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Harmincéves  
a kamaraerdei tábor
Hatalmas gólyalábas bohócok köszöntötték a Kama-
raerdei Ifjúsági Parkban nyaraló gyerekeket abból 
az alkalomból, hogy az itt működő önkormányzati 
napközis tábor harminc éve fogadja az iskolásokat.  
a jubileumi ünnepségen több száz táborlakó és a 
kerület vezetői vettek részt. a tábort évek óta vezető 
Homolay Károly, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igaz-
gatója szerint kevés olyan helyszín van budapesten, ami 
ilyen körülményeket tud biztosítani a diákoknak.

Az eltelt harminc nyár alatt több tízezer gyermek töltötte va-
kációjának egy részét Kamaraerdőn. 1984-ben indították el két 
medencével, szabadidős programokkal és repülőtér-látogatás-
sal. – A tábor valójában 60 éves múltra tekint vissza, hiszen 

annak idején Balatonszárszón indult, a kerületi általános isko-
lákban folytatódott, majd ‘94-ben érkezett ide, Kamaraerdőre 
– emlékezett a kezdetekre a táborvezető. 

Hoffmann Tamás polgármester kiemelte, az önkormányza-
ti támogatású tábor nagy segítséget jelent azon családoknak, 
amelyek nehezen tudják megoldani gyermekük nyári elhelye-
zését. A tábor kivételesen kedvező árai miatt is vált a kerüle-
tiek kedvencévé: a nagycsaládosok megközelítőleg napi 340, 
az átlagos családok napi 670 forintot fizetnek a négy étkezést 
biztosító ellátásért, de vannak olyan rászorulók, akik térítés-
mentesen jöhetnek ide.

Az óriási zöld területen a gyerekeket két homokos strand-
röplabda-, két kosárlabda-, két focipálya és két medence várja, 
ezeken kívül pedig informatikai és nyelvi szakkör, önisme-
ret-fejlesztés és drámapedagógiai foglalkozás is zajlik, de szín-
házi előadások és kirándulások is szerepelnek a repertoárban. 
Homolay Károly szerint azonban Kamaraerdő sikere nemcsak 
a színes programokban, hanem az elkötelezett pedagógusok 
munkájában is rejlik, hiszen ők a vakáció során ugyanazzal az 
odaadással foglalkoznak a diákokkal, mint évközben.

(Újbuda)

Családbarát 
lehetőségek nyárra
Nem is olyan régen egy szülő csak akkor me-
hetett el valahová, ha a gyerek épp óvodában, 
iskolában volt, vagy valaki vigyázott rá. A 
mai anyukák és apukák már szerencsésebb 
helyzetben vannak, hiszen a piaci szereplők, 
felismerve a növekvő igényeket, beépítették 
szolgáltatásaik közé az olykor ingyenes, néha 
fizetős gyerekprogramokat. A várost járva 
vagy az internetet böngészve egyre gyakrab-
ban találkozhatunk a „gyerekbarát” kifejezés-
sel. A nyári iskolai, óvodai szünidő az átlagnál 
is nagyobb feladat elé állítja a szülőket, erre 
leginkább a táborok jelenthetnek megoldást. 
Újbuda számos lehetőséget kínál e tekintetben 
is: az Albertfalvi játszótábor, a Görkoris tábor, 
a Budai Művészház színjátszótábora, a kama-
raerdei napközis táborok, a sport- és művészeti 
táborok rengeteg programmal várják a kicsi-
ket. Az önkormányzat soltvadkerti üdülője 
szintén gyerektábort és kedvezményes családi 
nyaralási lehetőséget kínál a kerületieknek.

A nyári programok közül nem maradhat-
nak ki a sportesemények sem. Alighogy be-
fejeződött a futball-világbajnokság, máris itt  
a következő, amelyen ráadásul már nemcsak  
a kivetítő előtt, hanem a helyszínen is izgulha-
tunk. Július 14–27. között lesz Magyarorszá-
gon a vízilabda-Európa-bajnokság, és a mete-
orológusok szerint alapvetően napos, nyárias 
idő lesz.

Az Újbuda ajánlata: ha lehetősége van rá, 
látogasson ki a mérkőzésekre, a világhírű 
magyar vízilabdázók hatalmas szurkolótá-
borra számítanak a margitszigeti Hajós Al-
fréd Sportuszodában – garantált a jó han-
gulat. A férfi-, illetve a női csapat vezetői 
folyamatosan hangsúlyozzák, milyen kivéte-
les lehetőség, hogy sportolóink hazai pályán 
küzdhetnek egy világversenyen. Benedek  
Tibor, a férfiválogatott kapitánya figyelmez-
tetett: sokat kell még várni a következő hazai 
tornára, ezért tudatosítani kell magunkban, 
hogy ez hatalmas esély.

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Kitart a természetes szülés mellett a Szent Imre Kórház
Petíciós mozgalom bontakozott ki a Szent Imre 
Kórházból elküldött szülésznő, a természetes szülés 
egyik népszerű művelője, Vass Gabriella mellett.  
a kórház sajtótájékoztatón ismertette saját állás-
pontját és mutatta be az osztály működését.  
a szülészetet vezető Sziller István szerint az ő joga és 
felelőssége eldönteni, milyen csapattal dolgozik együtt.

Az elmúlt hetekben került nyilvánosságra, hogy a Szent Imre 
Kórház nem alkalmazza tovább a nagy tapasztalattal bíró szü-
lésznőt. A hír tiltakozást váltott ki az őt támogató kismamák-
ból, akik aláírásgyűjtésbe fogtak. Petíciójukban azt kérték, ha 

Évzáró az uPI-ban:  
méltatták a pedagógusokat
a szakmai tanévzárón a kerület vezetői,  
iskolaigazgatói vettek részt.

Fókuszban a közösségi  
terek fejlesztése
az elmúlt években harmincötezer négyzet-
méternyi út, járda és parkoló újult meg újbudán.

Megújulóban a Nyéki 
az uszoda a megnövekedett igényeket nehezen 
tudná kiszolgálni, a kerület úgy döntött,  
nemcsak megújítja, bővíti is a létesítményt. 
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a kórház vezetősége továbbra is anya- és bababarát intézmény-
ként tekint a Szent Imrére, akkor tegyék lehetővé, hogy leg-
alább a már eddig elvállalt vagy a közeljövőben várható szü-
léseket levezethesse a szülésznő. A kórház válaszában annyit 
közölt: Vass Gabriella határozott idejű közalkalmazotti mun-
kaviszonya június 30-i hatállyal megszűnt, melyet nem kíván 
meghosszabbítani. Szerintük a szülésznő viselkedett felelőtle-
nül, amikor bizonytalan munkaviszonya ellenére elvállalta a 
szüléseket. (Az is kiderült, hogy a gyesről visszatérő, ugyan-
csak a „kórházi otthonszülés” mellett elkötelezett Dékány Ág-
nes orvost nem foglalkoztatja újra a kórház. A tiltakozók azt is 

nehezményezték, hogy nem mindenkinek adatik meg a lehető-
ség a „kórházi otthonszülésre”.)

Sziller István osztályvezető főorvos szerint szakmai problé-
mák merültek fel a szülésznő tevékenységével kapcsolatban, 
munkamódszere ugyanis néha a magzatok veszélyeztetésével 
jár. Vass Gabriella minderre a sajtóban úgy reagált: munkája so-
rán mindig a WHO előírásaihoz tartotta magát, arról nem tehet, 
hogy ez eltér a Szent Imre szakmai felfogásától. Urbán Márta 
osztályvezető-helyettes úgy véli, az intézmény nevéhez méltat-
lan a szülésznő viselkedése, aki egyéni sérelme miatt próbálja 
meg lejáratni az egész kórházat.                (Folytatás a 2. oldalon)
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A Fővárosi Törvényszék jogerősen elutasította a Lehet Más a Po-
litika (LMP) bírósági felülvizsgálati kérelmét, melyet a XI. ke-
rületi választási iroda vezetőjének (egyben Újbuda jegyzőjének) 
március 13-i határozata ellen nyújtott be június 
11-én – áll a hivatal közleményében. A módosítás-
ban a választási eljárási törvénynek megfelelően az 
önkormányzati választásokon érvényessé váló vá-
lasztókerületi határok kialakítását határozták meg.

A bíróság megerősítette, hogy a dokumentumot 
a törvényi előírásoknak megfelelően közzétették. 
Az LMP ez utóbbit vitatta, valamint azt állította, 
az egyik választókerületet nem a jogszabályoknak megfelelően 
alakította ki a helyi választási iroda vezetője. Habár az LMP 
hónapokat késett a beadvánnyal – a jogorvoslati határidő már-
cius végén lejárt –, a bíróság ennek ellenére is megvizsgálta 
a jegyzői eljárás törvényességét. A Fővárosi Törvényszék így 

végzésében arra is kitért, hogy a jegyző a helyi választási iroda 
vezetőjeként mindenben a hatályos jogszabályoknak megfele-
lően járt el.

A kerület közleménye szerint alaptalanok vol-
tak az LMP, illetve korábban a szocialista Józsa 
István által megfogalmazott vádak, amelyek 
szerint a Fidesz számára kedvezően, politikai 
szempontok alapján alakították ki a körzeteket. 
A bírósági döntés alátámasztja: a módosításokra 
a törvény kötelezte a helyi választási iroda veze-
tőjét, aki nem használta fel a választókerületek 

létrehozásánál az áprilisi választási eredményeket. Már csak 
azért sem, mert a módosított körzethatárokról szóló dokumen-
tumot már március 13-án, a jogszabályban előírt módon köz-
zétette.

(Újbuda)
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betörésvédelmi tanácsok  
a nyaralás időszakára
A hosszabb időre üresen hagyott ingatlan meglehetősen 
nagy csábítás a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a 
biztonságra elutazás előtt. De hogyan védjük meg házun-
kat, lakásunkat, amíg nyaral a család? Százszázalékos biz-
tonság sajnos nem létezik, de néhány óvintézkedéssel meg-
nehezíthetjük a bűnözők dolgát.

alaposan nézzünk körül
• Először is nézzünk körül az udvaron, kertben, nincs-e ott 
olyan tárgy, amely segítséget nyújthatna a betörőknek. Ne 
maradjon kint létra vagy kerti bútor, ezeket tároljuk zárható 
helyen.
• Bármennyire magától értetődőnek tűnik, az ajtókat, abla-
kokat jól zárjuk be – az utazás előtti sietségben megeshet, 
hogy erről megfeledkezünk, amiért nagy árat fizethetünk.
• A villanyóra szekrényét zárjuk be biztonságosan, hogy az 
esetleges behatoló ne tudja előre elsötétíteni a lakást, illet-
ve kiiktatni az elektronikus riasztást.
• A sűrű növényzet kiváló rejtekhely, ezért a bokrokat, fákat 
ritkítsuk meg annyira, hogy a betörők ne maradjanak észre-
vétlenül. A házhoz, ablakokhoz közeli ágakat vágjuk vissza.

a lakásban is akad teendőnk
• Érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót, amelyek-
kel szabályozható, hogy melyik lámpa mikor égjen a távollét 
alatt, azt a látszatot keltve, hogy vannak a lakásban.
• Ne hagyjunk otthon nagy értékű készpénzt, ékszereket, 
hacsak nincs széf, ahol biztonságban lehetnek.

Kérjük a szomszédok segítségét
• Elutazásunk idejére kérjünk meg egy barátot vagy egy 
megbízható szomszédot, hogy rendszeresen ürítse a pos-
taládánkat, a szemétszállítási napokon pedig tegye ki a 
kukánkat, akár üresen is. Esetleg esténként kapcsolja fel 
a villanyt, húzza le a rolókat és húzza be a függönyöket. 
Az ingatlan ne legyen folyamatosan elsötétítve, mivel ez is 
annak jele, hogy senki sincs ott.
• Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet, 
ahol a vakációnkat töltjük, illetve egy telefonszámot, ame-
lyen el tud érni minket.

Ne verjük nagydobra,  
hogy nyaralni megyünk
• Próbáljuk minél kevesebb emberrel megosztani, ha hu-
zamosabb időre üresen hagyjuk otthonunkat. Minél keve-
sebben tudják ezt, annál kisebb a lehetősége annak, hogy 
olyasvalaki fülébe jut elutazásunk híre, aki esetleg nem 
tisztességes céllal érkezne.

Védjük a nyílászárókat
• Egy ingatlan legkritikusabb pontja a bejárati ajtó, szerel-
hetünk rá pótzárakat, biztosítóláncot, de ezek csakis akkor 
érnek valamit, ha az ajtó tokszerkezete stabil. Az alacso-
nyabban fekvő ablakokat, erkélyajtókat védhetjük rácso-
zattal, betörésgátló fóliával vagy redőnnyel, de felszerel-
hetünk zárható fogantyúkat is.

Helyezzünk el mozgásérzékelőket
• Tegyünk minden bejárathoz mozgásérzékelőt. Egy hirtelen 
felkapcsolódó lámpa elbizonytalaníthatja a betörőt, mivel ez 
jelzi, hogy az adott helyen vigyáznak a biztonságra. Ráadá-
sul a szomszédok, akik tudják, hogy senkinek sem lenne sza-
bad ott tartózkodnia, azonnal felfigyelhetnek a fényáradatra.

Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt!
• Ha azt gondoljuk, a legtöbb „titkos hely” (lábtörlő alatt, 
ablakpárkányon, ajtókeret fölött, odvas fa belsejében stb.) a 
betörők előtt is titkos, nagyot tévedünk. Egy tapasztalt el-
követő számára nem okoz különösebb gondot a kulcs meg-
lelése. A legszerencsésebb, ha a pótkulcsot a szomszédra 
vagy egy közeli barátra bízzuk.

Szerezzünk be riasztót
• Ma már széles választékban vannak modern riasztórendsze-
rek. Lehet olyan berendezést választani, amely a szerződött 
biztonsági szolgálatot riasztja, de akad olyan is, amely közvet-
len összeköttetésben áll a rendőrséggel. A távfelügyeleti riasz-
tórendszer kiépítésének egyszeri díja mellett havonta fizetni 
kell a készenlétért, illetve téves riasztás esetén a kiszállásért 
is. Cserébe biztosan tudni fogjuk, hogy ha bármilyen problé-
ma adódik, akkor valaki a helyszínre siet. Ha nem tervezünk 
ekkora beruházást, válasszunk a barkácsáruházakban kapha-
tó egyszerűbb berendezések közül – ezek hang- vagy fényje-
lekkel riasztanak, van amelyik ajtó- és ablaknyitást érzékel, 
de léteznek mozgásérzék-, hő- vagy hangérzékelő berendezé-
sek is. Működtetésük változatos: a legtöbb riasztó külső táplá-
lást igényel, de vannak nagyon egyszerű, elemes készülékek 
is. Kertbe érdemes mozgásérzékelős reflektorokat kiépíteni, 
amelyek a védeni kívánt területet erős fénnyel világítják be. 
• Zárt térben mozgás- és nyitásérzékelő riasztók kombinált 
kiépítése javasolt erős hang- vagy távriasztással. Fontos, 
hogy az olcsóbb riasztókészülékek gyorsan hatástalanítha-
tók – egyszerűen földhöz lehet csapni őket, illetve működés-
képtelenné válnak az elektromos táplálás megszüntetésével 
(drót elvágása).
• Ha mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesítse a ren-
dőrséget az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es segélyhí-
vószámokon!

A módosításokra 
a törvény 
kötelezte a helyi 
választási iroda 
vezetőjét

AKTuÁLIS

Polgármesterekkel 
őszintén 
az LMP kerületi szervezete legutóbb Hoffmann Tamás polgármestert hívta meg kötetlen beszélgetésre a 
Fadrusz utcai székházukba. Gajárszki Áron, a képviselő-testület LMP-s képviselője az önkormányzati választások 
közeledtével egymás után rendezett nyilvános közéleti délutánokat újbuda korábbi és jelenlegi polgármestere-
ivel, melyek során kényes témák is szóba kerülnek.

jogszerű volt a választási  
körzetek kialakítása újbudán
jogerősen elutasította a Fővárosi Törvényszék az újbudai választókörzetek kialakításával kapcsolatos ellenzéki 
kifogásokat. a bírósági döntés értelmében újbuda Önkormányzatában szakmai döntés született a választási 
körzetek átalakításáról, és a kerület jegyzője jogszerűen járt el.

Kitart a természetes szülés mellett  
a Szent Imre Kórház
(Folytatás az 1. oldalról)
– Minket kizárólag szakmai szempon-
tok vezethetnek, hogy egészséges kisba-
bákat segítsünk a világra. Ha mindenki 
így gondolkodna, ilyen konfliktusok nem 
lennének – mondta el az osztályvezető, 
aki szerint mindenkinek joga van meg-
választani a szülés módját, és arra is le-
hetőséget kell adni, hogy menetközben 
meggondolhassa magát a kismama. En-
nek a feltételei és az ehhez szükséges ru-
galmasság adottak az osztályon.

A baba- és családbarát minősítéssel 
rendelkező intézmény kifejezetten támo-
gatja a természetes szülést. – Az orvosi-
lag megengedhető, alacsony kockázatú 

szülések esetén bármilyen testhelyzetben 
és bármilyen körülmények között szülhet 
a kismama – jelentette ki a főorvos. A 
Szent Imre alternatív szülőszobáján meg-
engedett a járkálás, a vajúdás alatti táp-
lálkozás és folyadékfogyasztás, lehetőség 
van ülve, állva és vízben is szülni, utána 
pedig megteremtik a feltételeket a korai 
anya-gyermek kapcsolat kialakulásához. 
– Harmadik gyermekemet szültem meg 
az alternatív szoba kellemes intimitásá-
ban, ahol úgy éreztem magam, mintha 
otthon volnék. Fontosnak tartom, hogy 
az orvos igazodjon a szülő nő igényeihez, 
és ne fordítva – mondta egy édesanya.  
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, 

hogy a hagyományos szüléseknél is a 
természetességre helyezik a hangsúlyt, a 
császármetszés gyakorisága itt a legala-
csonyabb az országban. 

Míg a 2000-es évek elején évente alig 
több mint ezren hozták világra babá-
jukat a Szent Imrében, addig ma – Bu-
dapest egyik legnagyobb szülészeti 
forgalmú intézeteként – évi háromezer 
szülést bonyolítanak le a Tétényi úton. 
A statisztika nemcsak az átszervezések 
hatására javult, sokan jönnek ide körze-
ten kívülről az intézmény jó híre, kel-
lemes körülményei és modern szülészeti 
osztálya miatt.

(T. D.)

Gajárszki korábban Molnár Gyulát, Újbuda 2010-ben 
leköszönt vezetőjét faggatta nyolcéves munkájának 
eredményeiről, nehézségeiről, az őt ért vádak és bí-
rósági ügyek hátteréről. Hoffmann Tamás gondolko-
dás nélkül mondott igent a felkérésre, hiszen szerinte 
minden alkalom hasznos, amikor egy polgármester a 
választókkal találkozhat, sikereiről, céljairól beszél-
gethet. – Fontos a lakossággal történő információcse-
re, ezért mindig szívesen fogadom az építő javaslato-
kat – tette hozzá. 

– Mivel a jelenlegi városvezető ciklusa a végéhez 
közeledik, itt az ideje, hogy tisztább képet kapjunk 

a kerületben történtekről – jelentette ki Gajársz-
ki Áron, aki szerint az emberek ilyenkor mindig a 
botrányokra, korrupciós ügyekre kíváncsiak, de ő 
ugyanolyan fontosnak tartja megismerni a helyi po-
litikai és fejlődéstörténetet is. 

A közvetlen diskurzus alkalmával a képviselő 
a pártján belüli erőviszonyokról, polgármesterré 
válásának körülményeiről, az önkormányzat in-
gatlanvásárlásairól, a fejlesztések háttereiről, vala-
mint munkája kulisszatitkairól kérdezte Hoffmann 
Tamást.

(T. D.)

Hoffmann Tamás polgármester 
(szemből) Gajárszki Áron képviselővel 
beszélgetett
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Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

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

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

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-356-4353

Elismerés a kitűnő 
érettségiért
Polgármesteri oklevéllel és ajándékkönyvekkel jutal-
mazta a kerület vezetése azokat a diákokat, akik 
minden tantárgyból a maximális eredményt érték el 
az érettségi vizsgán. a Tranzit Kávézóban rendezett 
ünnepségen a felkészítő tanárokat is köszöntötték.

Újbuda Önkormányzata minden évben fogadást tart a kitűnő-
en érettségizőknek a Tranzit Kávézóban, ahol a polgármester a 
diákokat, szüleiket és pedagógusaikat köszönti. Idén több mint 

60 tanuló vehette át a kitűnően érettségizetteknek járó okle-
veleket és ajándékkönyveket. Hoffmann Tamás elmondta, mi-
vel tavaly óta a végzősöknek nehezebb érettségi vizsgával kell 
megbirkózniuk, idén különösen nagy teljesítményt nyújtott az, 
aki mindenből a legjobb érdemjegyet tudta megszerezni. – A 
kitűnően végzett fiatalok valószínűleg későbbi életük során is 
sikeresek lesznek – tette hozzá a polgármester, aki szerint a jó 
eredmények is azt bizonyítják, hogy magas színvonalú oktatás 
folyik Újbudán. 

A polgármester megköszönte az egész éves munkát a szülők-
nek és a pedagógusoknak is, akik lelkiismeretesen készítik fel a 
gyerekeket a megmérettetésekre, fedezik fel a tehetségeket. Az 
utóbbi esztendőkben nemcsak a kitűnően érettségizettek, de a 
jeles és kitűnő bizonyítvánnyal végző iskolások száma is emel-
kedő tendenciát mutat a kerületben.

(T. D. – ÚjbudaTV)

Önkéntesek tették rendbe  
a Sas-hegyet

Évzáró az uPI-ban: 
méltatták a pedagógusokat
Szakmai tanévzárót tartott az újbudai Pedagógiai Intézet (uPI), melyen a kerület vezetői, iskola-
igazgatói és szakmai vezetői vettek részt. a hagyományokhoz híven a rendezvényen elismerték 
a kiváló munkát végző pedagógusok tevékenységét, valamint ünnepélyes búcsút vettek azoktól, 
akik idén vonulnak nyugdíjba.

Kedves Olvasók!
Ugyan a múlt hét időjárása 
meg-megtréfált minket, de már 
javában benne vagyunk a nyár-
ban, a vakáció és a pihenés idő-
szakában. A most megjelenő új-
sággal is ezért próbáltunk kicsit 
könnyedebb témákat feldolgozni, 
hogy az Újbudát a nagy nyári me-
legben, a napozóágyon fekve is 
kézbe vegyék.
Nyaranta programok tömkelegén 
veszünk részt, de azt némi elfogultsággal mindenki-
nek örömmel javaslom, hogy ne hagyja ki a Vízilabda 
Európa-bajnokságot Budapesten. Akár a tv-s közve-
títéseket nézzük, akár az élő mérkőzéseket a Hajós 
Alfréd Sportuszodában, egy biztos, izgalomban és – 
remélhetőleg – örömben sem lesz hiány.
Mi azonban ősztől is igyekszünk majd biztosítani, 
hogy élményekben gazdag, mozgalmas, rendezvé-
nyekkel teli lehessen a tanévkezdés. Ezúttal is igazi 
fesztiválhangulatot varázsolunk a Bikás parkba, prog-
ramsorozattal tisztelgünk Cseh Tamás emléke előtt, 
főzőversenyeket szervezünk, és a sportot sem fogjuk 
elhanyagolni. Kövessék híreinket az újságban és a Fa-
cebookon, hogy ne maradjanak le semmiről, ami Új-
budán történik.
Szép nyarat és jó pihenést kívánok mindenkinek!

Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

misszió

Simicskó István sportért felelős államtitkár szerint idén 
nagy teljesítményt vittek véghez a pedagógusok, hiszen 
a fenntartóváltás és a köznevelési szféra átszervezése 
számtalan változással járt. – A budapesti, illetve az 
országos eredményekben is jól látható, hogy a tanárok 
magas színvonalon végzik munkájukat, de sikerükhöz 
hozzájárulnak a szorgalmas gyerekek és természetesen 
a támogató szülők is – mondta az államtitkár.

Gyurcsó Zsuzsa, az UPI vezetője arról számolt be, 
hogy Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszte-

re a pedagógusnap alkalmából oklevelet adott át az 
intézet pedagógusközösségének felelősségteljes, pél-
damutató munkája elismeréseként. – Ez rendkívül 
nagy megtiszteltetés, különösen annak tudatában, 
hogy a nagy változásokkal járó időszakban nem volt 
egyszerű helytállni. Ebben nagy segítségünkre volt 
minden pedagógus, szakmai vezető kerületünk ve-
zetőivel és képviselőivel együtt – tette hozzá az UPI 
igazgatója. 

(Újbuda)

Már hagyományosan a TaTa Consultancy Services 
alkalmazottai végzik el az időszerű feladatokat a 
Sas-hegyi természetvédelmi területen. a kerületi 
székhelyű vállalkozás két éve lépett együttműkö-
désre az önkormányzattal, melynek részeként az 
indiai cég dolgozói rendszeresen önkénteskednek 
a Sas-hegyen.

Újbuda Önkormányzata és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság között 2011-ben létrejött együttműködés kere-
tében évente legalább kétszer szerveznek önkéntes napot a 
Sas-hegyi természetvédelmi területen. A Zöld Iroda címet 
is viselő TATA cégcsoport magyarországi leányvállalata a 
kezdetektől a környezettudatos működés mellett kötelezte 
el magát. A multinacionális cég munkatársai már tavaly is 
több önkéntes akciót szerveztek a Sas-hegyi Látogatóköz-
pont megszépítéséért és karbantartásáért. 

– Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk az akciót, hi-
szen ilyenkor friss levegőt szívhatunk, mozoghatunk és jót 
tehetünk a természettel – mondta a cég egyik dolgozója. 
Az önkéntesek közül általában mindenki szemétszedésre 
jelentkezik, de a Sas-hegy rendezett területén aligha talál-
nak eldobált hulladékot. Ősszel a növények ápolása, télre 
való felkészítése volt az 50–60 fős csapat feladata, most az 
idegenhonos növényfajoktól tisztították meg a hegy termé-
szetes növénytakaróját, és leaprítékolták a zöldhulladékot. 

– Az önkéntes munkavégzésnél soha nem a mennyiség a 
fontos. Sok kis feladatot alaposan elvégezve nagy hasznára 
lehetünk a természetnek – emelte ki Kremnicsán János, a 
központ vezetője. – A Sas-hegyen élőknek figyelembe kel-
lene venniük – hangsúlyozta a szakember –, hogy a kert-
jükbe telepített divatos dísznövények fenntartása sokkal 
több pénzbe és energiába kerül, mintha az élőhelybe il-
leszkedő cserjéket ültetnének, amelyek gyakorlatilag sem-
milyen törődést nem igényelnek. Ezzel hozzájárulnának a 
Sas-hegy egyedülálló természeti értékeinek védelméhez is 
– tette hozzá.

(T. D.)
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Megújulóban a Nyéki: 
már épül a medence 
budapest legnépesebb és egyik legnagyobb kerületének egyetlen uszodája a Kondorosi úti Nyéki Imre, így  
a létesítmény mindig is nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvendett. Ám a megnövekedett igényeket már 
nehezen tudná kiszolgálni, ezért a kerület úgy döntött, nemcsak megújítja, de ki is bővíti a patinás uszodát. 

A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

Tarolnak a kerületi 
triatlonosok

Sáthy István triatlo-
nista 1986 óta verse-
nyez a Budai XI. SE 
színeiben, 1988-ban 
megnyerte az első íz-
ben kiírt középtávú 
magyar bajnokságot 
(1900 méter úszás, 
90 kilométer kerék-
pár, 21 kilométer fu-
tás). Az azóta eltelt 
26 évben sem jött ki 
a gyakorlatból. Az 
idei BALATON-
MAN középtávú or-

szágos triatlonbajnokságon győzött az 50 éven felü-
liek korosztályában, megvédve ezzel a 2012-es orfűi 
és a 2013-as balatonfüredi szenior bajnoki címeit.

A Budai XI. sportegyesület junior tagjai sem ke-
vésbé sikeresek. A bajai IX. Mogyi Triatlon Verse-
nyen a sprintfutamok után a férfiak közül Anheuer 
Kristóf, a nőknél Dudás Eszter állhatott dobogóra 
az újbudai egyesület színeiben. De kiválóan szere-
peltek a Budai XI. SE triatlonistái a XXVIII. Palóc 
Triatlon sprinttávú (750 méter úszás, 20 kilométer 
kerékpár, 5 kilométer futás) versenyen is Balas-
sagyarmaton. A Révész László-emlékverseny 300 
fős mezőnyében korosztályukban a nőknél Budai 
Krisztina harmadik, Imre Alexandra negyedik, míg 
a férfiak versenyében Rostás Dávid második, Izsó 
Dani ötödik, Sáthy István és Bernárd János pedig 
első helyezést értek el.

(K. V.) 

Az önkormányzat néhány éve nemcsak a sportolási le-
hetőségek bővítése miatt határozott úgy, hogy a vízipó-
lót a kerületi sportélet és a sportoktatás fontos alappil-

lérévé teszi, hanem azért is, mert a népszerű sportág 
feltehetően több látogatót vonz majd, növelve így az 
uszoda presztízsét és bevételét. A vízilabda révén meg-
szerezhető pályázati pénzek olyan mértékű felújítást 
tesznek lehetővé, ami minden sportolni vágyó érde-
két szolgálja. Az elgondolás helyességét mutatja, hogy 
2013 óta egyre több kerületi szülő választja gyermeké-
nek ezt a sportágat. Újbuda ezért pályázatot nyújtott be 
további fejlesztésekért a Magyar Vízilabda Szövetség-
hez, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
hoz, és mindkét helyről komoly támogatást nyert el. Az 
önkormányzat önrészével kiegészülve megindulhatott 
egy új, 33 méteres nyitott medence kiépítése az egyko-
ri teniszpálya helyén – ez idén már el is készül, így a 
Nyéki az újbudai gyerekek sportoktatásának helyszí-
neként, valamint az OSC vízilabdacsapatának otthona-
ként szolgálhat.

Vízilabdabázis lesz a Kondorosi
Hoffmann Tamás polgármester az OSC megújulásáról 
hírt adó sajtótájékoztatón elmondta, fontos eredmény-
nek érzi, hogy megteremtették az alapokat a vízilabdá-
záshoz, melynek tömegbázisa alakult ki a kerületben. 
Ezt támogatja a téliesíthető, nemzetközi kupamecs-
csekre alkalmas medence, ahol minőségi edzéseket 
lehet folytatni. A válogatott játékosokkal kiegészült új 
OSC-csapat augusztusban kezd el edzeni, feltehetően 
már az új medencében. Hoffmann Tamás szerint sok 
fiatalnak jelent majd motivációt, hogy közvetlen közel-

ről kísérheti figyelemmel, hogyan edz egy első osztá-
lyú csapat. A sportágat övező érdeklődéshez már most 
sem fér kétség: az OSC jelenleg a legtöbb gyermeket 

megmozgató sportegyesület a 
kerületben. 

A Nyéki megújulá-
sa ráadásul nem ér véget:  
a TAO-források ütemezett 
felhasználásának köszönhe-
tően felújítják az uszoda gé-
pészetét, öltözőit és közössé-
gi tereit is.

bajnokok  
a sportoktatásban
Újbuda Önkormányzata  
a Nyéki Imre Uszodát 2012 
augusztusában az Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. va-
gyonkezelésébe adta, amely 
a működést gazdaságosabbá, 
a szolgáltatásokat pedig szín-
vonalasabbá kívánja tenni. Az 
ügyvezető igazgató, Kocsis 
Sándor elmondta, a Star Spor-

takadémiával együttműködve egy prémiumkategóriás 
sportoktatási rendszert honosítottak meg a Nyékiben, 
mely nemcsak a kerületben, de országos szinten is egye-
dülállóvá válhat. – A sokéves tapasztalattal rendelkező, 
nemzetközi sikereket elérő szakedzői csapatban olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnok sportolók vannak, ezzel pe-
dig a legmagasabb szintű edzési lehetőséget biztosítják a 
kerületi gyerekeknek.

Kibővülnek a kedvezmények
A kft. az uszoda átvétele óta igyekszik minél több ked-
vezményt biztosítani vendégeinek. A gazdasági nehéz-
ségek ellenére sem emelték a jegy- és bérletárakat, sőt, 
bevezették a családi jegyet (2 felnőtt + 2 gyerek), vala-
mint az óvodák, iskolák pedagógusainak, illetve a ke-
rületi cégek munkatársainak szóló csoportos belépőt. 
Tavaly útjára indították az Újbuda Sportkártyát is. Az 
arany-, ezüst- és bronzkártyák lényegében éves bérle-
tek, melyekhez 120 ezer forint helyett 30, 60, illetve 90 
ezer forintért lehet hozzájutni. A kártyákat a kerületi 
egyesületek, alapítványok, cégek vezetői mellett olyan 
magánszemélyek is megkaphatják, akik sokat tettek 
Újbudáért. A gyémántkártyát a 79. évet betöltött kerü-
leti lakosok és kerületi kötődésű olimpiai bajnokok ve-
hetik igénybe térítésmentesen, a vaskártyát pedig a 60+ 
kártyával rendelkezők vásárolhatják meg, több mint 10 
százalékos kedvezménnyel. A tervek között szerepel, 
hogy ez a lehetőség bekerüljön a 60+ programba, így 
az érintettek még nagyobb kedvezményhez juthatnak. 

Ismét elhalasztották  
a balaton-átúszást
a várhatóan kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt  
a szervezők újra elnapolták a múlt szombatra terve-
zett 32. balaton-átúszást a Révfülöp és balatonboglár 
közötti több mint öt kilométeres távon.

A rendezők tájékoztatása szerint a meteorológiai előrejelzés a 
Balaton térségében változékony időt, erős szelet és legfeljebb 
21 fokos vízhőmérsékletet ígért július 12-re, ezért döntöttek 
úgy – a balatoni vízirendészet vezetőjének véleménye alapján 
–, hogy ezúttal sem tartják meg az eseményt. Az új időpontot 
július 19-re tűzték ki. A 32. Pek-Snack Balaton-átúszást erede-
tileg július 5-re tervezték, ám az időjárási előrejelzések miatt 
akkor is el kellett halasztani. 

Újbuda minden évben saját csapattal indul a Révfülöp és Ba-
latonboglár közötti 5200 méteres távon. A Junghausz Rajmund  
önkormányzati képviselő kezdeményezésére összeállt csapat-
hoz bárki csatlakozhat, aki a felkészülésen teljesíteni tudja a 
2000 méter/80 perces szintidőt.

(Újbuda)

Az uszodakomplexum  
fejlesztésére több mint 200 millió 
forintot költenek
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Mini-vb-t szervezett  
az ELTE-bEaC

AKTuÁLIS

PÁLYÁZaTI KÖZLEMÉNY
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

a „Rugalmas munkahelyek
Családbarát Újbuda” című,  

TÁMOP 2.4.5-12/4-2012-0001 azonosító számú projekt
keretében meghirdetett „Családbarát Vállalkozás Újbuda 2014”  

című pályázati felhívás benyújtási határidejét  
az érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítja.

A pályázat módosított benyújtási határideje: 2014. július 31.

Tudta-e Ön, hogy... 
...amikor megborul a hölgyek hormoná-

lis egyensúlya (terhesség, fogamzásgátlók 
használata, klimax), esetleg egy antibioti-
kum kúra vagy folyamatos stressz hatásá-
ra azonnali veszélybe kerül a hüvelyflóra 
egyensúlya. Szakemberek becslése szerint 
a nők háromnegyede élete során többször 
is találkozik a vulvovaginalis candidiasis, 
vagyis a hüvelygomba kellemetlen tünete-
ivel. A fertőzés kezelése nőgyógyászati se-
gítséget, szaktanácsadást igényel. 

A vulvovaginalis candidiasis megelőzé-
séről és a korszerű kezelésről Dr. Melczer 
Zsoltot, a Budai Magánorvosi Centrum nő-
gyógyász szakorvosát kérdeztük:

 A vulvovaginalis candidiasis a leggya-
koribb hüvelyi folyások egyike. A járóbe-
teg-ellátásban a nők leggyakrabban ezzel a 
betegséggel fordulnak orvoshoz. A főbb tü-
netek mindig akut megjelenés esetén a leg-
jellemzőbbek: ezek a hüvelyi/szeméremtesti 
viszketés, égő, csípő, viszkető érzés, a sze-
méremtest/hüvelybemenet környékének erő-
teljes kipirosodása. Gyakorlatilag a szexuá-
lisan aktív nők között bárkinél előfordulhat, 
de ritkán a szexuálisan inaktív korosztályo-
kat is érintheti (fiatal leányok és idősebb höl-
gyek). A lényege, hogy a hüvelyi gomba el-
szaporodása belső fertőzés. Tévhit, hogy ezt 
kívülről el lehet kapni, nem is tartozik a sze-
xuálisan terjedő betegségek közé. A lényege, 
hogy valamilyen külső, vagy belső hatásra 
az élettani hüvelyflóra összetétele megvál-

tozik, és a tej-
savbaktériumok 
visszaszorulása 
miatt azonnal el-
szaporodhatnak 
a saját, hüvelyi 
c a nd id a -fa jok 
(leggyakrabban 
a Candida al-
bicans). Meg-
előzhető pro 
biotikumos ké-
szítmények használatával (nem hüvelyöb-
lítéssel), melyeket akkor kell alkalmazni, 
amikor nincs panasz. Ugyanis ezzel tartható 
fenn a hüvely ökológiai egyensúlya hosszú 
távon. Természetesen antibiotikum-kúra, 
szexuálisan aktív élet, főleg fogamzásgátló 
tabletta szedése során, vagy hüvelyi irrigá-
lás gyakoribbá teheti a kórkép megjelenését. 
Ha valakinek évente 4-nél több alkalommal 
van candidiasisa, az krónikusnak tekinthető. 
Mind akut, mind krónikus esetben érdemes 
nőgyógyászhoz fordulni, mert ugyan lehet 
kapni nagyon jó gombaellenes készítmé-
nyeket, de ezek gyakori használata esetén a 
gombák hozzászokhatnak a hatóanyaghoz, 
és hatástalanná válhat a kezelés. A nőgyó-
gyász egyéb, recept nélkül kiváltható, vagy 
receptköteles gyógyszereket is tud javasolni, 
a könnyen hozzáférhetők mellett. Korszerű, 
kombinált kezelés (szájon át és hüvelyi is) 
esetén, kis életmódbeli odafigyeléssel hosz-
szú távon megszabadulhatnak a hölgyek a 
gomba okozta kellemetlen tünetektől, de a 
gombákat kiirtani nem lehet, és nem is kell!

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

eGészséGrovAT

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

Budai Magánorvosi Centrum

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

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

Várjuk Önt is MagánorVosi 
CentruMunkban!

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

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

62 mérkőzés, 32 csapat, közel 350 résztve-
vő és már-már trópusi idő jellemezte a július 
5-én megrendezett Egyetemi Mini Világbaj-
nokságot, amely nem múlhatott el 
meglepetések nélkül: Portugá-
lia, Spanyolország és Anglia 
továbbjutott csoportjából, de 
Costa Rica, Algéria és Gö-
rögország csapata is sikeresen 
vette az akadályokat, és kvalifi-
kálta magát a legjobb 16 közé. 
Négy pályán, párhuzamosan 
zajlottak a mérkőzések, egyetemi, 
főiskolai, budapesti és újbudai csapa-
tok versenyeztek egymással a vb-trófeáért.

A „meglepetésgyőztes” Nigéria (NSZK) 
lett, a döntőben Németország (ELTE-BEAC 
Futsal) csapatát múlta felül az 1-0-ás mér-
kőzésen. A harmadik helyen Spanyolország 

végzett, Hollandiát legyőzve a bronzmér-
kőzésen. Aranycipő: Bánk Levente (Nigéria) 
– gólkirály. Aranylabda: Kiss Gergő (Német-

ország) – legjobb játékos. Arany-
kesztyű: Nagy László (Nigéria) 
– legjobb kapus.

A torna ideje alatt a július 
19–31. között megrendezden-
dő U19-es labdarúgó-Euró-

pa-bajnokságot népszerűsítő 
programok is voltak. A részt 

vevő játékosok a magyar válogatott 
mezbe öltözött csinos segítőktől lab-

dát kaptak, és pontosan 19 dekázást kellett 
végrehajtaniuk. Ezt követően egy voucher-t 
(belépésre jogosító utalványt) kaptak, amellyel 
kilátogathatnak az Eb valamelyik mérkőzésére.

(Újbuda)

FŐvÁrosi HÍreK
Eredményt hirdetett a BKK a budai fonódó villamoshálózat kivitelezésére 
a tavaly decemberben kiírt közbeszerzési eljárásban, így – a tender lezárása 
és a kivitelezési szerződés megkötése után – hamarosan megkezdődhet a 
budai villamosvonal-hálózat egységesítésének megvalósítása. A fejlesztés 
eredményeként a korábbi 17-es villamos és három másik budai járat (19, 41 
és 61) vonalának összekötésével hosszú, észak-déli irányban egész Budát 
átszelő villamosvonalak jönnek létre. Újbuda és Óbuda között átszállás-
mentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötöttpályás kap-
csolat létesül, többek között a Széll Kálmán térre, a BAH-csomóponthoz, a 
Móricz Zsigmond körtérre, Albertfalvára, valamint Kelenföldre, az M4-es 
metró vonalához lehet majd így eljutni. A munkákhoz szorosan kapcsolódik 
a Széll Kálmán tér fejlesztésének programja is.

•
A BKK és a BKV döntése értelmében a korábbi három után újabb 15 va-
donatúj Ikarus autóbusz érkezik Budapestre. A Magyarországon összesze-
relt V127 típusú tizenkét méter hosszú, szóló, alacsonypadlós autóbuszokat 
korszerű, a legszigorúbb károsanyag-kibocsátási normáknak is megfelelő 
dízelmotorok hajtják. A járművek vételára 52 millió forint, ez további ösz-
szesen 3,5 millió forintos anyagbeszerzéssel (például festék, akkumulátor, 
gumi) és körülbelül 2,5 millió forint értékű, a BKV által elvégzett végső 
összeszerelési és fényezési munkával egészül ki, ezért ez igen kedvező vég-
ső beszerzési árat jelent. Tarlós István főpolgármester határozott elvárása a 
BKK-tól a fővárosi buszflotta fejlesztése, megújítása, ennek része a mosta-
ni beszerzés is. A BKK és a BKV célja, hogy 2018-ra már csak korszerű, 
alacsonypadlós, környezetkímélő járművek közlekedjenek Budapest útjain. 

•
Csatornázási munkálatok miatt várhatóan augusztus végéig csak az egyik 
sávon haladhat a forgalom a ferihegyi gyorsforgalmi úton. A forgalmi rend 
módosítására azért van szükség, mert a Gyömrői úton a Zalán utca és az 
Úz utca között a városhatár felé tartó két közúti sávot lezárják, helyette egy 
sávon, a ferihegyi Liszt Ferenc repülőtérre vezető úton haladhat az autófor-
galom. A városközpont felé autózókat a Gyömrői út városközpont irányú 
útpályájára terelik. A munkaterület környezetében 30 kilométer/órás sebes-
ségkorlátozást vezetnek be. A korlátozásról az Üllői úton és a városhatárnál 
kihelyezett táblák is tájékoztatást adnak. A lezárás környezetében a csúcs-
időszakokban mindkét irányban torlódásokra kell számítani.
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Sporttörténeti 
esemény helyszíne 
lesz a Kopaszi-gát
IRONMAN 70.3 néven féltávú triatlonverseny lesz 
augusztus 23-án Budapesten, az amerikai World 
Triatlon Corporation szervezésében. Az esemény 
központja a Kopaszi-gátnál lesz, a sportolóknak 
1,9 kilométer úszást, 90 kilométer kerékpározást és 
21,1 kilométer futás kell teljesíteniük. A Budai XI. SE 
triatlonistái közül ketten indulnak a megmérette-
tésen.

 
Eddig mintegy 1500-an neveztek az augusztus 23-i buda-
pesti IRONMAN 70.3 triatlonversenyre, ami az amerikai 
világkupa-sorozat hivatalos féltávú versenye. Budapest 
lesz az IRONMAN-versenysorozat történetében az első 
közép-európai helyszín, Berlin és Koppenhága mellett 
pedig a harmadik olyan európai főváros, ahol az IRON-
MAN márkanév alatt triatlonversenyt szervezhetnek.  
A budapesti rendezvény minősített, vagyis 50 világbajno-
ki indulási jog is gazdára talál.

A Budai XI. SE triatlonszakosztályából eddig ketten je-
lentkeztek a személyenként mintegy 210 eurós nevezési 
díjú versenyre. Izsó Dániel és Sáthy István többnyire Újbu-
dán készül a sporteseményre: úszóedzéseiket a Nyéki Imre 
Uszodában, futóedzéseiket a Kopaszi-gáton és a Duna-par-
ton tartják, a kerékpáros felkészülés helyszíne pedig Érd és 
a Pilis, valamint a Velencei-tó.

– A felkészülési időben futóversenyeken és rövidebb távú 
triatlonokon indulunk, emellett részt veszünk egy 10 napos 
edzőtáborban Fadd-Domboriban, ahol a nyílt vízi úszást is 
gyakorolhatjuk – mondta lapunknak Sáthy István.

A 90 kilométeres kerékpáros távot két körben kell tel-
jesíteni, a Duna mentén és a belvárosban. Az úszópálya 
helyszíne a Kopaszi-gát védett öblében lesz. Ugyancsak Új-
budán lesz a futópálya is, amely a park nyugati kapujától 
(Vízpart utca) a Gellért térig tart, a versenyzőknek a 21,1 
kilométeres táv teljesítéséhez öt kört kell futniuk.

(B. K.)

Nincs hiány a nyári programokból az itthonmaradóknak 

Benépesült a soltvadkerti tábor

Családbarát lehetőségek széles választékát kínálja a kerület
Mai világunkban egyre 
nagyobb kihívást jelent 
egyszerre megfelelni a 
munkahely és a család 
támasztotta igényeknek, a 
kisgyermekeseknek ráadásul 
nem csupán a bevásárlást, 
az ügyintézést, ügyes-bajos 
dolgaikat kell megolda-
niuk a munka mellett, de az 
apróságok felügyeletéről is 
gondoskodniuk kell. 

Nem is olyan régen egy szülő csak 
akkor mehetett el valahová, ha a 
gyerek épp óvodában, iskolában 
volt, vagy valaki vigyázott rá. A 
mai anyukák és apukák már sze-
rencsésebb helyzetben vannak, hi-
szen a piaci szereplők, felismerve 
a növekvő igényeket, beépítették 
szolgáltatásaik közé az ingyenes, 
olykor fizetős gyerekprogramokat.

A várost járva vagy az interne-
tet böngészve egyre gyakrabban 
találkozhatunk a „gyerekbarát” 
kifejezéssel. Van már gyerekba-
rát étterem, szálloda, nyaralás és 
még folytathatnánk a sort. A ke-
reskedelmi, vendéglátó-ipari vagy 
más szolgáltató vállalkozások fel-
ismerték: ha a családosoknak is 
kedvező körülményeket teremte-
nek, ők is szívesebben töltik el ide-
jüket és költik el pénzüket náluk. 
Így például, ha a Tranzit Kávézó-
ban vagy a Trófea Grill étterem-
ben járunk, játszósarok fogadja a 
gyerekeket. 

De nem csak a vendéglátóhelyek 
segítenek. Az Eleven Centerben 
működő Szülők Háza például a 
családi kapcsolatok erősítését tűz-
te ki célul, a tematikus rendezvé-
nyeken és tanácsadáson túl pedig 
fizetős játszóházban foglalkoznak 
a kicsikkel, amíg a szülők elinté-
zik dolgaikat. Az igazi kánaán az 
Újbuda Centerben található Ele-
ven Park, amely a kerület legna-
gyobb beltéri játszóterével várja a 
gyerekeket, így a szülők egy-két 
órára megválthatják szabadságu-
kat.

Az újbudai közösségi házak is 
széles választékot kínálnak olyan 
sport- és művészeti programok-
ból, melyeknek köszönhetően  
a kisiskolások hasznosan és biz-
tonságban tölthetik el idejüket. 
A nyári iskolai, óvodai szünidő 
viszont az átlagnál is nagyobb 
feladat elé állítja a szülőket, erre 
leginkább a táborok jelenthetnek 
megoldást. Újbuda számos lehe-
tőséget kínál e tekintetben is: az 
Albertfalvi játszótábor, a Gör-
koris tábor, a Budai Művészház 
színjátszótábora, a kamaraerdei 
napközis táborok, a sport- és mű-
vészeti táborok rengeteg prog-
rammal várják a kicsiket. Az ön-
kormányzat soltvadkerti üdülője 
szintén gyerektábort és kedvez-
ményes családi nyaralási lehető-
séget kínál a kerületieknek.

(T. D.)

Július 7-én indult Újbuda Nemzetközi Ifjúsági 
Tábora Soltvadkerten, ezzel egyidőben a kerületi 
nagycsaládosok is üdültek a Vadkerti-tó partján. 
Mindkét program az önkormányzat támogatá-
sából valósult meg. 

Az ifjúsági tábor százhét férőhelyes, az üdülő pedig nyolc 
négyágyas apartmannal várja a családosokat. A Vadker-
ti-tó partján épült tábor a Kiskunsági Nemzeti Park alsó 
határán fekszik, a homokos ösvényeken kirándulók a feny-
vesekben – ahogy Soltvadkert neve is utal rá – sok apróvad-
dal, nyúllal, fácánnal és őzzel találkozhatnak, a tó védett 
nádasaiban pedig számos vízimadár fészkel. A táj jelleg-
zetes látványossága az ősborókás. A sekély Vadkerti-tó 
hamar felmelegszik, így sokáig alkalmas a fürdőzésre, de 
horgászni is lehet benne. A tábortól alig nyolcszáz méterre 
óriáscsúszdával ellátott, jól kiépített strand található, vízi-
biciklizési, kajakozási, csónakázási lehetőségekkel. 

A családos üdültetés hat napig tartott, nyolc családot tud-
tak fogadni egyszerre, összesen huszonhárom gyermek-
kel. A nyaralás tartalmazta a napi háromszori étkezést, a 
strandbelépőt – a családos üdülő csak négyszáz méterre 
van a strandtól –, valamint egy egész napos kiskunmaj-
sai kirándulást. Az üdülést az Újbudai Humán Szolgálta-
tó Központ szervezte, augusztusban még egy turnus lesz.  
A feltétel családonként minimum három gyermek, a kí-
séret lehet mindkét szülő vagy csak az egyik, vagy más 
hozzátartozó is.

Az ifjúsági nemzetközi táborba idén a kárpátaljai Bené-
ről, az erdélyi Marosvásárhelyről és a vajdasági Moholról 
összesen ötvenegy gyerek érkezett. Hétfőn ismerkedési 
esttel és magyar táncházzal indultak a programok, majd 
kirándulások következtek. Ópusztaszeren a gyerekek 
megnézték a Feszty-körképet, a skanzent és a panoptiku-
mot, Kerekegyházán, a Kerekerdő közepén egy kaland-
park drótkötélpályái között kellett boldogulniuk, majd a 
kiskunmajsai élményfürdő csúszdaparkja biztosította a 
hangulatot. A tábor területén a sportprogramok voltak a 
legnépszerűbbek. A gyerekek kísérői testnevelők, edzők, 
gyógypedagógusok voltak, sőt, egy táncpedagógus is akadt 
köztük, így élményekben gazdagon tudtak megszervezni 
minden mozgással kapcsolatos programot, vetélkedőt. A 
vendégek szombaton Budapestre érkeztek, ahol egy dunai 
hajókiránduláson vettek részt, vasárnap az Országházat és 
a Szent Koronát nézték meg, este pedig egy Gellért-hegyi 
sétával búcsúztak Magyarországtól.

(H. L.)

Moziajánló a nyárra
Animációs
Jó hír a kisgyermekes szülőknek, hogy augusztusban érkezik a 
mozikba a Bogyó és Babóca harmadik része, amely tizenhárom 
új epizódban mutatja be a szolgálatkész csigafiú és a talpraesett 
katicalány további kalandjait. Új szereplők is felbukkannak, 
megismerjük például a Hörcsögöt, a kalapja vesztett Gombát, a 
Csillaglányt, a kis muslicákat, Bodobácsot és Fricit. 

A nagyobb fiúk kedvence a Verdák és a Repcsik után a „Rep-
csik 2: A mentőalakulat” című film lesz, melyben Rozsdás, az 
egyszerű permetezőgépből lett repülőbajnok visszatér, és légi-
mentőnek áll. Penge erdőőr, a veterán mentőhelikopter veszi a 
„szárnyai alá”, hogy légitűzoltót faragjon belőle. Ebben segítsé-
gére vannak a csapattársak: Rigó, a romantikus lelkű oltógép, a 
komor és bölcs Szélvihar, valamint a mindig serény, buldózerek-
ből és markológépekből álló Lánglovagok oltóbrigád. 

A kislányok valószínűleg a Csingiling és a kalóztündér című 
filmet fogják választani. Az új kalandok Pán Péter világába 
kalauzolnak el. Zarina, a tündérpor őrzőjének kíváncsisága ha-
talmas galibát okoz, és száműzik Tündérzugból. Csingiling és 
barátai pedig útnak indulnak, hogy visszaszerezzék a kék tün-
dérport, amelytől az egész birodalom sorsa függ.

Vígjáték
A pap gyermekei című önfeledt, hamisítatlanul nyári vígjáték 
főhőse Don Fabijan, egy kis horvát sziget ifjú és energikus pap-
ja. A férfi elkeseredve látja, hogy a helyiek mennyire nem tekin-
tik fontosnak az utódnemzést, ezért sajátos módot talál ki a lako-
sok és így a hívek számának növelésére: gondoskodik róla, hogy 
a helyi boltokban fellelhető összes óvszeren apró lyuk segítse a 
gyerekszaporulatot. Egyre bonyolódó tervéhez tettestársakra lel 
Petar, az újságárus és Marin, a gyógyszerész személyében, ám a 
bébiboom váratlan következményekkel jár.

Akciófilm
A nyár egyik ígéretes akcióthrillere a Lucy. A film írója és ren-
dezője Luc Besson, aki a mozitörténet legkeményebb, legemlé-
kezetesebb női akcióhőseit keltette életre. Elég csak a Nikitára, 
a Leon, a profira, vagy Az ötödik elemre gondolnunk. Besson 
ezúttal Scarlett Johanssont választotta új hősnője, Lucy szere-
pére, aki véletlenül egy sötét üzletbe keveredik, de szembeszáll 
azokkal, akik foglyul ejtették, és könyörtelen, az emberi logikát 
meghaladó harcossá válik.

Egy másik, különleges komikummal áthatott akciófilm  
A galaxis őrzői. A Vasember, a Thor, az Amerika kapitány és a 
Bosszúállók után újabb szuperhőscsapat lendül támadásba. Ez 
a látványos és akciódús űrkaland szó szerint kiterjeszti a Mar-
vel univerzum határait. A történet a kalandor Peter Quill körül 

forog, aki ellop egy titokzatos gömböt, amelynek megszerzése 
a gonosz Ronan világuralmi tervei között is szerepel, ezért haj-
tóvadászatot indít Quill után. Hogy ép bőrrel megússza a kalan-
dot, kényszerű szövetséget köt négy különös alakkal. Rocket, 
az állig felfegyverzett mosómedve, Groot, egy élő fára emlé-
keztető lény, a veszedelmes bérgyilkosnő, Gamora, valamint a 
bosszúszomjas Drax, a Pusztító alkotják a galaxis őrzőit. A tét, 
mint ahogy ilyenkor lenni szokott, nem kevesebb, mint az egész 
galaxis sorsa.

Romantikus
Az élet ízei című film egy festői szépségű dél-francia kisváros-
ban játszódik, ahol nem akad párja Madam Mallory éttermének, 
az előkelő Le Saule Pleureurnek. A Michelin-csillagos kony-
hában egymás után készülnek a gasztronómiai csodák a szen-
vedélyes, ám kissé vaskalapos tulajdonosnő irányításával. Az 
egyszerű ételek is kifi-
nomult fogássá változ-
nak a keze alatt, ami-
vel vendégeit teljesen 
megbabonázza. Egy 
nap azonban a csendes 
városkába betoppan 
az indiai Kaddam csa-
lád, amely nem kisebb 
tervvel áll elő, mint 
hogy megnyitja étter-
mét szemben a fran-
cia gasztrocsodával.  
A kurkuma, a szegfűszeg, a curry és a garam masala felpezsdíti 
a lakók ízlelőbimbóit. Az eddig rozmaringtól és bazsalikomtól 
illatozó környék élete pedig a feje tetejére áll, amit persze Ma-
dam Mallory nem nézhet tétlenül.

Akik pedig inkább zenével fűszerezett romantikára vágynak, 
azoknak a Szerelemre hangszerelve a jó választás. Greta (Keira 
Knightley) és barátja, Dave (Adam Levine) a főiskola óta járnak, 
közös szerzői a daloknak, melyekkel a férfi fellép. Amikor egy 
komoly kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba költöz-
nek. Csakhogy a frissen szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe 
száll, és szakít Grétával. A veszteségtől még kóválygó lány sor-
sa akkor fordul jobbra, amikor Dan (Mark Ruffalo), a levitézlett 
volt lemezkiadó-vezető egyik este meghallja énekelni egy kis 
East Village-i színpadon, és azonnal felismeri Greta nyers, átütő 
tehetségét. A véletlen találkozásból egy kölcsönösen sorsfordító 
kapcsolat formálódik ki, melynek hangkulisszáját a nyári fény-
ben fürdő New York adja.

forrás: port.hu, origo
(H. L.)
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Vízilabda-Eb  
a villamoson
Alighogy befejeződött a futball-világbajnokság, máris 
itt a következő sportesemény, ráadásul már nemcsak 
a kivetítő előtt, hanem a helyszínen is izgulhatunk. 
Július 14–27. között idehaza zajlik a vízilabda-Euró-
pa-bajnokság, és a meteorológusok szerint alapvetően 
napos, nyárias idő lesz.

Ha tehetjük, látogassunk ki a mérkőzésekre, világhírű vízilab-
dázóink hatalmas szurkolótáborra számítanak a margitszige-
ti Hajós Alfréd Sportuszodában. A férfi-, illetve a női csapat 
vezetői nem győzték hangsúlyozni, milyen kivételes lehetőség, 
hogy sportolóink hazai pályán küzdhetnek egy világversenyen. 
Benedek Tibor, a férfiválogatott kapitánya figyelmeztetett: sokat 
kell még várni a következő magyarországi tornára, ezért tuda-
tosítani kell magunkban, hogy ez hatalmas esély. Merész And-
rás, a női válogatott kapitánya így nyilatkozott: „a lányoknak is 

szükségük van arra, hogy érezzék, sokan állnak mögöttük. Sze-
retnénk, ha a mutatott teljesítményünk alapján a torna második 
szakaszában őrjöngő tömeg lenne a lelátón”.

Ha pedig mégis a kivetítőhöz ragaszkodnánk, akkor szálljunk 
fel egy szurkolói villamosra, hiszen az ott elhelyezett monito-
rokon megismerkedhetünk mind a férfi-, mind a női válogatott 
játékosaival, nyomon követhetjük az Eb eseményeit, fényképes 
tudósításokat olvashatunk a sportág korábbi sikereiről – például 
a férfiak tavalyi világbajnoki győzelméről is. (A villamosok há-
rom vonalon közlekednek július végéig: a 24-esen a Közvágóhíd 
és a Keleti pályaudvar, az 50-esen a Határ út és a pestszentlőrin-
ci Béke tér, valamint a 61-esen a Hűvösvölgy és a Móricz Zsig-
mond körtér között, menetrendjükről a bkk.hu oldalon találunk 
bővebb információt.)

A mérkőzések programja a waterpolo.hu oldalon található, 
belépőket a jegyed.hu oldalon válthatunk 800 és 3000 forint kö-
zötti áron.  (K. V.)
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Átadták a Pro 
Medicina díjakat
Orvosokat, nővéreket, ápolókat és más egészségügyi szakembereket ismertek el  
a Semmelweis-napon a Polgármesteri Hivatalban. Újbuda Önkormányzata Pro 
Medicina Újbuda kitüntetéssel, illetve polgármesteri dicsérettel jutalmazta a kerü-
letben évtizedek óta kiemelkedő gyógyító-megelőző munkát végző dolgozókat.

garzonházi 
lakások fiatalok 
részére történő 

bérbeadására
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzat Polgármestere a Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe-
adásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK számú 
rendelete (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázat célja: Az önkormányzat fiatalok ré-
szére kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában 
álló Budapest XI., Fehérvári út 182-190/B. sz. 
alatti üres garzonházi lakásingatlanokat, me-
lyek a R. 10. § (2) bekezdésének megfelelően 
csak pályázat alapján adható bérbe.

A pályázatra kiírt lakások címe:
A pályázati kiírás 1. sz. mellékletében felso-

rolt, Budapest XI. kerület Fehérvári út 182–190/
B sz. alatti épületben lévő üres lakások bérletére 
lehet pályázatot benyújtani.

A lakásokra általánosan jellemző műszaki 
paraméterek:

• a lakások használt, de rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban vannak,

• a lakások komfortfokozata: összkomfortos.

Pályázat célközönsége: A pályázaton bárki részt 
vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított 
határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha 
a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá 
vált, valamint állandó jellegű kereső tevékeny-
séget végző és lakáscélú előtakarékosságot 
vállaló, a pályázat benyújtási határidejéig 35. 
életévet be nem töltött, vagy a benyújtás évé-
ben 35. életévet betöltő házas, illetőleg élettársi 
kapcsolatban élő fiatal.

a pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. augusztus 29. 12 óra

A pályázatok beszerzésének lehetőségei: a rész-
letes pályázati kiírás és mellékletei az Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest, 
XI. kerület, Zsombolyai út 4. sz. alatt, a portán, 
valamint Budapest, XI. kerület, Bocskai út 39-
41. sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy az ön-
kormányzat internetes oldaláról (www.ujbuda.
hu) letölthető.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyer-
tesség esetén vállalja a pályázati lakásra irány-
adó mértékű lakbér háromszorosának óvadék 
címén történő megfizetését.

Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati fel-
tételeknek maradéktalanul megfelel.

 
Budapest, 2014. június 26.

dr. Hoffmann Tamás    
polgármester s.k.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Provence-i pulykacomb 
vargányával
Ne okozzon fejtörést a nyáresti vacsora, a könnyed és egyszerű ételek garmada áll 
rendelkezésre a világ gasztroirodalmában, ráadásul az egyszerűség magába foglalja 
a receptek flexibilitását, a család szájízéhez igazítását.

Molnár László alpolgármester bevezetőjében 
elmondta, a Semmelweis-napon azt a szak-
értelmet, kitartást, emberiességet és szakmai 
alázatot szeretnék elismerni, amit a régóta 
forráshiánnyal küzdő szférában tevékenykedő 
egészségügyi dolgozók nap mint nap tanúsíta-
nak. Pro Medicina Újbuda díj adományozható 
az egészség megőrzése, a betegek életkörül-
ményeinek, testi-lelki állapotuk javításának 
érdekében kifejtett lelkiismeretes és kiemelke-
dő gyógyító-megelőző tevékenységért, polgár-
mesteri dicséret pedig azoknak az egészség-
ügyben dolgozóknak adható, akik kiemelkedő 
szakmai tevékenységet végeznek.

– Öt polgármesteri dicséretet és négy Pro 
Medicina díjat osztanak ki – tájékoztatott 
Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igaz-

gató –, utóbbi mellé pénzjutalom is jár, ám  
a legtöbben nem ezért, hanem magas presztíz-
se miatt érzik ezt nagy elismerésnek. 

Az ünnepségen Pro Medicina díjat kapott 
prof. dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre Kórház 
főigazgatója, prof. dr. Farsang Csaba főorvos, 
egyetemi tanár, aki 20 évig dolgozott a Szent 
Imre Kórház belgyógyászatán, valamint dr. 
Appel Julianna Judit tüdőgyógyász szakorvos, 
a Szent Kristóf Szakrendelő XXII. kerületi 
Tüdőgondozó Intézetének munkatársa. Idén 
egy diplomás ápoló is volt a díjazottak között: 
Stupek Dezsőné, a Magyar Kardiológusi Tár-
saság Szakdolgozói Munkacsoportjának vá-
lasztott vezetője 41 éve végzett lelkiismeretes 
munkájáért kapta meg az elismerést.

(T. D.)

Málnaszörbet 
A nyár egyik legegyszerűbb és legszerethetőbb desszerte a málnaszörbet, ami nem 
telít el, hűt és jókedvre derít.

A málnát villával vagy turmixban elkeverjük, pépesítjük a cukorral, ha szükséges, hígításként 
2–3 kanál almalevet adunk hozzá.

Pihentetjük, hogy a cukor felolvadjon, majd a végén alaposan átkeverjük. Műanyag tálba he-
lyezzük és mélyhűtőbe rakjuk, majd óránként átkeverjük – amikor megkeményedett, tálalhatjuk.

Evőkanállal adagoljuk, és száraz pezsgővel vagy proseccóval nyakon öntve tálaljuk.

Hozzávalók 4 személyre:
• 40 dkg málna
• 40 dkg cukor
• almalé
• prosecco vagy pezsgő

Mi a pulykacombot választottuk nyári zöldsé-
gekkel és vargányával, amely fejedelmivé va-
rázsolja az ételt.

A pulykacombot bármelyik szupermarket-
ben vagy hipermarketben megvásárolhatja 
kicsontozottan – per-
sze, olcsóbb csont-
tal. Vargányát pedig 
ellenőr zött körülmé-
nyek között piacon le-
het beszerezni, a nyári 
időszak egyik legked-
veltebb terméke.

A húst a csont 
mellett (ha nem filé) 
beírdaljuk, sózzuk, 
borsozzuk és tört fok-
hagymával elkevert 
olívaolajjal bekenjük. 
Félretesszük pihenni.

Közben összeállítjuk a provence-i köretet. 
Fél karikára várjuk a paradicsomot, a paprikát, 
a cukkinit, az újhagymát, a vargányát. Apróra 
vágjuk a rozmaringot, kakukkfüvet, bazsali-
komot és oregánót, péppé törjük a fokhagymát. 
A zöldséget egy tepsiben, sóval és olívaolajjal 
összekeverjük, fehérborral meglocsoljuk – 
megágyazunk a comboknak.

Végül a combokat az ágyra fektetjük és 
alufóliával lefedjük. Nagyjából 200 fokos 
sütőben készre sütjük. (Sütőtől függően 
55–65 perc. Tipp: ha a hús a fólia alatt pi-
rulni kezd, a fóliát levéve ugyanezen a hő-
fokon pirosra sütjük, de vigyázzunk, hogy 
ne szárítsuk ki.)

Tálalásnál a zöldséget a tányérra halmozzuk, 
a combokat ráhelyezzük, és adunk mellé két 
szelet (vérmérséklettől függő vastagságú) ba-
gettet.

Hozzávalók 4 személyre:
• 4 filézett vagy csontos pulyka felsőcomb
• ½ kilogramm paradicsom
• 3–4 TV paprika
• 2 csomag újhagyma
• 1 cukkini
• 4 fokhagyma (kettő a hús bedörzsöléséhez, 
kettő a köretbe)
• ½ kg vargánya gomba 
• 5–6 evőkanál olívaolaj
• só, bors
zöldfűszerek: rozmaring 2 szál, oregánó 15–20 
levél vagy 2–3 szál, bazsalikom 15–20 levél 
vagy 4–5 szál, kakukkfű 2–3 szál
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Legyél példakép!
A Példakép Alapítvány idén is keresi az 
ország legígéretesebb fiatal vállalkozóit. 
Nevezni nem csupán a fődíjért érdemes, 
hiszen a pályázat egyben bemutatkozási 
lehetőség is, jó alkalom a szakmai fejlő-
désre, a kapcsolatépítésre. 

Jellemzően nem ismerjük a magyar sikertör-
téneteket, így van ez a vállalkozások terén is. 
Ezen kíván változtatni a nemrég létrejött Pél-
dakép Alapítvány: a civil kezdeményezés pél-
daértékű cégek bemutatásával akarja a fiatalo-
kat ösztönözni arra, hogy a vállalkozói létben 
is gondolkodjanak, vonzó, elérhető és követ-
hető életpályát lássanak maguk előtt. Szeret-
nék felhívni a figyelmet, hogy itthon is lehet 
boldogulni, sikeres vállalkozást építeni, ehhez 
pedig egy példakép olyan hajtóerő lehet, ami 
motivációt adhat, akár egy egész életre.

A Példakép Pályázat 2013-ban indult először. 
A fődíjat ugyan nem újbudai cég vitte el, de  
a szakmai zsűri által kiválasztott ötven vállal-
kozó közé hét kerületi fiatal is bekerült, ami óri-
ási teljesítmény egy országos pályázaton. Idén 
egy hárommilliós fődíjat és egy egymillió fo-
rintos közönségdíjat vihetnek haza a nyertesek.  
A szakmai különdíjak között szerepel többek 
között exporttámogatás, tanácsadás, mentorá-
lás, új weboldal és kiállítási lehetőség is. 

Az ötven kiválasztott ezen kívül bekerül  
a „Példaképek 2014” kiadványba, és részt vesz 
a Példakép Roadshow-n, amely országszerte 
elviszi a vállalkozás hírét a sajtóvisszhanggal 
együtt. A pályázathoz kapcsolódó programok 
során pedig olyan elismert szakemberekkel ke-
rülhetnek kapcsolatba a fiatalok, akik később 
mentorként segíthetik szakmai fejlődésüket. 

Pályázni augusztus 31-éig lehet, mikro-, 
kis- és középvállalkozók jelentkezését várják. 
A zsűrizés szeptember végén lesz. 

 (H. L.)

Rendeljen online és keresse napi ajánlatainkat weboldalunkon!  www.trofeagrill.com

RENDELÉST FELVESZÜNK
hétfő, kedd, szerda, vasárnap:  

10:00-tól 22:00-ig
csütörtök, péntek, szombat:  

10:00-tól 23:00-ig
Telefon: (1) 481 3003  

és (20) 431 5647
vagy látogasson el weboldalunkra  

ahol minden nap új ételeket kínálunk.
WWW.TROFEAgRill.COM

Kiszállítás az i.*, Viii.*, iX., X.*, Xi., Xii.*, XiX.*, 
XX.*, XXii. kerületekbe és Budaörsre*!

SuShi KíNáLaT:  
különféle levesek, nigrik,  

normál maki tekercsek, duó makik,  
speciális tekercsek és desszert.

minden hétköznap többféle  
menza ajánlat közül válogathat 

MENZa – 690–990 Ft
Érdeklődjön diszpécserünknél,  

vagy a trofeagrill.com-on!

PiZZa 26-36 cM-ES 
MÉRETbEN!
minden nap friss sós,  

édes sütemények, pékáruk!  
egyedi formatorták készítését vállaljuk!

Széles haMbuRgER  
és hoT Dog kínálattal 

várjuk!

ÉTKEZÉSi jEgyEKET ÉS SZÉP KáRTyáT ELFogaDuNK!

Fejlesztések: fókuszban  
a parkok, játszóterek

 

Az elmúlt években összesen harminc-
ötezer négyzetméternyi út, járda és 
parkoló, tizenkét játszótér újult meg 
Újbudán, kutyafuttatók létesültek, 
köztereket és parkokat korszerűsítettek. 
Újbuda Önkormányzatának komplex 
közterület- és játszótér-megújítási 
programja részeként a gyerekek ma már 
modernebb és biztonságosabb játszó-
terekre járhatnak, több óvoda udvara is 
megszépült.

Krokodilok, nagy halak és medúzák ottho-
nává is vált az őrmezői Karikás játszótér. A 
Költők parkjában a tengerpartot idéző terület 
kialakításával Budapesten egyedülálló játszó-
tér épült, nem csoda, hogy a tucatnyi megújult 
játszótér közül hamar a gyerekek egyik ked-
vencévé vált. Az önkormányzat természetesen 
nemcsak a jókedvet, hanem a biztonságos és 
egészséges környezetet is szem előtt tartotta 
beruházásainál. Az Érem utcai park teljes zöld 
felületét rendezték, új játszóeszközök kerültek 
a helyszínre, és új sétányokat is kialakítot-
tak. A Zöldebb Újbudáért program részeként 
szépült meg a Hamzsabégi sétány mellett fek-
vő Mandarin játszótér, ahová fákat, cserjéket, 
árvácskákat telepítettek, továbbá feltöltötték a 
homokozót is. A munkálatokba a Bárdos La-
jos Általános Iskola diákjai is besegítettek, mi 
több, a polgármesterrel közösen elültetett fát 
örökbe is fogadták.

Az önkormányzat fókuszában mindig is egy 
sportos kerület kialakítása állt, ezért egyre 
több helyszínen teremtik meg a mindennapi 
testmozgás lehetőségét. A fejlesztési koncep-
ció első eleme volt a Bikás parkban megépített, 
azóta is népszerű futókör, amelyet több másik 
követett, a Torbágy utcai Dzsungeles játszótér 
körüli pályát stílszerűen futóversennyel avat-
ták fel. A Frankhegy és Torbágy utca közötti 
parkban szabadtéri kondícionáló park létesült. 
Az öntöttgumi-burkolattal ellátott területen 
a legújabb trendeknek megfelelő edzőgépek 
kaptak helyet, melyeket erőnléttől, kortól és 
pénztárcától függetlenül bárki használhat. 
Az edzőpark-beruházás a tudatosan felépített 
sportstratégia egyik állomása volt, miként a 
Goldmann György téri Street Workout pálya 
felépítése is. A Street Workout a szertorna ut-
cai változata, olyan kültéri sporteszközöket 
jelöl, melyekkel egyszerű gyakorlatok végez-
hetők. Ezen tereken a közös testmozgás során 
jellemzően kisebb közösségek is kialakulnak. 
Rekortánpályát, új játszóeszközöket kapott és 
teljesen megújult a Diószegi úti játszótér is.

Az albertfalvai beruházás során az albertfal-
vai lakótelep parkolójának egy ritkán használt 
részét leválasztották, így a játszótér mérete kö-

zel kétszeresére nőtt. A Bükköny játszótéren 
valós közlekedési helyzetekkel ismerkedhet-
nek a gyerekek: az itt kialakított KRESZ-pá-
lyán számos szituációban próbálhatják ki 
magukat biztonságos körülmények között. A 
jelzőlámpák, táblák, útburkolati felfestések 
gondolkodásra, elővigyázatosságra nevelik az 
itt biciklizőket. A meglévő Cirmos utcai ját-
szótér egy kihasználatlan aszfaltos felületén is 
hasonlóképpen alakítottak kis KRESZ-parkot 
a gyerekek számára.

A fejlesztések között természetesen kiemelt 
és komplex szerepet tölt be a Bikás park meg-
újítása, mely „Dél-Buda Millenárisává” vál-
hat. A futókör elkészülte óta méltán népszerű, 
sokan használják az ott felépített felnőttját-
szóteret is, a további fejlesztésekkel pedig egy 
minden korosztálynak élményt adó, európai 
színvonalú parkkal gazdagodik a kerület, ahol 
minden egy helyen van ahhoz, hogy a család 
összes tagja kikapcsolódjon, mozogjon. 

(K. V.)

Eddig több mint 20 ezer négyzet-
méter játszótér újult meg
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Szilágyi Júlia Munkácsy-díjas textilmű-
vész lírai dobozképeiből nyílt kiállítás a 
Palmetta Design és Textilművészeti Galé-
riában. A művésznő az apácáktól leste el 
a különleges zárdamunkák technikáját.

A 75 éves művésznő karrierje Dániában in-
dult, ahol húszas éveinek elején textilké-
pekkel hívta fel magára a szakma figyelmét. 
Később visszatért Magyarországra, hogy el-
végezze az Iparművészeti 
Főiskola textil szakát. Első 
önálló tárlatán bábukkal, 
marionettfigurákkal lépett 
a közönség elé. Művészeté-
nek elválaszthatatlan része 
a játékosság és a gyermek-
kor iránti vonzalom, amely 
már korai munkáiban is 
megmutatkozott. Huzat-
babái mesefigurákat, népi 
hősfigurákat mintáznak, 
párnababái egyaránt köt-

hetők barokk házak oromzatformáihoz vagy 
sírformákhoz is.

A Palmetta Galéria kiállításán felvonultatott 
„dobozba zárt” alkotások forrását az apácák 
zárdamunkáiban találjuk meg. Szilágyi Júlia a 
‘70-es években ismerkedett meg a 18. század 
óta létező műfajjal. A kolostorban élő nővérek 
egyik időtöltése volt, hogy kép alakú üvegezett 
dobozokban rendeztek be szakrális témájú kom-
pozíciókat, közben imádkoztak, elmélkedtek. A 

zárdamunkák mindig vala-
milyen egyházi témát ábrá-
zolnak, gyakoriak a szent szí-
vet, Szűz Máriát, a keresztút 
stációit vagy egy szent életét 
bemutató dobozok. A finom 
viaszfigurák, a részletesen 
kidolgozott díszítmények ké-
szítőik türelmét és a kolostori 
élet időtlenségét is tükrözik. 

A háromdimenziós mű-
vek elvarázsolták Szilágyi 
Júliát, amikor először látta 

őket egy kiállításon, ám nem akarta utánozni 
vagy újraalkotni a zárdamunkákat, csupán a 
technikát használta fel újkori témák ábrázo-
lására. A művésznő állítása szerint soha nem 
kezd el berendezni egy dobozt, az évek alatt 
összegyűjtött régiségek, különleges tárgyak, 
babák, szőttesek és díszek maguktól állnak 
össze harmonikus kompozíciókká, önálló tör-
ténetekké. – Nekem csak észre kell vennem 
és a technikát hozzáadnom, hogy együtt is 
maradjanak és új életre keljenek – mondja. A 
képek emberekről, az életükről szólnak, egy-
egy doboz olyan, mintha egy film kimereví-
tett kockáját látnánk. 

Regős Anna, a galéria vezetője szerint a mű-
vésznő újkori zárdamunkái nagyon is igazod-
nak a 21. századhoz. A mai ember kommuni-
kációja ugyanis a vizualitás felé tolódott el, 
képekben gondolkodunk, képekkel mesélünk, 
üzenünk és fejezzük ki magunkat. – Ahogy egy 
rövid híradós riportban is csupán pár képkoc-
kából kell következtetnünk az egész történetre, 
a zárdamunkáknál is egyetlen dobozból kell 

megálmodnia a nézőnek a hozzá kötődő mesét 
– magyarázta Regős Anna. A dús növényzettel, 
állatokkal, különböző fényviszonyokkal operá-
ló Mese, az Erdő vagy a Depresszió című dobo-
zok rendkívül szuggesztív világot idéznek, de a 
térbeli ikonok háborús és bibliai témákat, népi 
hagyományokat is ábrázolnak. 

(T. D.)
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Megelevenedő filmművészet  
a Malom Közösségi Térben
Július 7-én az Összefogás Újbudáért Egyesület Malom Közösségi Terében nyílt meg Kiss Júlia Balázs Béla-
díjas fotóművész „A filmezés bűvöletében” című fotókiállítása. A tárlaton látható művek az elmúlt fél évszázad 
színészportréiból és filmjeleneteket ábrázoló fotóiból kerültek összeállításra.

Dobozba zárt történetek  
a Palmetta Galériában

Elhunyt Molnár 
József festőművész

Molnár József hozzátartozott a 
kerülethez, Újbudához. Bartók 
Béla úti műterme több mint fél 
évszázadon át adott teret élet-
műve megszületéséhez. Műte-
remablakából kitekintve 1953 
óta ihlette meg a Feneketlen-tó, 
a Szent Imre-templom látványa, 
de mindig vissza is tekintett 
szülőhelye, Nagyréde, azaz a 
Mátra vidékére, miközben fo-

lyamatosan megörökítette utazási élményeit is, és Tokaj 
szerelmese lett. Molnár József azt a generációt képviselte, 
amelyik fiatalemberként belezuhant a katonai szolgálat és az 
orosz fogság megpróbáltatásaiba, ő is csak ezek után lehe-
tett Bernáth Aurél növendéke a Képzőművészeti Főiskolán. 
1950 óta volt aktív festő és tanár – kiérlelt realizmusa, lírai-
sága vált festői ars poeticájává, mely keretében a táj mellett 
az emberábrázolás is mindig vonzotta. Élete utolsó évtize-
deiben fordult a mozaiktechnika felé, amellyel jelentős köz-
téri munkákat készített. Jogosan volt büszke Szent Márton 
és a koldus kompozíciójára, melyet Szigetszentmártonban 
készített. Itt hunyt el idén július elején, 92. életévében. Nagy 
László költő – a valamikori népi kollégista társ, jóbarát – a 
„csendes öröm” festőjeként írt róla, aki „ritka áhítat átadásá-
ra” képes. Így fogunk emlékezni rá.

(Feledy Balázs)
(Molnár József temetése 2014. július 26-án, szombaton 14 

órakor lesz Nagyrédén – 3214 Nagyréde, Patai utca 3.) 

A kiállítást Pitti Katalin operaénekes, Liszt Ferenc-dí-
jas érdemes művész nyitotta meg, akit több évtizedes 
barátság fűz Kiss Júliához. A méltató szavak után Ko-
dály Zoltán, Erkel Ferenc és Lehár Ferenc műveiből 
adott elő részleteket Hegedűs Valér zongoraművész 
közreműködésével. A megnyitón Nagyné Antal Ani-
kó önkormányzati képviselő, a kiállítás védnöke  tol-
mácsolta a fővédnökséget vállaló Hoffmann Tamás 
polgármester szavait, valamint hangsúlyozta, hogy a 
jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy 
Újbuda ezen része tovább gazdagodjon kulturális ese-
ményekben.

Szabó Zsolt, az Összefogás Újbudáért Egyesület 
irodavezetője kiemelte Kiss Júlia, illetve férje és ál-
landó segítője, Tóth Árpád operatőr kvalitásait, és re-
ményét fejezte ki, hogy ez a kiállítás csak a nyitánya 
a művész házaspár és az egyesület együttműködésé-
nek.

Kiss Júlia évtizedek óta fotózza a legnagyobb for-
mátumú nemzetközi és magyar színművészeket, il-
letve már legendássá vált filmek és filmsorozatok 
jeleneteit. Művészetének esszenciája a rendkívüli pil-
lanatok megragadásában rejlik, mély embersége szinte 
sugárzik alkotásairól. Olyan jelentős filmek világába 
nyerhetünk betekintést, mint a Hídember, vagy éppen 
a zeneirodalom géniuszainak, Liszt Ferencnek és Ri-
chard Wagnernek az életét feldolgozó koprodukciók. 

Emellett a színművészet halhatatlanjainak arcvonásai 
is megelevenednek, Gobbi Hildától Richard Burtonig, 
vagy éppen Vanessa Redgrave-től Darvas Ivánig.

A több várost is megjárt tárlat július 31-éig tekinthető 
meg a Malom Közösségi Térben (1119 Bp., Fehérvári 
út 88/C; facebook.com/osszefogasujbudaertegyesulet) 
hétfő, kedd, csütörtök 17–19 óra között és a rendezvé-
nyek idején.

(Újbuda)
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apróhirdEtés
Lakás, ingatlan
XI., HALMI utcában néhány éve épült társasház 3. emeletén 
nagyteraszos, amerikai konyhás, nappali + 3 hálószobás, 2 für-
dőszobás, belső 2 szintes világos, csendes lakás garázzsal és 
tárolóval 39,9 M Ft-ért eladó (lift nincs). 06/20/974-0571.
BÍZZA RÁNK ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda a 
GDN-Ingatlanhálózat tagja! Közel 500 kerületi lakás és több 
ezer vevő és bérlő. XI., Kosztolányi D. tér 11. H–P: 9–18-ig, 
209-0159 www.nkingatlan.com
KERESEK 2-3 szobás, erősen felújítandó, emeleti lakást saját 
részre! 06/20/426-0015.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
ALLEE-nál angol-német. 466-5301, 06/30/259-7091.
ANGOLTANÁR házhoz megy. T.: 06/20/338-5828.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat, azon-
nal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszüntetése, 
06/20/491-5089.
GÁZKÉSZÜLÉK csere akció Vaillant, Bosch szakszerviztől 
Cirko-Plusz Kft. 06/70/318-6667, 06/1/239-6161. www.cir-
ko-plusz.hu
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, asztalos-, lakatos-, redőnyös mun-
kák, ingyenes kiszállás 06/70/545-1869
GÁZKÉSZÜLÉK szakszerviz Junkers, Vaillant, Bosch Cirko 
Plusz Kft. 06/70/318-6667, 06/1/239-6161. Akciós karbantar-
tási akció június 30-áig 7000 Ft + áfától. www.cirko-plusz.hu

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen, 202-2505, 06/30/251-
3800.

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

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/857-2653.

Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivá-
gása, igény szerint ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547, 
Kovács Sándor.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, víz-, 
villany-, kőművesmunkát stb. vállal. 06/20/998-2369.
KONTÉNER, sitt-, sóder,- homok-, murva-, zöldhulla-
dék-szállítás. 06/20/944-4759.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, javításokat 
vállalok, azonnalra is. 06/30/975-0053, 226-2527.
ZÖLD takarítás. Lakás, iroda, üzlet, lépcsőház takarítása 
számlával, gyakorlattal. Dr. Németh Tibor, nemethtakaritas@
gmail.com 06/70/245-4505.
SZOBAFESTÉS garanciával 285-2882, 06/30/878-8977.
TETŐFEDÉST, bádogozást, kőművesmunkát, azonnali kez-
déssel, garanciával vállalok. Tel.: 291-5966, 06/30/458-6231.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/9488-909.
SZOBAFESTÉS! T.: 06/30/9641-315.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 20 éve vállalom be-
csületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét 
és szigetelését garanciával, felmérés díjtalan. Horváth Ákos, 
06/70/550-0269.  
REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere olcsón. 
06/20/321-0601.
REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés, javítás, gurtnicsere, szú-
nyoghálók. 06/30/212-9919.
OLCSÓ fakivágás kerti munkák lélekkel. 06/30/418-6663.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, ter-
mőföld. 06/20/4646-233.

Gyógyászat
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfo-
lyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/547-
7299, www.brahmakumaris.org/hungary
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. Tel.: 06/30/206-4801.

VOLL-állapotfelmérés, tanácsadás, masszázs, fül-test gyer-
tya. KirályTeam. 06/20/946-9793.
PEDIKŰRÖS házhoz megy. T.: 06/20/806-7783.

Régiség
KATALIN vásárol mindenféle régi tárgyat, hagyatékot, ki-
szállással. 06/30/308-9148.

Gondozás                            
GYERMEKFELÜGYELETET, programokra kísérést, tár-
salkodást vállal megbízható hölgy. 06/20/954-8158.

Állás
TAPASZTALT ingatlanértékesítőt keresünk fix bérezéssel, 
budai irodánkba. 06/70/681-4500, kosztolanyi@gdn-ingatlan.
hu
A SAVOYA Parkban található, igényesen berendezett szépség-
szalonunkba műkörmös, kéz- és lábápoló munkatársat kere-
sünk kedvező feltételekkel. Érdeklődni: 06/30/919-8851.

Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapot-
tól függetlenül. 06/30/682-1390.
IGAZI házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, sonka, szalonna, 
hurka, disznósajt kapható! Tel.: 06/20/440-9742.
ELTARTÁSI szerződést kötne tanár pár idős hölggyel/úrral, 
és gondozását vállalná budai kertes ingatlanáért. 06/70/348-
8516.

Közlemény
FELHÍVÁS! Ismeretlen eltulajdonította Alsohairi Mohamed 
iraki állampolgár útlevelét. Kérem a megtalálót, jelentkezzen 
ezen a számon: 06/70/556-7106.
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Okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

kErEsztrEjtvény

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 13. 
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Három kis drága csacska lány, kacag, akár a 
csalogány” NYERTESE: Hatházi Gáborné, Kanizsai u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a 
szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Csanádi Imre: Szövetség c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (S, T, D, Ű, Z, S, D). 13. Lengyel 
népcsoport. 14. Növényi színezék. 15. Névelő. 16. Nőstény disznó. 
18. Azon a helyen. 19. Hasfal betegsége. 21. Kisebb fiútestvér. 23. 
A panasz szava. 25. Idegen zenei félhang. 27. Körtér! 28. Nagy 
Sándor. 29. Debrecen egyik külterülete. 31. Tanítás. 33. Fiú „A Pál 
utcai fiúk”-ból. 35. Tarifa egynemű betűi. 37. Vonatkozó névmás. 
38. Létezés. 39. Színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja (Kor-
nélia). 41. Római 49. 42. Dzsesszzenész, zeneszerző (László). 43. 
Óra része. 44. Szappanmárka. 45. Csád páros betűi. 46. M. Waltari 
egyiptomi orvosa. 47. A sémi nyelvcsalád legnagyobb nyelve. 48. 
Becézett női név. 49. Ittrium és lantán vegyjele. 50. USA-tagállam. 
51. Tolna megyei nemzeti park. 54. Felkínál. 56. Növényi rész. 57. 
Electric Light Orchestra, röv. 58. Magyar származású olasz szob-
rász (Amerigo). 60. Némán törtető! 61. Számzár belseje! 62. Botor. 
64. Biztató szócska. 66. Házfedél. 68. Harcol, költői szóval. 69. 
Gabonát betakarít. 72. Klasszikus fekete.
Függőleges: 2. Zokogni kezd! 3. Kidolgozott kéz jelzője. 4. Híres 
szakadék a Visegrádi-hegységben. 5. Méretre vágást elhibázik. 6. 
Az alaphangsor 3. és 2. hangja. 7. …, édes fiam, A. Lindgren műve. 
8. Dal. 9. Lehetőség, latinul. 10. Homályban van! 11. A názáreti 
Jézus családi mestersége. 12. Kézben fogá. 13. Az idézet második 
sora (Y, É, E, Ő, L). 17. Szélhárfa. 20. Felfogja. 22. Háziszolga. 
24. A fa száraz lepárlásának egyik mellékterméke. 26. Lenyúzott, 
hajas fejbőr. 29. Számnév. 30. Kankalinféle kerti növény. 32. Mu-
tatószó. 34. Ügy, dolog, latinul (RES). 36. Hiánycikket előteremt. 
39. Pázsit páratlan betűi. 40. LAE. 41. Vallási épület. 43. Nívó. 
44. Menyasszony. 46. Kén és germánium vegyjele. 47. Dal betűi 
keverve. 48. Római szerelemisten. 50. Kézzel jelezne. 52. Utasí-
tást ad. 53. …, a barbár, R. E. Howard fantasyhőse. 55. Rongál. 59. 
Angol konzervatív párti személy. 61. A hátához. 63. Német tizen-
egyes. 65. Rövid angol férfinév. 67. Tegnap fele! 70. Magánhangzó 
pár. 71. Pertu. 73. Részvénytársaság, röv.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13.

Július 15., kedd 12.00–14.00 60+ Mentálhi-
giéné Program az Újbudai Szenior Program-
központban. Téma: Mit tehetünk vesztesége-
ink, sérelmeink ellen? Ingyenes.

Július 16., szerda 9.00–11.00 60+ Mentál-
higiéné Program az Újbudai Szenior Prog-
ramközpontban. Téma: Családon belüli szerep 
megváltozása; gyerekek önállóvá válása, elen-
gedése; generációs problémák. Ingyenes.

Július 17., csütörtök 8.00–17.00 Kirándulás 
a Velencei-tóhoz Tamáska Andreával. Bográ-
csozás, strandolás, városnézés. Részvételi díj: 
3000 Ft. Előzetes jelentkezés szükséges (788-
2589), legalább 15 fő résztvevő esetén indít-
juk!

Július 18., péntek 12.30–14.00 Relaxáció. 
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 
3.). Ingyenes.

Július 22., kedd 12.00–14.00 60+ Mentál-
higiéné Program az Újbudai Szenior Prog-
ramközpontban. Téma: Munka abbahagyása, 
nyugdíjazáshoz való viszony. Ingyenes.

Július 23., szerda 13.00–17.00 Irodalmi 
Kávéház: 135 éve született Móra Ferenc. 
USZOSZ Albertfalva Idősek Klubja, Kisúj-
szállás u. 10. Kedvenc Móra Ferenc-vers vagy 
-idézet szükséges. Ingyenes.

13.30–15.30 Dietetikai tanácsadás az Új-
budai Szenior Programközpontban. Előzetes 
jelentkezés szükséges (372-4636)! Ingyenes.

Július 24., csütörtök 8.00–17.00 Autóbuszos 
kirándulás Bakonybélre Tamáska Andreával. 
Részvételi díj: 4000 Ft. Előzetes jelentkezés 
szükséges (788-2589), legalább 15 fő résztve-
vő esetén indítjuk!

Július 29., kedd 60+ Városismereti séták, 
kirándulások: Vác – Ismerkedünk a gyönyö-
rűen felújított város nevezetességeivel. Talál-
kozó: 8.45-kor a Nyugati pályaudvar pénz-
tárainál. (A találkozás időpontjáig mindenki 
vegye meg a jegyét!) Vonatjegy: teljes áru: 650 
Ft/egy út (1300 Ft oda-vissza), Budapest bér-
lettel 560 Ft/irány (1120 Ft menettérti) + kb. 
1000 Ft belépőkre. Kényelmes cipő ajánlott! 
Visszautazás a délutáni órákban. 

Holnap Kiadó – Az építészet mesterei

„KuTyAJó NyÁRi 
PiLLANATOK”

„ÁLLATi ViccES” 
FOTóPÁLyÁzAT

várjuk azokat a vidám témájú fotókat, 
amelyek kutyusok és gazdijaik közös, 

boldog pillanatait örökítik meg. 
a pályázaton saját vagy ismerős 

kedvencekről készült fotók vehetnek 
részt. a kép nagysága maximum 5 MB, 

formátuma: jpG. 

Beküldés helye: okh@ujbudakulti.hu
Beküldési határidő:  

2014. szeptember 5., péntek

a képek kiállításra kerülnek  
és megtekinthetők a kULti  

– Őrmezei közösségi ház kő-tár-Lat  
Galériájában 2014. szeptember 12–30-ig,  

hétköznap 10–18 óráig.

Eredményhirdetés: ŐrMEzŐ ÜnnEpE  
– „kUtyajó FEsztivÁL” rendezvényen,  

2014. szeptember 13-án, szombaton  
a költők parkjában. 
a kiállított fotókból  

a zsűri döntése alapján  
kerülnek kiválasztásra a díjazott művek.

PROGRAMAJÁNLó

 Az építészet mesterei sorozat a Holnap Ki-
adó és Gerle János közös másfél évtizedes 
fáradhatatlan munkája immár 13 kötetből áll, 
amelynek egyes kötetei az építészet történe-
tének hiányait igyekeztek pótolni neves épí-

tészek életművének átfogó bemutatásával. A 
magas szintű ismeretterjesztés szép példái a 
tudományos megközelítés igényével készült 
és gondosan válogatott képanyaggal illusztrált 
kötetek, melyek a művelt nagyközönséghez 
igazodnak, ám az építész szakma számára is 

a mélyebb, alaposabb, tudományos kutatás ki-
indulópontjaként szolgálhatnak. A Holnap Ki-
adó Az építészet mesterei sorozatában az elsők 
között jelentette meg Ybl Miklós munkásságát 
bemutató kötetet. Bár a kivételes tehetségű épí-

tész alkotóművészetének Ybl Ervin 1956-os 
ritkaságszámba menő életműkötete, valamint 
az 1991-es Budapesti Történeti Múzeum-beli 
életmű-kiállítás katalógusa alapos földolgozá-
sát adta, azóta sem született a Gerle János és 
Marótzy Kata válogatta és szerkesztette, bő, 

javarészt addig publikálatlan – többségében ar-
chív – képanyaggal illusztrált albumához fog-
ható, tudományos igényeket is kielégítő mun-
ka. A bicentenárium és a Magyar Építészet Éve 
alkalmából a Holnap Kiadó – kötetei alapján 

– ingyenes, mindenki számára 
nyitott várostörténeti sétákat 
szervez, ezzel tisztelegve az 
építészóriások előtt. Következő 
sétánk Lechner Ödön sajátos, 
egyedi formavilágú építészetét 
mutatja be. Találkozó: 2014. 
augusztus 1., 16.00 órakor, Bu-
dapest, V. kerület, Veres Pálné 
utca 9. előtt. 

A séta teljes útvonala, vala-
mint bővebb információ: www.facebook.com 
/azepiteszetmesterei, www.holnapkiado.hu. 

Hamarosan kerületünkben is hasonló 
sétákkal várja az érdeklődőket az újbudai 

Holnap Kiadó.
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Munkanapokon 
11-15 óráig Minden terMékre

10% kedVeZMénYt
adunk* 

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

Budapesten csak ebben az üzletben  
vásárolható meg a kézmves kávé, 

kardinaL CoFFee!

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

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

nYitVatartás:  

6-22 óráig  
minden nap

reáLis árak, kihagYhatatLan ajánLatok!
Egy élElmiszErbolt a mindEnnapokra!

HÍVJON BENNÜNKET BÁTRAN!

KÉRÉSÉRE ÖSSZEÁLLÍTJUK BEVÁSÁRLÓ LISTÁJÁT!

MI NEM CSAK A PÉNZÉVEL,  

AZ IDEJÉVEL IS SPÓROLUNK!

Friss pörkölés, egyedi keverési arányok! Titkos recept alapján!

fr
is

sí
tő

 é
lm

én
y!

3.000 Ft FELEttI
VáSáRLáS UtáN
MEgAJáNDÉKOZZUK
Egy PáLCIKáS 
JÉgKRÉMMEL!*

JúLIUS 16-tÓL 
AUgUSZtUS 5-Ig

*az ajánlat a  
10% kedvezmény 
időszakával nem 

összevonható!
A kép csak illusztráció!

Szőlős gazda
A Dacia Duster hamar jó hírnevet szerzett magának világszerte, itthon is sokan megkedvelték. Nemrég új,  
az eddigieknél jóval modernebb motort kapott – vajon illik hozzá a menő technológia?

Ahogy az közismert, a Dacia legfőbb fegyvere a versenytársaké-
nál jóval alacsonyabb ár. A népszerű kompakt SUV szegmens-
ben is így van ez, ahogy az idei 7. számunkban kipróbált Skoda 
Yetivel kapcsolatban említettük. Listaáron a tesztre kapott Dacia 
Duster 1.2 TCe Arctic 4 136 000 forintba kerül, míg az ezzel 
összevethetően motorizált és felszerelt Skoda Yeti Outdoor Ac-
tive 1.4 TSI ára 5 946 370 forint. Az már csak hab a tortán, hogy 

a Duster tíz centivel hosszabb, így nagyobb csomagtartót (475 
liter) és – legalábbis érzésre – tágasabb utasteret is ad. Igaz, hely-
kínálatban van ennél még följebb, ebben a szegmensben messze 
nem a Duster a legtágasabb, de ettől még tény marad: ha csak a 
forintot nézzük, gyakorlatilag mindenki más alulmarad. A kér-
dés már csak az: miről kell ezért lemondani?

A rövid válasz, hogy a beltérben érezni a spórolást. Mind az 
ülések, mind a felhasznált anyagok, mind pedig a meglévő beren-
dezések a lehető legegyszerűbbek, számos, a versenytársaknál 
kapható felszerelés nem is érhető el a Dusterhez. Ha valaki te-
hát BMW-t akar, az biztosan nem fog Daciát választani, annyira 
nincs átfedés a kettő között. Aki viszont amúgy is csak a legalap-
vetőbb opciókat ikszelné be, mert mindennapi, akár poros-saras 

használatra kell neki és értékeli az egyszerűséget, az szeretni 
fogja – nem véletlen, hogy mondjuk az osztrák vagy a francia 
vidéken odavannak a Dusterért a gazdák. Védhető tehát a belseje, 
de nincs olyan pontja, ahol letagadhatná a spórolást, ezzel együtt 
kell élni. Kívülről azonban jó ránézni a kocsira, szerintem na-
gyon eltalált a dizájn, egy szép fényezéssel és a tesztautón meg-
lévő csillogó elemekkel kifejezetten mutatós, és ami még ennél 

is fontosabb: ve-
zetés közben sem 
érezzük a spórolás 
hatásait. 

Az eddigi egyet-
len benzines, a 
jól bevált 1.6-os 
elsősorban a hosz-
szú, olcsó élet ígé-
retével hódított, 
amit az 1.2-es 
turbósról én nem 
mernék garantál-
ni. Az azonban 
tény, hogy ügyesen 
mozgó kocsit vará-
zsol a Dusterből. 
Országúton nem 
kell órákat várni 
egy előzési lehe-
tőségre, sztrádán 
is bőven van tar-
taléka, városban, 
illetve földúton 
pedig kellemes, 

rángatásmentes nyomaték leadásával tűnik ki. A fogyasztása sem 
elviselhetetlen, főleg városban használva, némi országúttal és föl-
dúttal 8,6 litert mértem. A 6 fokozatú manuális váltó csak ehhez a 
motorhoz kapható, és remekül össze is hangolták a kettőt, ráadásul 
nem csupán az áttételezés, de a kapcsolási érzet is jó. Igen, egy ro-
mán gyártású francia autóban jó a váltó, ennyit az előítéletekről. A 
tesztautót – jellegéhez illően – M+S, azaz terepgumival szerelték, 
ami jó ötlet, így még 4x4 nélkül is ügyes a porban. Országúton sem 
volt gond a futóművel, jól eltalálták a hangolását: kényelmes, de 
nem támolygós a szekér. Szóval a gyenge belteret leszámítva csupa 
jó pont – én már nem csodálkozom, hogy ilyen népszerű a Duster. 
És az 1.2 TCe csak javított a kínálaton.

(B. Gy.)

Kiss Bertalan János 2014. ja-
nuár 15-én látta meg a napvi-
lágot a Szent Imre Kórházban. 
Az első pillanattól kezdve 
nagyon nyugodt, kiegyensú-
lyozott, és nem utolsósorban 
rendkívül jó étvágyú kis lur-
kó. Most már visszamosolyog 
apára és anyára, imád hossza-
san nézelődni, felfedezni a vi-
lágot bárhol, bármikor. Szereti 

a hosszú sétákat a Duna-parton és a Feneketlen-tónál. Ahogy 
kitavaszodik, a kerület többi részét is meghódítjuk babakocsival.

Családunk már nagyon várt 
minket, 2013. december 31-
én pedig meg is születtünk. 
Anya és apa szerint is jó ba-
bák vagyunk, és nagyon sze-
retjük egymást. Köszönjük a 
Szent Imre Kórház minden 
dolgozójának, hogy segítet-
te világrajöttünket. Brigitta 
Emma és Péter Szilveszter.

Legújabb családtagunk Mercz 
Ábel, aki 2014. január 29-én 
született, az idei tél egyetlen 
budapesti hóeséses napján. 
Ábel kedvenc időtöltései közé 
tartozik, hogy hosszú sétákat 
tegyen két négylábú barátjával 
a Bikás és a Soós parkban, il-
letve a Kopaszi-gáton.

Schwarczkopf Dáni-
elnek hívnak, 2014. 
január 17-én szület-
tem 3 600 grammal 
és 58cm-rel. Nagyon 
jókedvű, kedves és 
barátságos baba va-
gyok. Sasad szép zöld 
részén élek a szüle-
immel.

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


