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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA
Az igazgatóknak is
elkezdődött a nyári szünet

Egészségügyi elismerések
Semmelweis-napon

3

6. oldal

Játék
a magabiztosságért

4

Gördülékeny
várandósság

9

Most a telekárakat
erősítette a CSOK

– A CSOK-igényeket befogadó bankok adatai keresletet csak az első lépcsőfoknak tartja Balazt mutatják, hogy döntően a használt lakások la Ákos, aki szerint hamarosan egy második
iránt érdeklődők veszik igénybe ezt a támo- hullámra is számíthatunk, ahol az érdeklődés
gatást, az átlagos CSOK-beadvány pedig ket- már az új építésű lakások irányába fordul. Ez a
tő- és hárommillió forint körül alakul. Nem fordulat nem minden kerületre lesz igaz, mint
tapasztalható lényeges eltérés ettől Budapest ahogy az új otthon kínálata sem. Az új otthoXI. kerületében sem – nyilatkozta lapunknak nok iránt egyébként már most is jelentős az érBalla Ákos, a Balla Ingatlaniroda vezetője. A deklődés a kerületben, csakhogy ezt az igényt
szakértő úgy látja, a belváros közelségének, a a vállalkozók nem tudják azonnal kielégíteni.
metrónak és a kerület jó hírnevének köszönhe- Ennek oka elsődlegesen az, hogy a devizaváltően a XI. kerület kifejezetten kedvelt az állan- ság hatására 2009-ben az új építésű ingatlanok
dó otthont keresők körében, piaca majdnem teljesen leállt, az ingatlanfejaz eltűnő finanszírozás, gyenge keresde Újbuda a diákokINGATLANOK
albérlet- lesztők TÍPUSAI
INGATLANOK TÍPUSAI
ár, forint
négyzetméter ár, forint
rizikó miatt nem építettek.
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A piaci helyzetet a 2015-ös év végén bejelenfrekventált résznek minősül.
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Szinte naponta jelennek meg
újabb hírek a CSOK-ról (Családi
Otthonteremtési Kedvezmény) és
annak ingatlanpiaci hatásairól.
Összeállításunkban arra próbálunk
választ adni, hogy Újbudán milyen
módon befolyásolta az új rendelkezés a lakások árait, és hogyan
lehet igénybe venni az állami
támogatást.
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Kozmetikumokkal
bővül a Babaköszöntő
csomag

Együttműködési megállapodást írt
alá a Caola Zrt., valamint Újbuda
Önkormányzata. A nagy múltú
cég idén nyártól babakozmetikumokkal támogatja a kerületet,
amely a Babaköszöntő csomagok
tartalmát bővíti majd. A megállapodást Hoffmann Tamás polgármester, valamint Benkő László, a
Caola vezérigazgatója írta alá.
Tavaly adták át az első újbudai Babaköszöntő csomagot a kerületi anyukáknak, idén
augusztusban pedig már az ezredik kisbaba
szüleinek okozhat örömet az önkormányzati
ajándék. A visszajelzések alapján a mamák

nagyon szívesen fogadták a kezdeményezést, hiszen a 15 ezer forint értékű csomag
olyan praktikus darabokat tartalmaz, amelyeket a mindennapokban is előszeretettel
használnak, így a pelenkázótáskában kombidresszek, textilpelenkák, rugdalódzó,
kifogó, takaró és számos olyan kiadvány
kapott helyet, amely az újszülött körüli teendők útvesztőjében segít eligazodni.
A kismamák választ kaphatnak olyan
őket érintő kérdésekre is, mint hogy miért jó a szoptatás, mit tegyenek betegség
esetén, milyen oltások várnak a kicsikre,
illetve a támogatási formákról és az ügyintézési eljárásokról is átfogó képet nyújt
a kiadvány. Szó esik többek közt a gyed és
a gyes igényléséről, az anyasági támogatásokról, a CSOK igényléséről, valamint az
önkormányzat által nyújtott lehetőségekről, így például az életkezdési támogatásról
is, amely akár százezer forintot is jelenthet
egy-egy család számára.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Gazdagrélőti úútt
és a Rétkerütti park
közö
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Kábítószer Egyeztető
Fórum Újbudán
Az önkormányzat és a
XI. kerületi rendőrkapitányság együttműködésének köszönhetően
június 22-én megtartotta soros ülését a
Kábítószer Egyeztető
Fórum (KEF).
A résztvevők egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy
feladatuknak tekintik a kábítószer-probléma kezelését,
megoldását. Újbuda Önkormányzata a kerületi drogkérdésben érintett szervezetek működésének összehangolásával
kívánja kezelni a droghasználattal összefüggő gondokat. E
munka keretét a 2004-ben alakult helyi KEF-szervezet adja.
A cél érdekében a fórumon
megjelentek
kijelentették,
hogy közösen kell cselekedniük és együttműködniük a helyi szervezetekkel, illetve a la-

Olcsó,
bizonytalan
eredetű szerek
jelentek meg
kossággal, elő kell segíteniük
az egészséges életvezetést, a
drogmentes lét kialakításának
lehetőségét, valamint biztosítani kell a többirányú információáramlást. Partnerként
empatikusan kell kezelniük a
jelenséget, a problémákkal határozottan szembe kell nézni
és együtt kell működni a szakemberekkel.

Megfogalmazták, hogy a
drogstratégiában az alábbi területekre helyezik a fő hangsúlyt: közösségi együttműködés, prevenció, szükség esetén
kezelés-ellátás,
gyógyítás,
rehabilitáció, bűnüldözés, kínálatcsökkentés, valamint alternatív szabadidőprogramok
szervezése.
Liskány Csaba, Újbuda
rendőrkapitánya elmondta: a
magyar rendőrség, ezen belül
a Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelt célja a kábítószermentes környezet megteremtése. Hozzátette, az utóbbi
időszakban egyre több olcsó
és bizonytalan összetételű
szer jelent meg a drogpiacon,
amely még nagyobb kockázatot jelent az egészségre.
A
kábítószer-fogyasztás
társadalomra való veszélyességét felismerve a rendőrség
folyamatosan értékeli az ak-

tuális helyzetet, és minden
eszközzel a kábítószer-terjesztés
visszaszorításáért
küzd. Az alezredes kijelentette, az eddigieknél is szorosabb
együttműködést
kívánnak
megvalósítani a fórum résztvevőivel, hiszen, bár a kerületben jelenleg és korábban
sem volt kiemelten jellemző a
drogfogyasztás, minden egyes
fiatal, aki eltéríthető a kábítószer-használattól, siker lehet.
(Újbuda)

Feleségét rabolta ki

kék hírek

A XI. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat V. Béla 55
éves budapesti lakos ellen rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi június 17-én délután Bartók
Béla úti lakásukban elvette felesége pénztárcáját a benne
lévő bankkártyával. Amikor a nő vissza akarta azt szerezni,
a férfi többször megütötte, majd távozott otthonról. V. Bélát
éjfélkor, a Bartók Béla út–Tétényi út kereszteződésében fogták el, és előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol
kihallgatták. A rendőrség – őrizetbe vétele mellett – előterjesztést tett előzetes letartóztatásának indítványozására.

Kifosztókat értek tetten
Kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az újbudai rendőrkapitányság K. Tibor 40
éves budapesti lakos ellen. A rendészeti osztály munkatársai
július 5-én éjszaka a Móricz Zsigmond körtéri metróaluljárójában két gyanúsan viselkedő férfira figyeltek fel, aki feltűnően nézte az alvó utasokat. K. Tibort az újbudai rendőrök
tetten érték, amikor – alvó állapotát kihasználva – levette
egy férfi karóráját a csuklójáról. Az elkövetőt és társát előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol velük szemben
– őrizetbe vételük mellett – az eljárást lefolytatják.

Hamis BKK-jegyárusokat fogtak el
A BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat
csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt R.
Endre 40 éves délegyházi és Cs. János 46 éves budapesti
lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint egy Etele
téri üzletben több hónapon keresztül hamis BKK-jegyeket
árusítottak. A közlekedési központ három alkalmazottja az
újbudai rendőrökkel együttműködve július 4-én próbavásárlást végzett az üzletben; nekik az ott dolgozó R. Endre 10
darab hamis jegyet adott el. R. Endrét és az üzletvezetőt, Cs.
Jánost elfogták és előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol – szabadlábon hagyásuk mellett – ellenük az eljárást
lefolytatják.

Szerelmesek ünnepe
Gazdagréten
Szentiván éjjele, más néven a
nyári napforduló ünnepe ősi
hagyományokra nyúlik vissza,
mely az életet, a termékenységet és a Nap győzelmét
jelképezi.

a szabadtéri játékok, valamint a színpadi
programok hoztak lázba.
A foci a Szentivánéji bulit sem kímélte: a lelkes szurkolók számos relikviával,
sportmezekkel, világító trikolorokkal

Már korán reggel benépesült
a Torbágy park a lelkes hobbiszakácsokkal, akik abban a
reményben érkeztek, hogy
elnyerik Újbuda legjobb pincepörköltfőzőjének díját. A
csapatok féltve őrzött receptjeikkel jöttek a megmérettetésre, és bizony beleadtak
apait-anyait, hogy elkápráztassák a Kerékgyártó Gábor
önkormányzati képviselő által vezetett zsűrit. A gasztronómia mellett a sportprogramok is lecsaltak néhány
aktív fiatalt a rendezvényre,
akik állóképességből, erőnEgy nap, ami
létből és gyorsaságból vizsa közösségről
gázhattak. A crossfitverseny
és lazításról
Király Nóra alpolgármester
jóvoltából valósult meg, aki
gazdagodhattak,
szól
számos motivációs ajándékde még a vattakal érkezett az eseményre. A
cukor is nemzeti
legjobbaknak járó díjakat és kupákat a színben pompázott. Az eseményen szászínpadon vehették át a gyerekek, illetve mos, a hiedelemhez kapcsolódó játék kaa főzőverseny nyertesei.
pott teret, a párok körében a legnépszeMíg egyeseket a mozgás öröme vagy rűbb a szerelmi kvíz volt, ahol azok, akik
az ízes ételek csábítottak, addig másokat a legtöbbet tudtak egymásról, különleges

ajándékkal távozhattak. Számukra az
Anett Tours ajánlott fel egy utazási lehetőséget Görögország napsütötte partjaira. A rendezvényen a magányos szívek
is lángra lobbanhattak, ők szerelmi vá-

gyaikat írhatták le egy papírra, amelyet
a szervezők este szertartásosan a tűzre
vetettek, hogy – a tradíciók mintájára –
ezek a kívánságok beteljesülhessenek.
A rekkenő hőség ellenére szép számban
gyűltek össze a koncertekre érkező nézők is.
(K. A.)

Most a telekárakat erősítette a CSOK
(Folytatás az 1. oldalról)
Vevői oldalon is megjelent az érdeklődés, viszont az első beruházói döntéstől az ingatlan átadásáig akár több mint két év is
eltelhet. A 2016-os esztendő első negyedévében a beruházók
főleg telkeket vásároltak, az év első fele tervezéssel és engedélyeztetéssel telt, amelynek következményeként 2016 második
felére várhatjuk azt, hogy párhuzamosan elindul több ingatlanfejlesztés is a kerületben.
Nagy Csaba, a Balla Ingatlanirodák újbudai irodájának vezetője elmondta a kerületen belül lakást vásárlók körében legkedveltebb városrészeket keresleti sorrendben: Kelenföld és a
4-es metró környéke, Lágymányos, Szentimreváros, Őrmező
és Albertfalva. Utóbbi kifejezetten jó ár-érték arányt képvisel a
kerületen belül. Családi házak esetében a legnépszerűbb terület
Kelenvölgy. A kifejezetten magas presztízsű részeken (Sasad,
Sashegy, Madár-hegy, Gazdagrét) megoszlik a kereslet, a Gellért-hegy pedig egy igen szűk, ám kedvelt lokáció, specifikus kereslettel. A XI. kerület ingatlanpiaci szempontból különlegesnek
mondható, hiszen itt indult el legelőször a válság alatt az ingatlanok áremelkedése. A 2015-ös év végére további jelentős áremelkedés következett be, ami már arányos volt a más kerületekben
tapasztaltakkal. Ezt – a szakértők véleménye szerint – csak kis
mértékben befolyásolta a CSOK, inkább annak következménye,
hogy az alacsony banki kamatok és a brókerbotrányok miatt a
befektetésre szánt pénzek az ingatlanpiacba áramlottak. A legnagyobb nehézséget a családok számára az okozza, hogy a CSOK

utófinanszírozást jelent, ami miatt az igénybevevők könnyen
hátrányba kerülhetnek a készpénzes vevőkkel és a részben bankhitelből vásárlókkal szemben, mert sokkal később tudnak szerződni és fizetni. Ezért, ha a jelenlegi markáns kereslet megmarad, még az a helyzet is kialakulhat, hogy a CSOK-os vásárlók
2018-ban csak a maradék lakásokból válogathatnak. Erre persze
a beruházók is igyekeznek odafigyelni.
Újbuda egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztése, az Elite
Park tervezése során például több szempontból is figyelembe
vették a CSOK-os vevők igényeit, mely miatt a lakásmixbe
nagy arányban kerültek nagyobb alapterületű családi lakások,
ráadásul a finanszírozási konstrukció sem lehetetleníti el a vásárlókat. Más fejlesztések esetében folyamatos részfinanszírozást vár el a fejlesztő, és a vevőnek már akkor a lakás teljes vételárának 40 százalékával kell előfinanszíroznia a beruházást,
amikor még a parkolószint sem épült meg, majd – az építkezés
előrehaladtával – a befejezésig a teljes vételárat előre kell kifizetni. Az Elite Park esetében például 20 százalékos első vételárrészlet befizetése után a vevőnek csak az átadás után keletkezik további fizetési kötelezettsége, és a beruházó megvárja a
CSOK folyósítását, ami nem sok fejlesztésre jellemző.
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Zoliborz: Varsó
legkisebb kerülete

Testvérvárosi
megállapodást írt
alá Hoffman Tamás,
Újbuda és Krzysztof
Bugla, Varsó Żoliborz
kerületének polgármestere. A két városrész ezzel hivatalosan
is kinyilvánította
együttműködési szándékát, melynek részleteit már elkezdték
kidolgozni.

Krzysztof Bugla elmondása
szerint Żoliborz, mely Varsó
18 kerülete közül a legkisebb,
1918-ban, a lengyel függetlenség kivívásakor alakult,
és egy nagyon jól élhető városrész. Eredetileg a lakosság
nagyobb részét katonatisztek
és az állami adminisztráció
alkalmazottai alkották, míg
napjainkban nagyon sok művész, színész, a kultúra és a
politika számos képviselője
él a kerületben, többek között

Andrzej Wajda nemzetközi hírű filmrendező.
Az elöljáró azt is elmondta, a Hoffmann Tamással folytatott megbeszélésen
abban állapodtak meg, hogy a
két testvérkerület együttműködését diákcsereprogramokkal indítják. Szeptemberben
ifjúsági labdarúgótornát szerveznek 10–11 éves gyerekek
részére Varsóban, melyre
Újbuda csapatát is várják. A
tanácskozás során felmerült
az is, hogy az Újbuda 60+

Lengyel–magyar
diákcsere
program is lesz

Idén már két turnussal
indult a Gyerekegyetem
A Budapesti Műszaki Egyetem
(BME) tavaly nyitott először az
általános iskolások felé, és bár a
program a szünidőre esik, zajos
sikere miatt idén már két hétre
tárták ki az épület kapuit az ifjak
előtt.

Bár a felsőoktatási intézmények – így a BME
is – elsősorban a számukra új diákokat biztosító középiskolákkal állnak kapcsolatban, a
nagy múltú egyetem tavaly egy olyan programot indított útjára, mely részeként már a
fiatalabb, 8–14 éves korosztályt is megszólítják. A Gyerekegyetem címen futó programon
tavaly még együtt voltak alsósok és felsősök,
a nagy érdeklődés miatt azonban idén már
ketté szedték a csapatot, így június 27-étől a
kisebbek, míg július 4-étől a nagyobbak számára tartottak előadásokat és szemináriumokat a Q épület falai között. Mágikus fizika,
Odoo, a jövő háza, Titkosírás és matematika,
Hogyan mozognak az állatok – csak néhány
az elhangzott előadások témáiból. A nebulók
projektfeladatot is kaptak, melyről a hét zárásaként megtartott „diplomaosztón” kellett
számot adniuk.

Józsa János rektor, aki a második hét nyitóelőadásán a víz erejéről beszélt a felsősöknek, arról számolt be, a két hét folyamán ös�szesen 600 tanulót tudtak fogadni. Elmondása
szerint az egész országból vártak diákokat,
ezért úgy szervezték meg a programot, hogy
vidékről kisérőkkel, csoportosan érkezhessenek, tehát a szállás megszervezése se okozzon

gondot. Azt tapasztalták, ezt a nyári tábort
olyan gyerekek választották elsősorban, akiknek a szüleik maguk is a BME falai között tanultak, vagy legalábbis tisztában vannak vele,
milyen minőséget várhatnak ettől az intézménytől.
Ez magyarázhatja azt is, hogy noha a részvételnek nincs tanulmányi előfeltétele vagy
felvételi kritériuma, tehát nem válogattak a
jelentkezők között, a Q épületbe érkező diákok mégis egytől egyig kifejezetten érdeklődők voltak, élvezték az előadásokat. Pedig a
szünidőre esik a Gyerekegyetem, amikor az
iskolatáska elvileg a sarokban pihen – talán ez
is arra utal, hogy a gyermeki érdeklődés fenntartásában és fejlesztésében a szülőknek legalább akkora szerepe van, mint a tanítóknak,
tanároknak.
(B. Gy.)

Programhoz hasonlót szeretnének beindítani Żoliborzban
is, és ebben számítanak a mi

Kozmetikumokkal
bővül
a Babaköszöntő
csomag

tapasztalataink megismerésére és átvételére.
Az egyeztetések tavaly kezdődtek meg a két városrész
között, miután a lengyel–magyar kapcsolatok egyik hazai
szószólója, Csúcs Halina egy
asztalhoz ültette a feleket. Az
újbudai küldöttség novemberben ismerkedett Varsó
legkisebb kerületével, Hoffman Tamás polgármester a
helyi hadtörténeti múzeumot
is meglátogatta. Az előzetes
megbeszéléseket a szerződés
aláírása követte június 24én, a Polónia-nap előestéjén,
a Gellért szállóban megrendezett II. Lengyel–Magyar
Testvérvárosi Konferencián.
Így a két kerület most már
hivatalosan is partner, ami a
további kooperáció kidolgozásának elősegítése mellett
azért is fontos, mert ha lehetőség adódik rá, akár közösen
is indulhatnak európai uniós
pályázatokon.
(B. Gy.)

(Folytatás az 1. oldalról)
A csomag tartalmát Haidar Norbert, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke kezdeményezésére a
Szent Kristóf Szakrendelő
védőnői hálózata állította
össze, amely azt is felügyeli, hogy megfelelő minőségű
termékek kerüljenek a családokhoz. Ők ajánlották a
Caola legújabb bababarát termékeit is az önkormányzat
figyelmébe.
A legendás múltú kozmetikai cég, a kerületünkben
működő Caola idén ünnepli
fennállásának 185. évfordulóját. A közelmúltban piacra
dobott natúr termékcsaládja
olyan gyógynövényekből készült, amelyeket kimondottan
a babák bőrének ápolására
fejlesztettek ki. A Babaköszöntő csomagban a kismamák ezentúl ezekből a termékekből is kapnak: vagy egy
fürdető, vagy egy sampon,
vagy egy babahintőpor, vagy
egy popsikrém, vagy egy babaolaj gazdagítja majd a táska
tartalmát.
(K. A.)

Az igazgatóknak is
elkezdődött a nyári szünet
Az elmúlt tanév fáradságos
munkája után a pedagógusok,
kisgyermeknevelők számára is
elkezdődött a nyári szünet, sőt,
valakinek a nyugdíjas évek is most
indulnak.
Az intézményvezetők évértékelésén Simicskó
István és Hoffmann Tamás ezúttal is köszönetet mondott a tanároknak és igazgatóknak
egész éves tevékenységükért. Nehéz esztendő volt ez, mivel
a korábbiakhoz
képest valamivel több munkája
akadt a köznevelési intézmények
vezetőinek.
Simicskó István honvédelmi
miniszter, Újbuda országgyűlési
képviselője
az
intézményvezetők hagyományos
évér tékelőjén
ezért
köszönetét fejezte ki a
szakembereknek,
miközben munkájukat méltatta. Hozzátette, a
pedagógusok és nevelők a társadalom számára
rendkívül fontos feladatot látnak el, hiszen ők
a felelősek a felnövekvő generációk tanításáért, a társadalom számára legfontosabb értékek elsajátíttatásáért.
Hoffmann Tamás polgármester szintén a vezetők áldozatosságát hangsúlyozta, és kiemelte az elmúlt évek környezettudatos nevelése
érdekében végzett tevékenységüket. – Míg
korábban az általános és középiskolában jelent
meg ez a forma, a szakemberek idén az óvo-

dákban is meghonosították a környezettudatos
nevelési metódust – tette hozzá a városvezető.
– Nem csak a gyakorlati feladatok ellátása
állította kihívások elé az intézményvezetőket. Az óvodák összevonásához ugyanis a
jogi hátteret is elő kellett készíteni – mondta Győrffyné Molnár Ilona, az önkormányzat
humánszolgálati igazgatóságának vezetője.
– A nehézségek mellett ugyanakkor az év
bölcsődéje címet is megkapta az egyik kerületi
intézmény – jegyezte meg az igazgató.

Hoffmann Tamás
polgármester és Simicskó
István országgyűlési
képviselő Steixnerné
Strausz Ildikó
óvodavezető-helyettessel

Az évértékelő beszédek végén a polgármester és a honvédelmi miniszter köszönetét fejezte ki – többek között – Benát Zsuzsának, a Köbölkúti Ádám Jenő Általános Iskola leköszönő
igazgatójának, aki nyugdíjba vonul.
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Egészségügyi elismerések
Semmelweis-napon
A kitüntetettek
névsora
megtalálható
az ujbuda.hu
honlapon

egészségügyben dolgozó szakemberek, akik
az újbudaiak egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a páciensek életkörülményeinek, testi-lelki állapotuk javítása érdekében
végeznek lelkiismeretes és kiemelkedő gyógyító-megelőző tevékenységet. Az ugyancsak
most átadott „Polgármesteri Dicséret” oklevél
is az egészségügyben dolgozó szakembereknek adható, kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként.
A jutalmakat Simicskó István országgyűlési
Száznál is többen vannak azon orvosok, akik képviselő, valamint Király Nóra alpolgármestöbb mint 20 éve praktizálnak a kerületben, ter adta át. A honvédelmi miniszter emlékezezért a szaktárca rendeletének köszönhető- tetett, a kormány elismerve az egészségügyi
en ezek a házi felnőtt- és gyermekorvosok, dolgozók hivatástudatát, mindent megtesz anvalamint fogorvosok idén első alkalommal nak érdekében, hogy a szakemberek tevékenyvehettek át „Címzetes Főorvosi Emléklapot”. ségét, valamint munka- és életkörülményeit
A Semmelweis-napi ünnepségen kapták meg javítsa. A Kelenföldre tervezett dél-budai
a „Pro Medicina
Újbuda” kitüntetést
azok az17:00szuperkórház például ennek a támogatásnak
Savoya_280x210.pdf
1
2016. 07. 04.

„Pro Medicina Újbuda” kitüntetéseket és „Polgármesteri Dicséret”
okleveleket adott át az önkormányzat vezetősége június 30-án.
Semmelweis-nap alkalmából
először adományoztak „Címzetes
Főorvosi Emléklapot” azon doktoroknak, akik legalább 20 éve praktizálnak a kerületben.
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az egyik pillére. Állítása szerint az intézmény
ötvenmilliárd forintba kerülhet, és nemcsak
Újbuda 145 ezer fős lakosságát láthatja majd
el, hanem a környék és az agglomeráció lakóit
is. Hozzátette, a munkafeltételek javítása mellett a kormány az ágazatban dolgozók bérét is
növeli.
Király Nóra egészségügyért felelős alpolgármester hangsúlyozta, az önkormányzat
kiemelten foglalkozik az egészségüggyel.
Ennek érdekében számos fejlesztés és beruházás történt a közelmúltban. – Az egyik
legfontosabb feladat, hogy a betegek kellemes körülmények között gyógyulhassanak,
az alkalmazottak pedig zökkenőmentesen
végezhessék munkájukat. Ennek érdekében
minden évben több száz millió forintot fordítunk az ágazatra – mondta.
(T. K.)
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Kreatív táborral
nyitott a
Karinthy Szalon
Papírmasé léghajók, festett
kavicsok, kézzel varrt rongybabák,
árnyékfigurák és még
sorolhatnánk hányféle kreatív
alkotás született a Karinthy
Szalon nyári táborában,
ahol több művészeti ágból
is ízelítőt kaphattak a részt vevő
diákok.
Két évvel ezelőtt szervezték meg az első
művészeti tábort a kerületi gyerekek számára, amely olyan népszerűvé vált a kicsik
körében, hogy idén már öthetesre kellett bővíteni. A siker titka leginkább abban rejlik,
hogy a gyerekek olyan eljárásokat sajátíthatnak el itt, amelyeket év közben,
a tanórák részeként
a
pedagógusok nem,
vagy csak
ritkán tudnak megoldani.
A tematikát
tekintve nagyon
változatos programokkal készültek a szervezők, a felszabadító
festéstől kezdve a gyapjú használatán át a
különféle kézműves foglalkozásokig számos technikát próbálhattak ki a résztvevők;
a művészekből és pedagógusokból álló táborvezetők pedig külön figyelmet szentelnek arra is, hogy olyan praktikus alkotások
szülessenek, amelyeket később is szívesen
vesznek kézbe a gyerekek, öröm rájuk nézni,
és akár a lakás díszévé is válhatnak.

Üzenjünk
Brüsszelnek,
hogy ők is
megértsék!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából

fókusz

fókusz
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Lakossági fórumot tartott a Budapesti Közlekedési Központ a beruházásról

Két év múlva villamos járhat az Etele úton
Az Etele út
környékén
továbbra
is növekvő
ingatlanárakkal
számolnak
a szakértők

fát vág ki a BKK. A cég úgy
véli, ez valóban jelentős veszteség, amit azzal lehet pótolni, hogy az Etele úti házak
előtt cserjék és fák beültetésével megújítják, használhatóvá teszik a parkokat. Ennél
is fontosabb azonban, hogy a
környékbeli lakóházak közöt-

Az ingatlanpiaci szakértők úgy vélik, előre
nem lehet megmondani, hogy egy ilyen fejlesztés mennyire érinti a környék ingatlanárait. Az
viszont tény – szögezte le több szakértő –, hogy
abban a pillanatban, amikor kiderült (két évvel
ezelőtt) az 1-es villamos Etele térre való kivezetésének terve, szinte azonnal növekedni kezdtek
az ingatlanárak. A vége az lett, hogy 2015-ben
az Etele tér környékén 2013-hoz képes 30–35

REGGELI

hogy nemcsak villamossín, de park is épül,
bizonyára komoly feladat lesz majd a kivitelezőnek a végrehajtás. De nem csupán az építők,
hanem a környékbeli lakók és az erre közlekedők is nagyfokú kihívással néznek szembe
egy ilyen építkezéskor. Erről egyelőre annyit
tudni, hogy – a tervek szerint – az Etele út két
iránya felváltva lesz lezárva, mely időszakok
alatt az autóforgalmat az Andor utcára kíván-

EBÉD
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M4-66x102-5mm-hirdetes.indd 1

Valamennyi szakhatósági engedély
birtokában vág bele a BKK az 1-es
villamos újbudai szakaszának továbbépítésébe – tudtuk meg a témában
tartott lakossági fórumon. Az is kiderült, hogy a fejlesztés része lesz több
közpark megújítása, és előre láthatóan
13 hónapig tart majd az építkezés.

Közlekedési szempontból a múlt év egyik
legfontosabb eseménye az 1-es villamos újbudai szakaszának átadása volt a kerületben.
Az évtizedek óta napirenden lévő beruházást
azonban nem egy, hanem két ütemben tervezte
megvalósítani a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzat. Így
tavaly, amikor a Fehérvári útig eljutott a vonal,
megkezdődött a következő szakasz előkészíté-

A kerület legnagyobb
közlekedési fejlesztései:
2014-ben az M4 metró,
2015-ben az 1-es villamos
meghosszabbítása,
2016-ban a Budaörsi úti
csomópont átépítése
se. Időközben az is beigazolódott, hogy jó ötlet
volt a 103-as buszt villamosra cserélni: a BKK
szakemberi szerint egyes időszakokban há-

Bővülő zöld
felületekre
lehet számítani
a beruházás
kapcsán

AZ AUCHAN SAVOYA PARK ÁRUHÁZ
INGYENES BUSZJÁRATOT INDÍTOTT.

2016.
07.05től

hető, hogy 2017 elejére tolódik. Ettől számítva
kezdődik a 13 hónapos építési idő – derült ki
a napokban megrendezett lakossági fórumon.
Nem csupán a végállomás, de a leendő Tétényi
úti megálló is átszállási csomópontnak tekinthető, hiszen ott számos buszjáratot keresztez
majd a villamosvonal. Az is elhangzott, hogy
egy kivétellel a környékbeli járatok mind meg-

A JÁRAT A SAVOYA PARKI ÁRUHÁZ-BIKÁS PARK-LEÁNYKA UTCA
ÚTVONALON KÖZLEKEDIK.

Savoya Park (1117 Budapest, Hunyadi J. út 19.)
Építész utca-Fehérvári út sarok
Nyéki imre uszoda
CBA előtti ideiglenes parkoló
Csurgói út
Bornemissza tér ideiglenes buszmegálló
Puskás Tivadar utca
Bikás Park
Bártfai utca
Kelenföld vasútállomás
Bártfai utca (visszafelé)
Bikás Park (visszafelé)
Puskás Tivadar utca (visszafelé)
Bornemissza tér ideiglenes buszmegálló
Csurgói út
Nyéki Imre uszoda
Villamos ideiglenes Építész utca-Fehérvári út sarok
Ideiglenes megálló tábla előtt

Savoya Park (1117 Budapest, Hunyadi J. út 19.)

Indulási időpont AUCHAN áruháztól (Hétfő-Szombat)

Megállók
Savoya Park
Építész utca-Fehérvári út sarok
Nyéki Imre uszoda
CBA előtti ideiglenes parkoló
Csurgói út
Bornemissza tér ideiglenes buszmegálló
Puskás Tivadar utca
Bikás Park
Bártfai utca
Kelenföld vasútállomás
Bártfai utca (visszafelé)
Bikás Park (visszafelé)
Puskás Tivadar utca
Bornemissza tér ideiglenes buszmegálló
Csurgói út
Nyéki Imre uszoda
Építész utca-Fehérvári út sarok
Ideiglenes megálló, tábla előtt
Leányka utca
Leányka utca (visszafelé)
Savoya Park
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Indulási időpont AUCHAN áruháztól (Vasárnap)

Megállók

9:00
Savoya Park
Építész utca-Fehérvári út sarok
Nyéki Imre uszoda
CBA előtti ideiglenes parkoló
Csurgói út
Bornemissza tér ideiglenes buszmegálló
Puskás Tivadar utca
Bikás Park
Bártfai utca
Kelenföld vasútállomás
Bártfai utca (visszafelé)
Bikás Park (visszafelé)
Puskás Tivadar utca
Bornemissza tér ideiglenes buszmegálló
Csurgói út
Nyéki Imre uszoda
Építész utca-Fehérvári út sarok
Ideiglenes megálló, tábla előtt
Leányka utca
Leányka utca (visszafelé)
Savoya Park

Hétfő-Szombat: 6.00-22.00
Vasárnap: 8.00-20.00
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romszoros az utasforgalom az új viszonylaton.
Így nem is volt kérdés, hogy az eredeti tervek
szerint folytatni kell a pályát az Etele úton,
amelyen végighaladva, majd a pályaudvarnál
balra fordulva, a metró végállomásnál ér célt.
Így összesen három új megálló jön létre. A déli
szakasz esetleges hosszabbítása, még távlati
tervekben sem szerepel, bár az kiderült, hogy
a másik végen, Óbudán egy következő körben
hosszabbítják még a síneket, hogy a villamos
elérje az esztergomi vasútvonalat. A fejlesztéshez a BKK hamarosan kiírja a szükséges
közbeszerzési pályázatokat, így legkorábban
év végén indulhat a beruházás, ami elképzel-

maradnak, csak a villamos bevezetésével feleslegessé váló 103-as busz szűnik majd meg
immár teljesen, amikor az új szakasz elkészül.
Az autóközlekedést nem fogja negatívan befolyásolni az új pálya, mivel az gyorsvillamosként – az Etele út közepén – az autóktól elzártan fog haladni. Ez azonban azzal jár, hogy a
most ott található zöld sávot fel kell forgatni,
melyet a BKK többféleképpen is ellentételez a
környék lakói számára. Maga a pálya gyeppel
borított lesz, ami a BKK szerint sem egyenértékű a fasorral, ám a kivágott fákat fatörzsátmérő szerint pótolják az Etele út mentén végigfutó parkban. (A projekt során több mint 170

ti zöld területek közül is több megújul, így nem
csupán jobb közlekedést, de kellemesebb környezetet is eredményezhet a projekt.) A megoldással a parkolók számához sem nyúl hozzá a
BKK. Erre azért van szükség, mert a környék
épületeihez annak idején 4 lakásonként számoltak 1-1 parkolóhelyet, ami mára szűkössé
vált, tehát ha mérsékelnék a parkolók számát,
az a belső utcákban jelentene nagymértékű
megterhelést.
A minapi lakossági tájékoztatón komoly indulatokat váltott ki a
projekt. Egy-egy civil szervezet és
szövetkezeti érdekképviselő szerint a beruházásra semmi szükség
nincs, ugyanis csökkenti a környék értékét és negatívan befolyásolja az ingatlanok árát az, hogy
közvetlenül a házak mellett halad
el a villamos. A BKK részéről elmondtá az 1-es villamos Etele térig
történő kivezetését meglehetősen
hosszas hatástanulmányok előzték
meg, amelyek alátámasztják a fejlesztés létjogosultságát. A cég több
civil szervezettel is egyeztetett a metró- és villamosjáratok használati igényéről. Leginkább
azért, mert az ellenzők egész más adatokból
dolgoztak, mint a BKK.

százalékkal (esetenként még ennél is jobban)
emelkedtek a négyzetméterenkénti árak. Ebből
kiindulva egy egészen új ingatlanárszint alakult
ki a környéken, ami az elemzők szerint a beruházás miatt már nemigen változik, a fejlesztést
a piac már „beárazta”. Ami miatt viszont nagy
valószínűséggel továbbra is felfelé tartó ingatalanárakkal kell számolni, az a kerületet és különösen Kelenföldet érintő további beruházások,

ják terelni, míg az érintett buszok a környékbeli kis utcákat fogják használni, hogy ne kerüljenek túl távol a megszokott megállóktól.
A lakossági fórumot Csernus László önkormányzati képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke moderálta. Mint lapunknak elmondta, a
BKK végig egyeztetett Újbuda Önkormányzatával a tervezési fázisban, még magába a nyomvonalba is volt beleszólása a kerületnek, így ezt
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mint például a Kelenföldi pályaudvar bővítése,
a kórházcentrum építése, illetve egy újabb bevásárlóközpont kialakítása.
Az ott lakók a terület erőteljesebb városiasodása miatt ellenkeznek,
hiszen egy nyugodt, csendes külvárosi területen
élnek, amit nem szeretnének elveszteni. A BKK
adatai szerint a projekt
nem növeli a zajszintet
és a forgalomtechnikai
fejlesztésekkel megakadályozható az Etele út frekventáltságának növekedése. (Egyetlen probléma
azért adódik: a környék
lakói szívesen vásárolnak az Újbuda Centerben,
amit kissé elvágnak tőlük
azzal, hogy megszüntetik a 103-as buszt. Erre
igyekszik megoldást találni a BKK.) A BKK elmondása szerint immár
minden terv megkapta a
szükséges szakhatósági
engedélyt, most a kivitelezés közbeszerzésének
előkészítése folyik. Nem
érinti közvetlenül a környéken lakókat, de az
építkezés idejére várható
közlekedési
változások
miatt érdemes tudni, hogy
ebben a fejlesztési szakaszban nem csupán nálunk épül majd az 1-es: a
Mester utcától észak felé
tartó szakaszt is megújítanák. Figyelembe véve,

PEST-BUDAI

A házak közötti parkos
területek felújítását
az önkormányzat
vizsgálja és információink
szerint forrást keres
a fejlesztésekre

A HetiVálasz havi melléklete

KERESSE
a július 14-i

SZÁMBAN!

a tervezetet teljes mértékben elfogadhatónak nevezte. Ennél is fontosabb azonban
a képviselő szerint, hogy az önkormányzat
gondozásában lévő parkok felújítását teljesen
az Újbuda által elfogadott tervek szerint végzi
majd a BKK, tehát pontosan úgy, ahogy az önkormányzat csinálná. Ez azért is lényeges, mert
a környékbeli zöld felületek megújítását az önkormányzat végezte eddig is és végzi a jövőben
is, így tehát az egységes minőség szempontjából is fontos volt, hogy az önkormányzat beleszólhasson a BKK terveibe. Csernus fontosnak
tartotta kiemelni, hogy bár a kötöttpályás vonalak építése elsősorban fővárosi érdek, a kerület
számára előnyös lehet, ha az autópályák felől
naponta Újbudára érkező százezres autóforgalmat ezzel csökkenteni lehet.
Az 1-es tehát továbbépül, mely ugyan ideiglenesen kellemetlenséget, hosszabb távon
viszont egy a jelenleginél környezetkímélőbb
és gyorsabb közösségi közlekedést jelent. Bár
az Etele út és az Etele tér környékén lakóknak
jövő év során kényelmetlenségekkel kell számolniuk a közlekedési fennakadások miatt, az
elkészült villamosvonal nekik is előnyös fejlesztés, mellyel gyorsabban, kevesebb átszállással érhetik el fővárosunk eddig távolinak
számító részeit.
(Újbuda)
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Várhatóan július 23-án
indul a Bocskai út Karolina
és Fehérvári út közötti
szakaszának felújítása,
a munkálatok hat hónapig
tartanak
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Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

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

1114 Budapest, Bocskai
skai út 16. fsz1.
f 1
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Nyitnikék
Ha nyár, akkor kabriózás
– legalábbis így képzeltük
a Belmondo- és Mastroianni-filmek alapján. Szerencsére
az MX-5 nem csupán nyitott
tetővel élmény.
A szemfülesek persze rögtön szólhatnak,
hogy a Mazda sikerszériája, az immár
negyedik generációs MX-5 igazából nem

kabrió, hanem roadster, és valóban, nem
mind egyforma, ami ponyvatetős. Az
ilyen kicsi, kétüléses, sportos jószágoknál
csak a műsor egyik része a nyitható tető,
nem pedig a fő attrakció, mint a nagyobb,
drágább, kényelmesebb, de lustább kabriók esetében. Persze ettől még beülés
után az első mozdulat a tető hátrahajtása,
hiszen a Miata néven is ismert kicsike
akkor igazán tuti, ha borzolja hajunkat a
szél. Csakhát a mostani, UV-gazdag nyarakon napszúrást kockáztatunk ilyenkor,

tett csónakocskában ülni. Az MX-5 igazi
élményautó, melynek lényege, hogy félni
nem kell benne, csupán élvezni, ahogy
kanyarról kanyarra szalad a fürge jószág.
Itt még a hátsókerék-meghajtásnak is csak
az előnyeit kapjuk, mivel ennyi erő még
kevés ahhoz, hogy száraz aszfalton, jó
gumikkal kipörögjenek a kerekek, tehát
lehet mindenhová teljes gázzal menni – és
ez a játszadozás széles mosolyt garantál.
Amikor egy kocsiban ennyire minA Mazda MX-5
den a technikáról
nem csupán
és a relatíve olcsó
árról szól, kell némi
nyitott tetővel
kompromisszumot is
élmény
kötni, így az MX-5
sem hibátlan: kellemetlen
például,
hogy nincs olyan polc benne,
ahonnét ne esne ki a telefon
egy erősebb gyorsításkor. Ám
könnyű megbocsátani neki,
hisz érezni, hogy lélekben ez
egy ötven évvel ezelőtti, vagány kor autója, csak éppen
mai, megbízható technikával. És az is igaz, hogy ahol
valóban számít – tehát a kezelőszervek, a vezethetőség tekintetében – ott nem spóroltak
el semmit a japánok: pontos
sportos kivitelről szól, és ha lehántjuk az kormányt, első osztályú váltót és remek
extrapénzért kapható talmi fényt, kide- pedálokat kapunk, amikkel ugyanolyan
rül: az MX-5 kiváló örzője a lángnak. A egyszerű a városi jövés-menés, mint a hebőre alatt ugyanis egy takarékos, de spor- gyi szerpentinek meghódítása.
Az MX-5 immár túl van egymillió
tos hangulatú 1.5-ös motort és tökéletes
futóművet találunk, amellyel a papíron példányon, és itthon is egyre gyakoribb
kevésnek tűnő 130 lóerő teljes egészében látvány, akár városi, járkálós kocsiként
kiautózhatóvá válik. Így hiába kínálnak is, ami tökéletesen érthető. Persze nem
ugyanennyi pénzért akár 200 pacit is má- való mindenkinek egy apró kétüléses, de
sutt (pl. Renault Clio RS), a gyorsulási akár család előtt, akár utána vágynánk rá,
adatokkal leírhatatlan, mennyire egyedi jó tudni, hogy van még ilyen romlatlan,
(B. Gy.)
érzés egy ilyen, direkt sportkocsinak épí- őszinte gép. 		
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A feltüntetett árakat és kedvezményeket 2016. július 1-31. között a készlet erejéig garantáljuk, valamint kizárólag a bútorra vonatkoznak, a dekorációt nem tartalmazzák!
Az akciós árak a feltüntetett kedvezményt már tartalmazzák. Az árak HUF-ban értendők, a kárpitozott bútorok esetében alapkategóriás vagy akciós szövetre vonatkoznak,
melyek színe, mintázata változó. A méretek tájékoztató jellegűek! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntartva: RS®
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adásában megjelent albumon
a teljes koncertfelvétel mellett négy vadonatúj stúdiófelvétel is szerepel. A keverés
és a hangszerelés is Nikola
Parov munkáját dicséri, aki
a banda összes lemezen szereplő számát jegyzi, csakúgy
mint az előző albumon.
Lajkó Félix Most jöttem
című korongján a hegedű- és

Kodi íróasztal
+ 3 fiókos konténer
bükk színben
(120 x 75 x 60)

A világ legrangosabb világzenei toplistáját havonta 24
ország 50 rádiós szakemberének szavazatai alapján állítják össze és teszik közzé
a legfrissebb lemezekből a

promótereknek. A nagysikerű őszi koncertről felvétel
készült, a WOMEX szervezőstábja pedig teljesen rendhagyó módon hozzájárult a
megjelenéshez. A Fonó ki-

8–12 éves gyerekeknek. Az önbizalom-fejlesztő tréningeken játékkal, drámapedagógiai eszközökkel, rajzolással, közös zenéléssel,
beszélgetésekkel és gyakorlati tanácsokkal
segítették a kisdiákokat a határozottabb fellépés kialakításában. – Az általános iskolások a
szűk egy hét alatt többek között jobb önismeretre is szert tehettek – mondta Gévai Csilla
író, illusztrátor, a tábor vezetője.
A zárónapon egy, a jó és rossz tulajdonságokról szóló színdarabot is előadtak a táborozók. A gyerekek vidám, ám mégis művészi
formába öltöztetve játszották el, hogyan kell
leküzdeni a negatív, és miként érdemes megőrizni a pozitív jellemvonásokat, mit kell
tenni, ha csúfolják őket, ha rosszindulat áldozatává válnak, vagy épp ők maguk lesznek
agresszívak és támadók.
A „Játékos út a magabiztosság felé” táborban számos program közül választhattak a
résztvevők. Kézműveskedhettek, kirándulhattak a közeli Kamaraerdőben,
beszélgethettek a jó és rossz tulajdonságokról. A konfliktuskezeléssel kapcsolatos feladatok során pedig a tanulók közötti, az iskolai időszakból eredő
feszültségek is feloldódtak és átalakultak
– akár életre szóló – barátságokká.
(T. K.)

UGORJON VELÜNK
A KÖVETKEZŐ
ÉVADBA!
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www.wmce.de oldalon. Lajkó
Félix folklemeze már az előző
hónapban is szerepelt a listán,
Herczku Ágnes koncertfelvétele ebben a hónapban került
fel. A toplistán jelenleg nem
szerepel más magyar lemez.
Herczku Ágnes a 2015.
októberi WOMEX-en, a Müpában mutatta be Bandázom
című albumát a nemzetközi

1%

,- -2

00
16 5

9
11 9

H A Z AI

H A Z AI

BÚTOR

99

90,-

-14%

90,-

13 9

bükk

90,-

04 9

,-

700

-14%

-2
90,-

szilva

-1
90,-

világos
sonoma

szilva

90,-

-10%

12 9

Dingo
gázliftes
forgószék
rózsaszín

-b

,- -7

RSTOP

Leo galériás ágyváz
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Herczku Ágnes Live
at Womex és Lajkó
Félix Most jöttem című
lemeze is szerepel
a legjobb húsz világzenei album között,
amelyet a World Music
Charts Europe (WMCE)
tett közzé honlapján
július 1-jén.
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majd akrilfestésre váltott. Főként tájképeket
fest, a víz és a színek harmóniája a kedvenc
témája. A kiállítás július 15-éig látogatható
9 és 16 óra között az Albertfalvi Közösségi
Házban.

„Kicsi a bors, de erős” – ez volt a mottója a
tábornak, amelyet június 27. és július 1. között
tartottak a Kelenvölgyi Közösségi
Házban

Két fonós lemez a nemzetközi
világzenei toplistán
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Szőke Borbála a Kelenvölgyi Képzőművészeti Egyesület tagja. 2003-ban csatlakozott
a festőiskolához, mestere Barlai László festőművész. Először szénnel és pasztellkrétával rajzolt beállított tárgyakat, csendéleteket,
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Szűk egy hét alatt mélyebb önismeretre, határozottabb fellépésre, valamint több önbizalomra
tehettek szert azok a gyerekek, akik
részt vettek a Kelenvölgyi Közösségi Ház Játékos út a magabiztosság felé elnevezésű táborában.

ÁFÁS ÁRAK!

13%
0,- -

ma

90,-

Játék
a magabiztosságért

Színek harmóniája

úgyhogy a legújabb generáció már úgy készült, hogy 185 centi alatt csukott tetővel
is elférni benne, sőt, ilyenkor a légkondi
is meglepően hatásos. De a modernitás itt
még nem ér véget, hiszen a jól felszerelt
tesztautóban navigáció, sávelhagyás-figyelő és tempomat is volt, mi több, még
a fejtámlába is jutott a hifi hangszóróiból.
A klasszikus roadster pont nem a luxusról, hanem az egyszerű, olcsó, ám

o
v.son

-13%

kult
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citeravirtuóz variációit hallhatjuk folk témákra, olyan
remek énekesekkel, mint
Palya Bea, Tintér Gabriella
és Csizmadia Anna, valamint olyan zenésztársakkal,
mint Porteleki László, Brasnyó Antal és Szabó Csobán
Gergő. A Lajkó Félix Folk
először a művész 40. születésnapjára rendezett Lajkó
Félix-maratonon mutatkozott
be a Müpában 2015 februárjában. Azóta sok emlékezetes
koncerten formálódott a zenei anyag, amely lemezre is
került a Fonó gondozásában.
Mindkét lemez megvásárolható a Fonó webboltjában,
illetve a terjesztőknél, valamint digitalis terjesztésben
az ITunes, Amazon Deezer,
Spotify stb. felületeken.

A Bklub-Galéria Egyesület,

Budaörsi RS Bútorstúdiónkba

ELADÓ,
PÉNZTÁROS,
RAKTÁROS

munkatársakat keresünk!

Jelentkezni az allas@rs.hu e-mail
címen, illetve a www.rs.hu/allas
oldalon lévő jelentkezési lapon lehet.

Ajándék- és Bónusz
utalvány elfogadóhely

Budaörs, Raktár u. 3.

(DISZKONT ÉRTÉKESÍTÉS RAKTÁRRÓL AZONNAL!)

Nyitva tartás: H–P: 10–19h Szo: 9–19h

július 20-án,
szerdán 18 órai

kezdettel meghívja Önt,

Kékessyné Isoz
Gertrud

Los Angeles-i festőművész

Fény és Árnyék
című kiállítására.
Házigazda: Ludányi Attila
és Horváthné Fejes Ágnes.
Az eseményt megnyitja
Kékessy György
környezet- és tájépítész.
Helyszín: Fehérvári út 88/c.
Malom Galéria
(Malom Közösségi Ház).
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programajánló
Ajánló az Újbuda 60+ közel
300 havi programjából
Egész nyáron minden
kedden 09.00–09.50 Hahota jóga
Helyszín: Bikás park, a kutyafuttató és a
domb közötti füves területen, a sportpálya
mellett; ingyenes; további információ: minden
hétköznap 8.00–14.00 óra között a 372-4636os számon
Egész nyáron minden
szerdán 10.00–10.30 3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Feneketlen-tó, Kőmaci szobor;
ingyenes; további információ: minden hétköznap 8.00–14.00 óra között a 372-4636-os
telefonszámon
Július 19. 15.00–17.00 Afázia Egyesület
Budai Tagozata
Helyszín: Kelen Civil Közösségek Háza, XI.,
Budapest, Petzvál J. u. 42.; ingyenes; további
információ: Szilágyi György, 06/30/9348916-os, vagy a program ideje alatt a helyszínen, a 206-6840-es telefonszámon
Július 20. 60+ természetjárás
Börzsöny-hegység
Zebegény–Hegyes tető (kilátó)–Nagymaros,
táv: 12 km, szint: 350 m
Előzetes jelentkezés szükséges!
Találkozó: 7.50, Nyugati pu., pénztárak; ingyenes; további információ és jelentkezés: Somóczi Szilvia (CAOLA): 06/30/340-3490
Július 20. 14.00–17.00 Bridzs-Sakk Klub
(oktatás 14.00–15.00 óra között)
Helyszín: Kelen Civil Közösségek Háza, XI.,
Petzvál J. u. 42.; ingyenes; további információ: a program ideje alatt a helyszínen, a 2066840-es telefonszámon
Július 21. 08.00–18.00
Kirándulás: strandolás a Velencei-tónál
Telefonos jelentkezés szükséges július 19-éig!
Helyszín: Agárd – szabadstrand; költség:
étkezéstől függ; jelentkezés és további információ: Polgár Tiborné (USZOSZ), 789-3022,
szentimre.idosklub@uszosz.ujbuda.hu

Július 26. 10.00–12.30
Tarokk-, römi-, rejtvényklub
Helyszín: Kelen Civil Közösségek Háza, XI.,
Petzvál J. u. 42.; további információ: a program ideje alatt a helyszínen, a 206-6840-es
telefonszámon vagy e-mailben: kelencivilközösseg@ujbuda.hu
Július 27. 60+ természetjárás
Vértes-hegység
Szárliget–Mária-szakadék–Béla f.–Szépilonka f–Mátyás-kút–Zsigmond-kő–Várgesztes,
táv: 15 km, szint: 300 m
Előzetes jelentkezést kér!
Találkozó: 8.10, Déli pu., a táblák alatt;
ingyenes; további információ és jelentkezés:
Somóczi Szilvia (CAOLA): 06/30/340-3490
Július 27.
Dietetikai (táplálkozási) tanácsadás
Előzetes jelentkezés szükséges!
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont,
XI., Bölcső utca 3.; ingyenes; jelentkezés
és további információ: minden hétköznap
8.00–14.00 óra között a 372-4636-os telefonszámon
Július 28.15.00–17.00
Számítástechnika a mindennapokban
Közösségi oldalak biztonságos használata
Előzetes regisztráció szükséges!
Helyszín: USZOSZ Gazdagréti Idősek Klubja,
XI., Gazdagréti tér 1.; ingyenes; Geréb Gerda
klubvezető; további információ és jelentkezés:
minden hétköznap 8.00–16.00 óra között
a 786-6084-es telefonszámon.
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

Tisztelt Újbudai
Szenior Polgárok!
2016 őszén a Norvég
Alap támogatásával és
Újbuda Önkormányzatának közreműködésével az „Egészséges
és Aktív Időskor”
elnevezésű projekt
részeként új program
indul, melyben az Ön
részvételére is számítunk.
A projekt, amely első körben
Őrmezőn fog szerveződni,
egy új szolgáltatást kíván
kidolgozni, tesztelni és –
pozitív eredmények esetén
– egész Újbuda területén folyamatosan biztosítani idősei
számára.
Bizonyára Ön is került már
olyan élethelyzetbe, amelyben az egyszerű, hétköznapi
tevékenységeket is csak nagy
nehézségek,
erőfeszítések
árán, vagy éppen sehogy
sem tudta elvégezni. Ezek a
helyzetek lehetnek átmenetiek, de például egy krónikus
betegség esetén folyamatosan és rendszeresen szükség
lehet az emberi segítségre, a
jó szóra.
A projekt tehát az Újbuda 60+ Programon belül egy
olyan, új és ingyenes segítő
szolgáltatást kíván kipróbálni és elindítani, amely igény
szerint történhet a segítséget
kérő otthonában is.
A segítségnyújtásában hivatásos, szociális szakem-

Nordic walking
a Gazdagréti
Összefogás Egyesülettel
A foglalkozások hétfőnként 11
órától a Gazdagréti Közösségi
Házból indulnak, Majorszky Klára
nordicoktató vezetésével. Az első
alkalom ingyenes, továbbiakban
200 Ft/alkalom. Korlátozott
számban botokat biztosít
az egyesület. További
információ, előzetes jelentkezés:
majorszky@gmail.com,
06/20/443-7048

Zenés kímélő
torna Majorszky Klára
gyógytestnevelővel

milyen jellegű támaszra lehet
szükségük. Ezzel egy időben
önkéntes segítők toborzását is el fogjuk indítani azok
számára, akik kedvet éreznek
időskorú embertársaik segítéséhez.
Mielőtt az önkéntesek elkezdik tevékenységüket, egy
felkészítő tréningen vesznek
majd részt, ahol teljes körű
tájékoztatást kapnak a lehetséges feladatokról, közösen
kiválasztva a számukra vállalható, legmegfelelőbb tevékenységet, valamint megkapnak minden szükséges
támogatást munkájukhoz.
Az igények felmérését és az
önkéntesek toborzását szep-

Minden kedden 14.45-től a
Gazdagréti Közösségi Házban!
Az első alkalom ingyenes, további
alkalmak: 200 Ft/alkalom.
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
További információ, előzetes
jelentkezés: majorszky@gmail.com,
06/20/443-7048

...a jól informált utazó nagyobb biztonságot
élvez, éppen ezért nem elhanyagolható, hova,
mikor és mennyi időre utazunk. Hogyan készüljünk fel egy számunkra ismeretlen kontinensbe való beutazásra és hogyan védekezzünk
az ottani lehetséges veszélyforrások, járványok
ellen? A Budai Oltóközpont és Magánorvosi
Centrum vakcinológusa, dr. Béres Zsuzsanna,
hasznos tanácsokkal látja el az Olvasót:
• Egy hosszabb repülőút alatt mozgassa a
lábát óránként, mert a vénák kiürüléséhez
nélkülözhetetlen az izommunka. Ellenkező esetben a lábai dagadni fognak, nő a
trombózis veszélye.
• Hagyja otthon az alábbi dokumentumok
fénymásolatát: úti terv, bankkártya, útlevél és jelöljön meg egy kontakt személyt!
Érdemes poggyász és egészségügyi biztosítást kötni!
• Az útipatikát orvosa vagy gyógyszerésze
segítségével állítsa össze, ha rendszeresen
kell gyógyszert szednie, gondoskodjon annak megfelelő mennyiségéről.
• Sajnos a hasmenés rendkívül gyakori az utazók körében, főleg a megérkezést követően.
Csak akkor használjunk bélmozgást drasztikusan befolyásoló készítményt (Imodium,
Lopedium), ha nagyon szükséges, hiszen a
pangó méreganyagoknak távozniuk kell!
Hányinger és hányás esetén hasznos lehet a
B6 vitamin, ha sok folyadékot és elektrolitot
veszített – ezeket pótolni kell.
• Fontos lehet a láz és fájdalomcsillapító.
Kalcium pezsgőtabletta, antihisztamin,
allergia esetére. Orrcsepp, szemcsepp kiMagánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia, endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

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

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

Budai Magánorvosi Centrum

keresztrejtvény

berek mellett önkéntesek is
részt fognak venni.
Szeptembertől első körben
a rászorulók igényeinek ös�szegyűjtését kezdjük el, megkérdezve az időskorúakat,

Tudta-e Ön, hogy...

mozaik
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temberben, az új szolgáltatást
várhatóan ez év vége felé indítjuk el.

József Attila: Aratás előtt c. költeményéből
idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (S, K, Y,
N, E). 13. … avion, légipostával. 14. Ügynök.
15. Késsel szíven szúr. 16. Fafajta. 18. Lenyom
páratlan betűi. 19. Magatok. 20. Részben bekiabál! 21. Kettőzve: kislányok játéka. 22. Orosz
taktikai ballisztikus rakéta a hidegháború idején. 24. Raktárból igényel. 26. A szüret utáni

Kérjük, kövesse figyelemmel
az Újbuda újság következő
számait – valamint a 60+
Program Facebook-oldalát,
illetve az ujbuda.hu oldal
idősbarát aloldalát –, ahol
minden további részletet időben megtudhat.

Nyári zárás
az Újbudai Szenior
Programközpontban!
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy a programközpont
augusztus 1–31-éig zárva tart!
Nyitás: szeptember 1.,
csütörtök 8.00 óra.

egészségrovat

nek-kinek igénye szerint.
• Közlekedjen
biztonságosan:
kerülje a túlzsúfolt, túlterhelt buszokat
és egyéb szállító eszközöket,
csak biztonsági
övvel felszerelt,
jelzett taxiban utazzon, csak akkor üljön a
volán mögé, ha ismeri a helyi közlekedési
törvényeket!
Az oltások tekintetében az a legoptimálisabb, ha indulás előtt legalább 6 héttel konzultálunk szakemberrel. Abban az esetben,
ha valaki már védett a hepatitis B-vírus ellen
(ők az 1985 után születettek) elegendő lehet
két hét is, de az utolsó pillanatban is érdemes
kérni az oltásokat! Ilyenkor már nem minden
betegség tekintetében lehet teljes védettséget kialakítani. Az oltások kötelezőek illetve ajánlottak lehetnek. A kötelező oltások
hiányában nem tudunk belépni a célországba. Ezek szükségességét az adott egészségügyi hatóság írja elő számunkra. A javasolt
oltások „csak” minket védenek. A közelgő
olimpiára utazóknak Brazília esetében az
alábbi oltások szükségesek: Hepatitis A és B,
tífusz, sárgaláz, influenza, veszettség (CDC
ajánlása). A rutin oltások keretében érdemes
megnézni MMR-oltásunk, bárányhimlő, tetanusz, diftéria, pertussis elleni védelmünk
aktív-e még? – hangsúlyozza a doktornő. –
Ha utazik, szívesen segítünk Önnek! Életkora, egészségi állapota, tervezett aktivitása
függvényében segítünk kiválasztani a megfelelő oltásokat, és alapvető információkkal
látjuk el, hogy egészségesen érkezzen haza!
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum

támogatta.

első alkoholos szőlőlé. 28. Részekből összerakható. 30. Növény. 31. Dal. 33. Palindrom
férfinév. 34. Tetőfedő anyag. 36. Supka Géza.
38. Kossuth-díjas filmrendező (Márton). 40.
Restell. 41. Móricz Zsigmond murija. 43. Afrikai feketék tanácskozása. 45. … step, tánc. 46.
Hórihorgas. 48. Épületszint. 50. Annyi mint,
röv. 51. Kenyeret vág. 52. A fényérzékenység
mértéke az USA-ban. 53. Bizonytalan lábon
áll. 55. Tóga egynemű betűi. 56. Keleti-germán nép tagja. 59. Francia író, költő, politikus
(Maurice). 61. Égéstermék. 62. Fosztóképző.
64. Litván autójel. 65. Újlaki páros betűi. 67.
Római szám és a tízszerese. 68. Görög betű.
69. Klasszikus prepozíció. 71. Kézbesítő. 73.
Hadszíntér. 75. Fürdőszobai kellék.
Függőleges: 1. Szülő. 2. Válogatott albán
labdarúgó (Elis BAKAJ). 3. Belül kúrál! 4.

Apó. 5. Eszkimó „lakás”. 6. A latin benedictus
(áldott) szóból származó férfinév. 7. Yoko …,
John Lennon felesége. 8. Rózsa Sándor. 9. Kis
Ilona. 10. Helyhatározó rag. 11. Jogász, politikus, köztársasági elnök (János). 12. Taszít. 17.
Hiányos. 19. Londoni idő! 21. Az idézet második sora (C, K, T, A, L). 23. A borzongás
libabőre, angolul (CREEPS). 24. Az egyiptomi alkirály címe a török uralom idején. 25.
Európai nép.
27. Botos Éva.
29. Agresszíven védekezik.
30. A lélegzet
akadályozása
miatt meghalna. 32. Lak
betűi keverve.
35. … Paolo,
brazil nagyváros. 37. Román politikus
(Petru).
39.
Földre huppan.
40. Haszonbér. 42. … de
France, francia történelmi
vidék. 44. Így
indul az elindulás! 47. A 3
nővér egyike
(Csehov). 49.
Testedzés. 52.
Csökken a folyó szintje. 54.
Raguza központja! 57. Tanítási óráról engedély
nélkül távol marad. 58. A 3 testőr egyike (Dumas). 60. Betegség-megelőző intézkedés. 61.
A földkéreg szilikátokban és alumínium-ásványokban gazdag rétege. 63. Megbízhatatlan.
66. Lamartine költeménye (2 szó). 68. Darubeszéd. 70. Kán betűi keverve. 72. Kiejtett betű.
73. Az alaphangsor 4. és 2. hangja. 74. Tantál
vegyjele. 76. Kettős betű.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 21. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 09. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Láttam
a napot, súgta a szélnek, várnak a tavak,
csónakok, stégek. NYERTESE: Almási Ferenc, 1118 Bp., Beregszász utca Nyeremény:
könyvjutalom, mely a szerkesztőségben
(Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Esélyegyenlőség

Gördülékeny
várandósság
(Hetedik rész)

Képes-e megszülni,
majd ellátni, felnevelni
gyermekét egy kerekes
székes nő, és ha igen,
hogyan? Cikksorozatunk igyekszik Andi
várandósságát és
családja bővülését
követni, azzal a nem
titkolt céllal, hogy
megmutassuk: a
másság a világ egyik
legtermészetesebb
dolga.
Andi babavárása, mi pedig
cikksorozatunk végéhez közeledünk. A 37 hét alatt történt események – amelyekről

igyekeztünk
olvasóinknak
beszámolni – bizonyították,
szinte semmiben nem különbőzik egy kerekes székes nő

apróhirdetés
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket,
antik órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat,
bronzokat stb., teljes hagyatékot. 06/20/280-0151,
herendi77@gmail.com
PORCELÁN turulmadarat vennék, barna színűt.
06/70/619-8197.
RÉGISÉGBOLT kp-ért vásárol! Festményt, porcelánt,
órát, kitüntetést, képeslapot, keleti dísztárgyakat,
papírrégiséget, hagyatékot stb. Mánia Antikvitás, XI.,
Budafoki út 26/B (Karinthy út sarok) 06/20/973-3177.

ALLEE-nál angol-német, 06/1/466-5301, 06/30/2597091.
ANGOL-OROSZ tanítás a körtéren. 06/20/546-8963.
MATEMATIKA, fizika, kémia pótvizsgára felkészítés
Önnél! 06/70/222-2257.

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.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere 06/20/321-0601.
LAKÁSKIÜRÍTÉS, költöztetés, áruszállítás.
06/30/742-4558.
TETŐFEDÉS, bádogozás, kis munkák is. Tel.:
06/30/401-7462.
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.

»»Víz, gáz, villany, fűtés

»»Gyógyászat

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰminősített! 06/1/246-9021, 06/20/934-4664.

GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.

»»Társkeresés

»»Régiség

TÁRSKÖZVETÍTŐ irodánk várja hívását 06/30/9741056, 06/20/487-6047.

»»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.
KÉSZPÉNZ-MEGFIZETÉSSEL vásárolok, bérelnék
lakást a fővárosban. 06/30/729-7546.
OLCSÓ LAKÁSOK Budán, www.ingatlan22.atw.hu.
Mobil: 06/30-951-3828.
ENERGETIKAI tanúsítvány. 06/30/336-3075.
Györök u. 36 nm-es felújított szuterén lakás eladó,
kertkapcsolatosítható!. IÁ: 13,9M 06/70/637-7317.

»»Oktatás

»»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.

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.: 06/30/3244986.
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.

»»Állás
ÉPÍTÉSVEZETŐNEK, darukezelőnek, kőművesnek
és segédmunkásnak hosszú távú munkalehetőség a XI.
kerületben. Tapasztalt munkaerőt keresünk! 06/70/6258893.
AUTÓSZALON reggeli takarításához keresünk agilis,
frissnyugdíjast. Érd.: 06/20/9588-014, vagy porminus@
porminus.hu
ÉJSZAKAI TAKARÍTÓ munkatársat keresünk.
Jelentkezni lehet: e-mail: info@kisslifegym.huvagy,
telefonszám: 06/20/440-0050.
ÉTTERMI takarítókat keresünk 4 órában. Tel.:
06/20/943-8440.

»»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.: 06/20/3874140.

»»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.
ÉRDI cipészműhelybe keresünk ortopédcipész/cipész
munkatársat. 06/30/9406-735. erdibeta@gmail.com
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terhessége ép társaiétól. Az
információhiány általi előítéletek azonban sajnálatos
helyzeteket tudnak kialakítani. Akik olvasták cikkeinket,
bizonyára emlékeznek: elmeséltük, hogyan rendezkedik be
az új élet érkezésére és miként
gondozza csecsemőjét egy kerekes székes pár, érintettük a
fogyatékosság örökölhetőségét, elmondtuk, nem viszi el
a gyámhivatal a gyermeket,
mert mozgássérültek a szülők,
valamint hogy nem kell császármetszés közben elkötni
valakit fogyatékossága okán.
A 37. hét már nemcsak a
szülés előtti utolsó vizsgálatok
ideje, hanem a felkészülésé is.

tus 1-jén lesz a császármetszés,
amelyet Andi csavart gerince
miatt szükséges elvégezni. Ha
pedig előbb jön a baba, akkor
azonnal sor kerül a beavatkozásra. A kórházat 3-4 nappal
később hagyhatja el, ha minden rendben lesz. A kismama
jól van, sőt, remekül – közölte
mosolyogva az orvos.
Andinak az elkövetkezendő
hónap lesz a legnehezebb. Eddig alig 8 kilót hízott, azonban kisfia szépen nő, így hát
az anyuka egyre gömbölyödik. – Talán az egész várandósságban a mostani hőség a
legnehezebb. Sajnos eleve nagyon rosszul viselem a meleget, és mivel panelban lakunk,

Meg van-e minden, mire a pici
hazaérkezik, illetve a kórház
is készen áll-e a mozgássérült
anyuka fogadására? – Elektromosan állítható ágyat kérünk
majd kölcsön a kórház egy másik osztályáról – mondta Andi
szülés-nőgyógyásza, Zsigmond
Tamás. – Emellett megpróbálunk egy kétágyas szobát is
biztosítani, hogy be tudja hívni segítőjét, aki 24 órában vele
lesz. Persze, mindezt egyeztetnem kell még az osztályvezetővel – tette hozzá a doktor. – A
műtét időpontját már meghatároztuk, így várhatóan augusz-

el lehet képzelni, ha odakint
40-42 fok van, idebent mi a
helyzet. Emiatt úgy érzem,
nem biztos, hogy a baba
„nem mondja fel hamarabb
az albérletet”, bár Sándorom
próbál esténként egyezkedni
vele, hogy legalább a foci-Eb
végéig bírja ki – meséli Andi
a tőle megszokott humorral.
Első gyermekük, S mostanában egyre többet beszélget
anyukája hasában lévő testvérével. Talán ők már kiegyeztek abban is, mikor találkoznak. Mi mindenesetre nagyon
várjuk!

közös
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Itt a BBQ- és grillparti
szezon! Irány a kert!
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VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.
+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com . www.vakvarju.com
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Meleg nyári estéken családunkkal, barátainkkal
a szabadban grillezni élmény
és öröm. Ehhez az érzéshez
kapcsolódik első és legfontosabb tanácsunk: ne vállaljuk
túl magunkat! 2-3 féle egyszerűbb grillétel 1-2 féle friss
nyári salátával vagy könnyen
elkészíthető hideg körettel
bőven megteszi.
A grillételek alapja a pácolás, fűszerezés. A leglényegesebb, hogy a sózással
óvatosan bánjunk, mert a túlzott só kiszáríthatja a húst. A grillételeket ízesíthetjük marináddal, ami egy folyékony
savas-olajos pác, fűszerekkel gazdagít-

va. Ezt alkalmazzuk leggyakrabban,
amikor pácolásról beszélünk. A savas
alapú pácok (pl.: vörösboros, citromleves, almaecetes, joghurtos pácok stb.)
elsősorban a hús puhítását szolgálják.
Rövid idejű pácolásra használjuk. Az
olaj alapú pácok elsősorban a hús kiszáradását akadályozzák meg, ezzel
biztosítva, hogy a hozzáadott fűszerek
hosszabb távon érlelődhessenek a húsokkal.
Egyre többféle formában, ízben léteznek grillszószok, általában készen lehet megvásárolni őket. Ezeket a sűrű és
gyakran édes mártásokat csak a grillezés utolsó perceiben kenjük az ételekre.
Főleg az édes mártásokkal vigyázzunk,
mert a bennük lévő cukor karamellizálódásával megéghet az étel.

Végezetül
következzék
Bukszár Tamás, a
VakVarjú vendéglő
konyhafőnökének
kedvenc, sós-édes
páclé (brine) receptje és
felhasználása:
Az alap páclé: 1 liter vízben feloldunk
5–6 dkg sót és 2–3 dkg cukrot. Ezt az
alaplevet ízlés szerint tovább is fűszerezhetjük még, attól függően, hogy milyen
húshoz használjuk fel. A kész páclevet
alkalmazás előtt mindig hűtsük le hűtőhőmérsékletűre és hűtőszekrényben is
pácoljunk vele. A pácolás ideje a hús vastagságától függ, ahány centiméter, annyi
óráig hagyjuk benne. Ha kész a pácolás,
vegyük ki a húsokat és töröljük szárazra,
ezután még tovább fűszerezhetjük, vagy
akár egyből meg is süthetjük őket. Ezzel az alappáccal az egyben sült húsokat
(sült csirke, karaj, pulyka) is ízletesebbé,
szaftosabbá varázsolhatjuk.

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

Új lakóink

A család és persze a
barátok nagy örömére
június 3-án megszületett Józsa-Antal Odett,
a KözPont Kft. kulturális igazgatója, Antal
Nikolett
elsőszülött
kislánya. A gyönyörű „hajasbaba” 52 cm-rel és 3100 grammal
jött a világra. A szülésnél a büszke apuka is jelen volt, mi több,
hősiesen helytállt, a katartikus percek óta pedig örömmámorban úszik a család. Szerkesztőségünk valamennyi tagja nevében gratulálunk az ifjú jövevényhez, és jó egészséget kívánunk
mindenkinek!

Farkas Ákos László
vagyok. 2016. január 18-án láttam meg
a napvilágot a Szent
Imre Kórházban. Szüleimmel a Kosztolányi
Dezső téren lakom.
Minden nap sokat sétálunk a Feneketlen-tónál és a Gellérthegyen, ilyenkor jókat alszom. Egyébként nem fecsérlem sok alvásra az időt, nagyon kíváncsi baba vagyok, minden érdekel, és játszani is nagyon szeretek.

/ 0,5L

dús, enyhe, mentes

79,- Ft

söR

OttakRingeR

Watt
eneRgiaital / 250 mL

/ 0,5L

169,- Ft

görögdinnyés-egres íz

115,- Ft

11-15 óráig
mUNKaNapoKoN miNdeN terméKre
KedvezméNyt adUNK*

10%

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

Nyitvatartás:

hétfő-szombat 6-22 óráig,
vasárNap 8-20 óráig
1119 Budapest, CsúRgói u. 22-26.
telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638
Fax: 06 1 877 4639
e-mail: hjalpkft@gmail.com

programajánló
programajánló
pártok eseményei

Halász Bálint Ottó
újbudai lakos vagyok. 2016. május
23-án születtem.
Szüleim és nővérkém nagy figyelmet
fordítanak
rám. Én ezt azzal
hálálom meg, hogy jó kisfiú vagyok. Egész nap eszem és alszom, hogy nagyra nőjek, és később nagyokat játszhassak környékünk szép parkjaiban.

Reális áRak, kihagyhatatlan ajánlatok!

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

aktuális

