06/20/4646-233.
ÚJ FA és MŰANYAG ablakok, ajtók beépítése. Régi típusú 
nyílászárók javítása, szigetelése.
Kiszállás, felmérés díjtalan! Nyugdíjas kedvezmény 20%. 
06/30/522-3323. www.ablakangyal.hu
TELJES KÖRŰ lakásfelújítás, bontás, villanyszerelés! 
06/30/438-0424.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere 06/20/321-0601.
 
 » gyógyászat

GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 16 órától ingyenes csoportos 
nyugdíjas gyógytorna a Balance Mozgás Központban. 
Reumatológiai rendelésünkön dr. Németh Lóránd főorvos 
szeretettel várja változókori tünetekkel, csontritkulásban 
szenvedő pácienseit. Teljes körű gerinc- és ízületi diagnosztika 
és terápia. Bejelentkezés: 06/1/472-1125.
 
 » régiség

BÉCSI AUKCIÓS ház részére! Virág Erika helyszíni 
készpénzfizetéssel vásárol gyűjteményeket, kis- és nagyméretű 
festményeket, órákat, porcelánokat, bronzokat, ezüstöket, 
ékszereket, koloniál, stíl, antik bútorokat, kitüntetéseket, régi 
pénzeket, szőnyegeket, mindenféle lakberendezési dísztárgyat, 
zongorát, könyveket, teljes hagyatékot kiürítéssel is stb. Díjtalan 
kiszállással 1 órán belül hétvégén is. T.: 06/30/324-4986.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, 
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16., 06/1/266-4154, nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19.
AZONNALI KÉSZPÉNZÉRT vásárol! Aranyat, ezüstöt, 
dísztárgyakat. Briliáns ékszereket kimagasló felárral! 
Borostyánt és korallt aranyárban megvesszük minőségtől 
függően! XIII. ker., Hollán Ernő u. 4. Tel.: 350-4308, 
06/70/884-4084.
19–20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 
06/30/949-2900, e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu. Nemes 
Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik 
órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat stb., 
teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, herendi77@gmail.com
ARANY-, ékszerfelvásárlás, Berta Zsófia: 06/70/942-2900.

BOROSTYÁN, arany és ezüst folyamatos felvásárlása. 
Herendi-, Zsolnay- és márkás svájci kar-zseb órák. Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője. Bízzon bennem! 
06/1/209-4245. 1117 Bp., Körösy József utca 7–9., Fehérvári 
úti Vásárcsarnok fszt., virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet) H–P: 
10.00–17.00.
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. 
Bútort, festményt, porcelánt, kerámiát, bronz- és fémtárgyakat, 
csillárt, szőnyeget, bizsut, borostyánt, órákat, könyvet, 
kitüntetést, jelvényt. Képeslapot, háborús tárgyakat, bakelit 
hanglemezt, híradástechnikát, teljes hagyatékot. Lomtalanítás is 
kp-ért. Pintér Nikoletta: 466-8321, 06/30/973-4949.
                                                                                                                   
 » állás

XI. és II. ker. SZÁLLODÁBA keresünk: szobalányt és emeleti 
londinert. Elvárások: ápolt megjelenés, megbízhatóság, 
pontosság. 1 éven belüli negatív tüdőszűrő lelet. Érdeklődni 
lehet: 06/70/443-9632.
RUBIN WELLNESS & CONFERENCE HOTEL**** felvételt 
hirdet a következő pozíciókra azonnali kezdéssel, fix bejelentett 
8 órás munkarendbe: szakács, cukrász, mosogató, karbantartó, 
szobalány, takarító. Jelentkezés önéletrajzzal és a pozíció 
megjelölésével e-mailben: rubin@hotelrubin.hu
ÉRDI cipészműhelybe keresünk ortopédcipész/cipész 
munkatársat. 06/30/9406-735. erdibeta@gmail.com

 » könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 
06/30/742-4558.
MÉRNÖK, TANÁR, orvos, ügyvéd és pap könyvhagyatékát 
korrekt áron megvásároljuk, 40 év szakmai tapasztalat. T: 
+36/1/787-9282, mobil: +36/30/877-1460.
KÖNYVEKET, könyvtárakat vásárolunk. Ingyenes kiszállás, 
azonnali készpénzes fizetés. Tel.: 06/20/387-4140.

 » vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól 
függetlenül. 06/30/682-1390.
CUKORMENTES cukrászda megnyílt! Gluténmentes, 
laktózmentes és paleosütemények nagy választékban. 
Tortarendelés! Vásárhelyi Pál u. 12. T.: 06/20/230-3320.
HA IGAZÁN JÓT AKAR ENNI! Házias ízek, hideg-meleg 
reggeli, ebéd, vacsora és pizzaételek. Normál napi menü 895 
Ft, kisadag napi menü 630 Ft, akár elvitelre is. Cagliari kávé, 
sütemény, kerthelyiség. 1116 Budapest, Andor utca 47–49. 
(ASZSZ Irodaház) www.m4bisztro.hu
BOCSKAI ÚT 45 sz. alatt megnyílt Újbuda első egészséges 
Street – Food-ja Fitt XI. Nyitva tartás: 10–20-ig.  

Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a KözPont Újbudai, Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató Hőnyi Gyula • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Veres László, Kapin Viktória • Korrektor: Paola Fernández  

• Újságírók: Horváth Lídia, Kelemen Angelika, Tóth Kata • Hirdetés: Szobonya Tímea • Tervezőszerkesztő:   
• Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  

• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

impresszum

 » 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, lakására-
záshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. 
Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi 
tanácsadás. 

 » 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 tele-
fonos egyeztetés alapján, dr. Szöllősi Ágnes-
nél: 06/20/979-3369. Képviselőink állandó 
fogadóórája: minden 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
Tájékoztatjuk minden kedves barátunkat, 
hogy az iroda nyári szünet miatt zárva tart. 
Nyitás szeptember 5-én, a Karinthy F. út  9. 
szám alatt.

 » a Xi. kerületi lmp programjai
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354. Web: 
delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/ lmpujbu-
da e-mail: bp1122@lehetmas.hu

 » a Xi. kerületi joBBik programjai
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/379-9701, 365-
1488, nyitva tartás: hétköznap 8.30–16 óráig. 
Minden hónap második szerdáján 18 órától: 
Újbudai Női Kör. Minden hónap harmadik 

szerdáján 18 órától: Újbudai Nemzeti Est (ne-
ves előadókkal). Minden hónap negyedik szer-
dáján 18 órától: Jobbik Baráti Kör. A progra-
mok a Bartók Béla út 96. szám alatt kerülnek 
megrendezésre.

 » a Xi. kerületi pm programjai

Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091

 » a Xi. kerületi Demokratikus koalíCió 
programjai

2. számú választókerületi szervezet irodá-
ja: Karolina út 33/A. Nyitva tartás: hétfőn 
9–11 óra, szerdán és pénteken 16–18 óra kö-
zött várja az érdeklődőket. Dr. Bács Márton 
képviselő fogadóórájára bejelentkezni Rádi 
Károly ügyvezető alelnöknél, a 06/30/547-
7468-as telefonszámon lehet.

Andók Veronika: Vakáció c. 
költeményéből idézünk két 
sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
sora (M, P, G, Z, E). 13. A 
Beatles dobosa (Ringo). 14. 
Jó, franciául. 15. Világbajnok 
francia Formula–1-verseny-
ző (Alain). 16. Római 2010. 
17. Chilei orvos, köztársasá-
gi elnök (Salvador). 20. Szerb 
Antal. 21. Képző. 22. … iac-
ta est, a kocka el van vetve 
(Iulius Caesar). 23. USA-beli 
egyetem. 25. Első osztályú, 
röv. 26. Nő a folyó szintje. 28. 
Üvegszerű, átlátszó műanyag 
rövid neve. 30. Atomváros. 
32. Chopin kedvese (George). 
34. Fej fölött passzol. 36. Perui 
sivatag. 38. Klasszikus én. 40. 
Levélmintával látá el. 42. … 
Gardner, amerikai színésznő. 
43. Önálló kormányzású or-
szágrész az Árpádok korában. 
44. Némán másoló! 45. Ókori 
indoeurópai nép. 47. Emerson, 
Lake and Palmer, egykori rock zenekar névbetűi. 48. Síkság, angolul. 
50. 24 órai. 52. Normandiai nagyváros. 53. Farok, angol állatokon! 55. 
Hatalmas. 58. Dal. 60. Juttat. 61. Kiss me …! (musical). 63. Kossuth-díjas 
filmrendező (Béla). 65. Asszonynév képző. 67. Távhő része! 69. Vékony 
fém vagy papírlemez. 71. Betiltott rovarméreg névbetűi. 72. Verőér. 74. 
Pecöl központja! 75. Francia zeneszerző, előadóművész (Jean-Michel).

Függőleges: 1. Elesem! 2. Egyik edényből a másikba kanalaz. 3. Ma-
gas-…, a Börzsöny 739 m-es csúcsa. 4. Török gépkocsijelzés. 5. Lefolyás-

talan ázsiai tó. 6. Nyílászáró. 
7. Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, röv. 8. Határozat-
lan számnév. 9. Német autó-
márka. 10. Átér egynemű betűi. 
11. Nemzetközi segélykérő jel-
zés. 12. Vízben tempózik. 18. 
Műsort sugároz. 19. Katalán 
festőművész (Salvador). 21. Az 
idézet második sora (R, A, 
K, A, S). 22. Német autóklub 
névbetűi. 24. Korai gyümölcs. 
27. Gyümölcsöt szárítani. 29. 
Oscar-díjas operatőr (Elemér). 
31. Nyelvjárás a német nyelv-
terület déli, délnyugati részén. 
33. Község a Velencei-hegy-
ségben. 35. Olasz robogómár-
ka. 37. Ókori köszöntés. 38. Ta-
lajforgató eszköz. 39. Országos 
Takarékpénztár, röv. 41. Zsiráf 
fele! 46. Zsírkő. 49. Megérke-
zik a pincébe. 51. Görög betű. 
52. Hamisan játszik. 54. Alkal-
mi, egyszeri, latin kifejezéssel. 
56. Cseh űrhajós (Vladimír). 
57. Keresztültaszít. 59. Több 

magyar király neve. 62. Angol férfinév. 64. Verseny kezdete. 66. Eledel. 
68. Kis katonai egység. 70. Olasz regényíró (Umberto) 71. Hangtalanul 
iderúg! 73. Állóvíz. 76. Adél egynemű betűi.

Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 21. Beküldési határidő: a megjelenést kö-
vető hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: Hatalmas az ég, végtelen a nyár, s ideje a kakukknak is 
lejár. NYERTESE: Dér Péterné, 1112 Bp., Péter-hegyi köz. Nyeremény: 
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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A meleg idő megérkeztével 
gombamód szaporodnak a te-
raszra, kertbe vagy gangokra 
kihelyezett 5 literes üvegek, 
amelyekben ott lapul a nyár 
legfinomabb íze: a kovászos 
uborka.

Az uborka a mennybe megy 
kovászolás közben, egyszerre 
lesz sós, savanyú, kicsit csí-
pősen erjedt, és akkor még 
csak az ízről beszéltünk. Az 
igazán jó kovászos uborka 
legfontosabb tulajdonsága, 
hogy kívül roppan, maximum 
belül válik ruganyossá kissé. 

Kóstolta már a kovászos-
uborka-levest? Ha nem, itt az 
alkalom! Ezúttal ezt a kel-
lemes, frissítő levesreceptet 

ajánlja figyelmébe a VakVarjú 
étterem konyhafőnöke, Buk-
szár Tamás.

Kovászosuborka-
krémleves 
paradicsomos 
bruschettával
Hozzávalók (4 főre):
• 5 nagyobb kovászos uborka 
felkockázva
• 3,5 dl kovászos uborkalé
• 3,5 dl leszűrt, hideg zöldség-
leves
• 3,5 dl natúrjoghurt
• fél gerezd fokhagyma, re-
szeljük le a legkisebb reszelőn

• kb. 6 dkg füstölt császársza-
lonna felkockázva
• a leves tetejére: olívaolaj

Elkészítés:
A kovászos uborkát apróra 
kockázzuk, hozzáadjuk a le-
vét, a hideg, leszűrt zöldség-
levest, a lereszelt fokhagymát 
és a joghurtot. Erős teljesít-
ményű robotgéppel, vagy 
botmixerrel az egészet simára 
turmixoljuk, szükség szerint 
átszűrjük. Néhány órára (eset-
leg egész éjszakára) behűtjük. 
A tetejére ropogós pörcöt szó-
runk, amelyhez serpenyőben 
kisütjük a felkockázott csá-
szárszalonnát, konyhai papír-
törlőn leitatjuk. A levest jégbe 

hűtve, a szalonnával megszór-
va és némi jó fajta olívaolajjal 
meglocsolva tálaljuk. 

Hozzávalók (a paradicsomos 
bruschettához 4 személyre):
• 4 db paradicsom (nagyobb)
• 4–5 gerezd fokhagyma
• kenyérszeletek (bagettből a 
legkiválóbb)
• 2 evőkanál olívaolaj
• só, bors, bazsalikom

Elkészítés:
A paradicsomot vágjuk na-
gyon apróra. Zúzzuk szét a 
fokhagymát, keverjük a pa-
radicsomdarabkákhoz, majd 
adjunk hozzá egy kevés olajat 
és bazsalikomot. Ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk és kever-
jük össze. A kenyérszeletek 
mindkét oldalát pirítsuk meg 
egy kicsit, és fektessük őket 
tányérra. Finoman locsoljuk 
meg olajjal, és kanalazzuk rá-
juk a paradicsomos keveréket.

Szeretettel várjuk szerkesztő-
ségünkbe a kerületi babákról 

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

Új lakóink 

közös

Red Bull
0,25l 

359,- Ft

Red Bull
0,25l 

359,- Ft

Reális áRak, kihagyhatatlan ajánlatok!

BoRsodi 
FRiss

vegyes Ízek - 0,5l

199,- Ft

BoRsodi 
FRiss

vegyes Ízek - 0,5l

199,- Ft

someRsBy
AlMA, körte cider  
0,33l

269,- Ft

someRsBy
AlMA, körte cider  
0,33l

269,- Ft

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

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

     11-15 óráig  
mUNKaNapoKoN miNdeN terméKre  

10% KedvezméNyt adUNK* 

Beköszöntött 
az igazi nyár!

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

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

Megnyitott
a teraszunk!

.

vendéglő
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Kerekes Zsombi a nevem, 
tavaly szeptemberben érkez-
tem, így már nyolc hónapja 
élvezem az életet itt, Albert-
falván a szüleimmel. Már 
kezdem felfedezni a környé-
ken található jobbnál jobb 
játszótereket is. Szeretem a 
nyüzsgést, ha sokan vesznek 
körül, mindenkit szívesen 
megajándékozok egy mo-
sollyal.

Zelei Nóra vagyok, 2016. ja-
nuár 6-án, gyönyörű hóesés-
ben születtem a Szent Margit 
Kórházban. Nagyon kedves, 
bájos kislány vagyok, szü-
leim, nagyszüleim imádnak 
és büszkék rám. Imádok séta 
közben a babakocsiból né-
zelődni, a játékaimmal „ját-
szani”, és a szabadban szere-
tek a legjobban aludni.


