
Három évtizede szolgál 
második otthonként
Harmincéves jubileumát ünnepelte az Albertfalvai 
Idősek Klubja. Az eseményen részt vett többek között 
Hoffmann Tamás polgármester, Molnár László alpol-
gármester, Farkas Krisztina képviselő és Szepesfalvyné 
Magassy Márta, az Újbudai Szociális Szolgálat intéz-
ményvezetője.

– Ezeknek a kluboknak a fenntartása azért jelentős, mert meg-
védik az idősebb korosztályt az elmagányosodástól, és a tagok 
érdeklődési körének megfelelő programokat nyújtanak – mond-
ta Hoffmann Tamás polgármester. Az albertfalvai közösség egy 
jól összeszokott társaság. Bár mindannyian a környéken laknak 
hosszú évtizedek óta, itt nevelték fel gyerekeiket, néhányan 
még szomszédok is, legtöbben a nyugdíjba menetelük után ke-
rültek szorosabb barátságba.

Ligeti Éva volt a klub első vezetője, akit Balázs Józsefné, 
majd Toldi Ildikó követett. Két hónapja Pap-Dávid Anna vette át 
a stafétát. – Nagyon sokat segítettek a tagok és az előző vezető 

abban, hogy hamar be tudjak illeszkedni. Voltunk már együtt 
vetélkedőn, amit meg is nyertünk, úgyhogy nagyon büszke 
vagyok rájuk – mesélte frissen szerzett élményeit Pap-Dávid 
Anna. A Kenderes Idősek Klubja által szervezett május 5-i 
Ötös fogat vetélkedőn az öt XI. kerületi idősklub vett részt. Az 
öt pályából álló retró vetélkedőről nagyon büszkén tértek haza 
a klub tagjai, hiszen az összes feladatot sikerült teljesíteniük, 
és elhozták az első díjat. Pap-Dávid Anna szerint ezek az élmé-
nyek kovácsolják össze igazán a társaságot.

A 87 éves Szalók Adorjánné a legrégebbi klubtag. 18 éve je-
lenti számára a legfőbb társaságot ez a kis közösség. Korábban 
a férje is elkísérte, de sajnos 13 éve meghalt. Mivel 40 évig 
dolgozott az Országos Vérellátóban, ő méri a klubtagok vér-
nyomását, vércukrát, de leginkább jól érzi magát. – Én vagyok 
a korelnök, és nagyon szeretek ide járni. Már hat vezetőt fo-
gyasztottam el – mesélte nevetve, huncut szemekkel Szalók 
Adorjánné.
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SIKERSZToRIÚjbuda iskolái az  
elitmezőnyben állnak
országszerte 1 millió 267 ezer diák 
számára kezdődött meg a két és fél 
hónapos nyári vakáció, ebből nagyjából 
20 ezerre tehető az újbudai általános és 
középiskolás tanulók száma. 

Több mint 79 ezer végzős középiskolás érett-
ségizett idén Magyarországon, de rajtuk kívül 
még több mint 30 ezer fiatal tett le legalább 
egy vizsgatárgyból valamilyen fajta érett-
ségit. A kerületben körülbelül ezer diákot 
érintett ez a megmérettetés. Szintén május-
ban zajlottak a 2015-ös kompetenciamérések 
az iskolákban: a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a 
szokásos tanítás helyett a tanulók az országos 
mérés feladatlapjait írták meg, kiértékelésük a 
következő tanévre várható. Az előző évi kom-

petencia alapján 
az újbudai iskolák 
rendre az országos 
átlag felett teljesí-
tenek, ezzel az or-
szágos lista elitme-
zőnyébe tartoznak. 

Az itteni iskolák mindig magas szintű oktatá-
sukról voltak híresek, így a kompetencia szint-
jük stabilan magas. Egy-egy iskola azonban 
rendre jobban teljesít, ami a tanárok magasan 
képzettségét mutatja.  

Az iskolai vakációval egy időben a kultu-
rális szervezetek is nyári szünetet tartanak, 
de ez persze nem jelenti azt, hogy közben ne 
zajlanának az események. A színházak szin-
tén bezárták kapuikat a nézők előtt, de aki 
nem szeretné nélkülözni a színpadi látványt, 
a különböző nyári szabadtéri fesztiválokon ta-
lálkozhat kedvenceivel. A Karinthy Színház 
három darabját láthatja a nyári szünetben is a 
közönség: Óbudára a Te csak pipálj, Ladányi-
val; a Tihanyi Szabadtéri Színpadra az Olym-
piával; míg a Városmajorba a Rózával készül-
nek. A háttérben már folynak az előkészületek 
és a próbák a következő évadra. 

(Írásaink a 12–13. oldalön)

Újbudán  

20 ezer  
diák fejezte be  
a tanévet

Együtt juniálisoztak az idősklubokba járók
A Kamaraerdei Ifjúsági Parkban tartották június 9-én 
az Újbudai Szociális Szolgálat juniálisát, amelyre a 
hat kerületi idősklub tagjai, valamint a Mérnök utcai 
étkeztetésben részt vevők kaptak meghívást.

– Évről évre megrendezzük az idősek juniálisát, ami alapve-
tően azt a célt szolgálja, hogy a nyugdíjas klubokba járó új-
budaiak összejöjjenek, találkozhassanak. Hiszen a különböző 
klubok látogatói nem feltétlenül ismerik egymást, ez viszont jó 
alkalom arra, hogy új barátságokra tehessenek szert – mondta 
Hoffmann Tamás polgármester. Gravszky Valéria a Gazdagréti 
Nyugdíjas Klubból érkezett huszadmagával, és már negyedik 

Együttműködés a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel
Különleges kapcsolat jött létre  
az egyetem és az önkormányzat között.

Van-e benne muzsika?  
– A Fonó 20 éves
Hatodik alkalommal rendezték meg  
a budapest Folk Festet a Fonó szervezésében.

döntöttek az óvodai 
felvételikről
június 4-éig kellett határozni a május 
közepén beadott jelentkezésekről.
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éve vett részt a juniálison. Értékelte, hogy a polgármester ez-
úttal is szakított időt rájuk. – Nagy köszönettel tartozom neki 
azért, hogy soha nem feledkezik el semmilyen ünnepségről, 
nőnapról, anyák napjáról – mondta Gravszky.  Mindig ott van 
nálunk a klubban – mesélte. Márton László első alkalommal 
járt a juniálison, és remek lehetőségnek tartotta a programot 
az ismerkedésre. – Jól érzem magam, mert földobnak ezek a 
zenék. Az állandó monoton egyedüllétből végre kicsit kimoz-
dultam – nyugtázta elégedetten. 

A társaság nemcsak a magány elűzésében játszik komoly 
szerepet, de fiatalon és szellemileg frissen tart. – Többek kö-

zött azért választottuk a Kamaraerdei Ifjúsági Parkot az idősek 
juniálisára, hogy ezzel is szimbolizáljuk törekvésünket: meg 
akarjuk teremteni a lehetőséget a kerület idős polgárainak, hogy 
lélekben megőrizzék fiatalságukat – mondta Molnár László al-
polgármester. Idén már több mint százhatvan időskorút látott 
vendégül az Újbudai Szociális Szolgálat, és egy újonnan alakult 
klub, a Demens Idősek Klubja is csatlakozott a rendezvényhez. 
– A feledékenységgel küzdőknek külön speciális programot 
nyújtunk napközben, hogy a hozzátartozóknak könnyebbséget 
szerezhessünk – tudtuk meg Szepesfalvyné Magassy Mártától, 
az Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetőjétől.      (H. L.)

(H. L.)
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Tudta-e Ön, hogy... 
...szakemberek becslése szerint a nők há-

romnegyede élete során többször is talál-
kozik a vulvovaginalis candidiasis, vagy-
is a hüvelygomba kellemetlen tüneteivel?  
A fertőzés kezelése pedig nőgyógyászati se-
gítséget, szaktanácsadást igényel. Amikor 
megborul a hölgyek hormonális egyensú-
lya (terhesség, fogamzásgátlók használa-
ta, klimax), esetleg egy antibiotikum kúra 
vagy folyamatos stressz hatására azonnali 
veszélybe kerül a hüvelyflóra egyensúlya.  
A vulvovaginalis candidiasis megelőzéséről 
és a korszerű kezelésről Dr. Melczer Zsoltot, 
a Budai Magánorvosi Centrum nőgyógyász 
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 
tünetek mindig akut megjelenés esetén  
a legjellemzőbbek: ezek a hüvelyi/szemé-
remtesti viszketés, égő, csípő, viszkető ér-
zés, a szeméremtest/hüvelybemenet környé-
kének erőteljes kipirosodása. Gyakorlatilag 
a szexuálisan aktív nők között bárkinél elő-
fordulhat, de ritkán a szexuálisan inaktív 
korosztályokat is érintheti (fiatal leányok és 
idősebb hölgyek). A lényege, hogy a hüvelyi 
gomba elszaporodása belső fertőzés. Tévhit, 
hogy ezt kívülről el lehet kapni, nem is tarto-
zik a szexuálisan terjedő betegségek közé. A 
lényege, hogy valamilyen külső, vagy belső 

hatásra az élet-
tani hüvelyflóra 
összetétele meg-
változik, és a tej-
savbaktériumok 
visszaszorulása 
miatt azonnal el-
szaporodhatnak 
a saját, hüvelyi 
c a nd id a -fa jok 
(leggyakrabban 
a Candida albi-
cans). Megelőzhető probiotikumos készít-
mények használatával (nem hüvelyöblítés-
sel), melyeket akkor kell alkalmazni, amikor 
nincs panasz. Ugyanis ezzel tartható fenn a 
hüvely ökológiai egyensúlya hosszú távon. 
Természetesen antibiotikum-kúra, szexu-
álisan aktív élet, főleg fogamzásgátló tab-
letta szedése során, vagy hüvelyi irrigálás 
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 esetén, kis életmódbeli 
odafigyeléssel hosszú távon megszabadul-
hatnak a hölgyek a gomba okozta kellemet-
len tünetektől.

 

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
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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

Együttműködés a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel
Ünnepélyes rendezvényt tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az „Európa a Polgárokért” program zárá-
saként május 29-én. Különleges együttműködés jött létre az egyetem és az önkormányzat között az ALdA mint 
uniós szervezet finanszírozásával, melynek az volt a legfontosabb célja, hogy a közigazgatási mesterképzésre 
járó hallgatók gyakorlatot szerezzenek. Az elmúlt szemeszterben zajló munka a 60+ Programok népszerűsíté-
séről szólt.

Patikanap a Szent Kristófban
A Fehérvár Gyógyszertár volt idén a XII. Patikanap házigazdája, a Szent Kristóf 
Szakrendelőben tartott rendezvényre a kerület orvosait és gyógyszerészeit hívták 
meg. Az eseményen Király Nóra alpolgármester is részt vett, aki szerint nagyon 
fontos szerepük van a patikusoknak a prevencióban.

Minden június első szerdája Patikanap, mely-
nek eseményeit a Magyar Gyógyszerész Ka-
mara, illetve a kamara területi szervezetei ren-
deznek meg országszerte. Sok gyógyszertár 
nyílt napot szervez ilyenkor, és külön lakossá-
gi programokkal is készül.

– A Magyar Gyógyszerész Kamara a 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel való 
együttműködés keretében, a Népegészség-
ügyi Programhoz kapcsolódva a Patikanapot 
olyan kiemelt rendezvénnyé akarja tenni, 
amelynek szakmai töltete nemcsak ehhez az 
alkalomhoz kötődik, hanem egy éven át, Pati-
kanaptól Patikanapig tart, és szervesen beépül 
a gyógyszerészek mindennapi munkájába – 
mondta Hetényi László, a Magyar Gyógysze-
rész Kamara budapesti elnöke. A következő 
év egyik kiemelt témája a gyógyszertárak 
szerepe az allergiaellenes küzdelemben. He-
tényi László szerint a lassan egymillió em-
bert érintő elváltozás kezelésére nem elég a 
reklámokból, ismerősöktől való tájékozódás 
alapján szert választani. A gyógyszerészek-
nek pedig erkölcsi kötelessége figyelmeztetni 

a betegeket, hogy vizsgáltassák ki magukat. 
Meg kell állapítani, mitől van az allergia és 
milyen mértékű, csak utána jöhet a célirányos 
gyógyszeres kezelés. A betegség elhanyago-
lása súlyos következményekkel is járhat, pél-
dául asztma kialakulásával.

Az esztendő másik kiemelt témája a racionális 
vitamin-, nyomelem- és ásványianyag-fogyasz-
tás. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, 
hogy csak annyi vitamint, táplálékkiegészítőt 
vigyünk be szervezetünkbe, amennyire tényleg 
szükségünk van. Ne a reklámok alapján tájé-
kozódjunk és döntsünk különböző vitaminok 
mellett, hanem orvosi javaslatra válasszuk ki a 
nekünk megfelelőt. Azt is hangsúlyozzák, hogy 
elsősorban a helyes, egészséges táplálkozás felé 
kellene elmozdulni.

Kóti Tamás, a Szent Kristóf Szakrendelő fő-
igazgatója javasolta, hogy a Házi Orvosi Klub 
mintájára egy Patika Klubot is érdemes lenne 
létre hozni, valamint felajánlotta, hogy helyet 
biztosít a szakrendelőben a rendezvény szá-
mára. 

(H. L.)

Munkahelyeket létesít az  
IT Services Hungary Újbudán 
Mintegy 250 munkahellyel bővíti újbudai telephelyét 
az IT Services Hungary (ITSH). A szolgáltatóközpon-
tokat működtető társaság legalább négyszáz új állás-
helyet létesít idén Magyarországon.

A Deutsche Telekom 
leányvállalata, a T-Sy-
stems 100 százalékos 
tulajdonában lévő 
ITSH 2006-ban nyi-
tott irodát a budapesti 
Infoparkban, és jelen-
leg négyezernél is több 
munkavállalója van 
négy hazai városban. 
Többségük diplomás, 
nyelveket beszélő fi-
atal, aki a vállalattal 
együttműködő hazai 
egyetemekről kerül 
ki. A társaság ezúttal 
400 új munkahely létesítését tervezi idén, melynek többségét, 250 
helyet Újbudán alakít ki. Birgit Wahl, az ITSH felügyelőbizottságá-
nak elnöke elmondta: Magyarországon kitűnő egyetemek vannak, 
és nyelveket beszélő, motivált munkaerő áll rendelkezésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, 
hogy a kormány 2,5 milliárd forinttal támogatta költségvetési és 
európai uniós forrásból az új munkahelyek teremtését, és növelte 
a kutatásfejlesztésre, valamint a digitalizációra fordítandó költség-
vetési forrásokat is. – Mindezt azért, hogy megfelelő befektetési 
környezetet biztosítson Magyarországon a magas hozzáadott érté-
ket képviselő és magas exporttartalommal dolgozó szolgáltató vál-
lalatok számára, mint amilyen az IT Services Hungary – mondta.

A sajtótájékoztatón Hoffmann Tamás polgármester méltatta a 
társaság munkahelyteremtési akcióját. – Fontos visszajelzés ez 
számunkra, hiszen arra törekszünk, hogy Újbuda versenyképes le-
gyen – mondta. A polgármester számít arra, hogy a kerületben lévő 
hét felsőoktatási intézmény és az IT cég között élő és interaktív 
együttműködés alakul ki. Úgy véli, Újbuda olyan tudásközpont, 
ahol adott a fiatal és képzett munkaerő.

– A magyar állam a jelenlegi európai uniós költségvetési ciklus-
ban, hét év alatt, összesen 750 milliárd forintot fordít kutatásfej-
lesztésre, melyet 2020-ig a hazai össztermék (GDP) 1,8 százalékáig 
növelne – mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: a digitalizáció terén 
kitűzött cél pedig, hogy 2018-ig minden háztartásban elérhető le-
gyen a szélessávú internet.

Az IT Services Hungary 2014/2015-ben a legjobb munkahely 
lett, mivel elnyerte a European Business Awardson belül az „Emp-
loyer of the Year” kategória fődíját, tavaly pedig Super brand lett.

(Újbuda)

– Kifejezetten azzal a céllal jött létre az együttműködés, 
hogy a szakemberek és a hallgatók, a majdani köztiszt-
viselők, segítsék az önkormányzatot abban, hogyan 
kommunikáljon hatékonyabban az időskorúak felé – 

mondta Toldi Tamás idősügyi referens. A program so-
rán a hallgatók egy speciális szemkamerás vizsgálatot 
végeztek a Bölcső utcai Programközpontban, hogy ki-
derüljön, mennyire hatékony az önkormányzat honlap-
jának 60+-os aloldala. Részt vettek többek között a Föld 
napi rendezvény népszerűsítésében és lebonyolításában. 
A kérdőívezés, a hagyományos és az online média, va-
lamint a különböző rendezvényeken történtek elemzése 
adta a kutatás alapját ahhoz, hogy terveket dolgozzanak 
ki arra vonatkozóan, miként lehetne a kerület időseit az 
eddigieknél is hatékonyabban megszólítani. Elemzé-
sekkel, plakáttervekkel, külföldi gyakorlatok ismerte-
tésével és kreatív ötletekkel álltak elő. – Ez tapasztalati 
tanulást jelentett, hiszen más elméletben beszélni arról, 
hogyan kell közszolgálati kommunikációt menedzsel-

ni, és egy egészen más típusú tudást jelent az, amikor 
az ember a bőrén tapasztalja meg, hogyan kell bizonyos 
helyzetekben eljárni – mondta Jenei Ágnes, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője.

Az esemény zárásaként Molnár 
László alpolgármester a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó hallgatónak tanú-
sítványokat adott át, valamint hang-
súlyozta, a program azért is jelentős, 
mert innovatív módon szolgálta a 
generációk közti kapcsolatteremtést. 
– Mialatt a leendő szakemberek meg-
ismerkedtek az idősebb polgártársaik 
igényeivel és segítséget nyújtottak 
nekik, beépült a tudatukba, hogy köz-
szolgálatban tevékenykedve nemcsak 
erkölcsi, de szakmai kötelességük is a 
tudásukat azok javára fordítani, akik-
nek a legnagyobb szükségük van rá. 
Az önkormányzat kettős híd szerepét 
töltötte be: egyrészt összekapcsolt fi-
atalt időssel, másrészt hidat képzett 
az elméleti és gyakorlati tudás között 
– mondta az alpolgármester. Az ön-

kormányzat együttműködési keretmegállapodást kötött 
az egyetemmel, amelyben mindkét fél kifejezte azt a 
szándékát, hogy a közös munkát, a közös gondolkodást 
a jövőben is folytatni kívánja. 

Újbuda Önkormányzata folyamatosan kooperál kü-
lönböző felsőoktatási intézményekkel annak érdeké-
ben, hogy a legmagasabb szintű elméleti tudást becsa-
tornázza a kerület életébe. Nemrégiben a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Karának hallgatói vettek 
részt a Magyar Gyógytornászok és a 60+ Program kö-
zös továbbképző napján, valamint az Újbudai Hallga-
tói Start-up Pályázat meghirdetésében és elbírálásában 
az önkormányzat partnere volt az ELTE, a Corvinus 
és a BME.

(H. L.)
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KI óVodAKÖTELEZETT?
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 2015. szeptember 1-jé-
től hatályba lépő rendelkezése szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. ez a köte-
lezettség azokra a gyermekekre vonatkozik, 
akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és 
még nem járnak óvodába.

AKIT ELuTASíToTTAK, 
FELLEbbEZHET

az óvodai beiratkozás május 13–14-én volt, 
a kitöltött jelentkezési lapot az első helyen 
megjelölt intézményben kellett leadni. a 
szülőknek nyilatkozniuk kellett arról, hogy 
mely óvodákba nyújtották be gyerme-
kük felvételi kérelmét, a megjelölt óvodák 
egyben a jelentkezési szándék sorrendjét 
is tükrözték. Fontos volt feltüntetni, hogy 
a választott óvoda körzetes, nem körze-
tes, vagy nem körzetes, de munkahelyhez 
közeli intézmény. az intézmény vezetője 
által hozott döntés ellen a szülő a közlés-
től, ennek hiányában a tudomására jutás-
tól számított tizenöt napon belül eljárást 
indíthat. ezt az Újbuda Önkormányzatának 
honlapján megtalálható kérelmen/nyomtat-
ványon („Jogszabálysértésre hivatkozással 
benyújtott kérelem” vagy „érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem óvodai 
jogviszony létesítésével kapcsolatban” című 
nyomtatvány) tehetik meg a kerület jegy-
zőjének címezve, az elutasító határozatot 
kiállító óvodában. 

AKTuÁLIS

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse a június 18-i számban!

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
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Gyors és 
szakszerű 
szolGáltatás  
a kártevők 
ellen. 

döntöttek az 
óvodai felvételikről
Az intézményvezetőknek a törvény szerint június 4-éig kellett határozniuk arról, hogy a május 
közepén beadott jelentkezések alapján kiket vesznek fel a kerületi óvodákba. döntésükről elvileg 
már minden érintett gyermek szüleit értesítették, illetve az óvoda honlapján is közzétették a 
felvettek névsorát. A döntés ellen a kihirdetést követő tizenöt napon belül lehet fellebbezni.

Példát mutat Újbuda  
a közoktatásban
Öt évvel ezelőtt a bolgár dunamenti Önkormányzatok Társulása 
„Tengeri Akadémia 2020” címen nyert támogatást oktatási prog-
ramjához. A tízéves projekt részeként a bolgárok közoktatásukat 
szeretnék fejleszteni, amihez a magyarországi oktatási gyakorlatot 
állították mintának, jó példának.

A bolgár–magyar együttműködés erősí-
tésére oktatási, kulturális és innovációs 
tapasztalatcserével szerveznek fórumo-
kat. Az öt éve indult kezdeményezésbe 
– amelyhez Újbuda három éve csatlako-
zott – Budapest három kerülete: a VIII., 
XI. és XII. vesz részt. A fórumokon a 
Duna menti önkormányzatok pedagógu-
sai, intézményvezetői és oktatásirányí-
tói, közel 200 fő hallgat előadásokat az 
adott évben fókuszként kijelölt témáról. 
Az első esztendő a gyerekekről, a máso-
dik a pedagógusokról szólt, idén pedig 
az óvoda és iskola közötti átmenet meg-
könnyítéséről értekeztek a résztvevők. 

Az ez évi, bulgáriai konferenciára 
hárman kaptak meghívást Újbudáról: az 
oktatásirányítás részéről Győrffyné Mol-
nár Ilona humánszolgálati igazgató, az 
óvodákat Tóth Ildikó, a Keveháza Utcai 
Óvoda vezetője, az iskolákat pedig Bá-
náti István, a Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Újreál Gimnázium igazgatója 
képviselte, akik az elmúlt évben fogad-
ták intézményeikben a bolgár küldöttsé-
get. – A konferencián a magyarországi 
jó gyakorlatokat mutattuk be, majd a ha-
sonló bolgár feladatokat vettük sorra és 
vitattuk meg fórumjelleggel. Leginkább 
szakmai munkánkkal, ötleteinkkel tud-
tuk őket segíteni, de nekünk is hasznos 
volt a tapasztalatcsere, mely során bete-
kinthettünk egy másik ország oktatásá-
nak világába – összegezte a konferencia 
tapasztalait Győrffyné Molnár Ilona.

Előadásában a XI. kerületben immár 
hét éve zajló bemeneti mérés fontossá-

gáról beszélt. Újbuda ugyanis úttörő 
módon évek óta méri az iskolába kerülő 
gyerekek közti különbségeket, amelyek 
évről évre nagyobbak: egyik gyerek 
ír-olvas-számol, mire iskolába kerül, 
a másik a nulláról indul. Ezért minden 
szeptember 2-3. hetében kitöltetnek az 
első osztályosokkal egy játékos-rajzos 
feladatlapot, amelyen felmérik, milyen 
kompetenciákkal rendelkeznek. Ezeket 
kiértékelve nemcsak a tanítóknak tud-
nak segíteni a gyerekek közötti diffe-
renciálásban, de az összesített adatokat 
visszaküldve az óvodáknak is visszaje-
leznek, mely területeken működnek jól, 
illetve melyeket lehetne fejleszteni, így 
csökkentve a szakadékot óvoda és iskola 
között. 

Újbuda Önkormányzatának önzetlen 
támogatását a program szervezői kitün-
tetéssel és egy rézplakettel jutalmazták, 
Győrffyné Molnár Ilona ezen túl is si-
keresnek értékelte a találkozót. – Jó, ha 
időnként kitekint az ember a saját berke-
in kívül, hogy lássa, szembesüljön vele, 
hol tart. Fontos, hogy hozzáértőkkel be-
szélgessen, akik tükröt tartanak elé az-
zal, ha esetleg máshogy látnak egy adott 
problémát – mondta a humánszolgálati 
igazgató.

A program második felét októberben, 
Magyarországon rendezik, a résztvevők 
egy XI. kerületi iskolában és óvodában 
tekintik meg az intézmény működését, 
illetve a helyi tapasztalatok megbeszélé-
sére itt is konferenciát szerveznek majd. 

(K. V.)

Idén várhatóan 948 harmadik életévét betöltött gyer-
mek kezdi meg az óvodát szeptember 1-jén Újbudán, az 
önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekben. 
Az alig ezer helyre 1705 jelentkezés érkezett, de ki-
szűrve a többszöröseket, ezek valós száma 1373.

Előjegyzésbe azok kerültek, akik 2015. szeptember 
1. és 2016. április 4. között töltik be harmadik élet-
évüket, ők 404-en vannak. Közülük 375 gyermeknek 
tud óvodai ellátást biztosítani majd az önkormányzat. 
– Ebből jól látszik, hogy a törvényi változás, azaz az 
óvodakötelezettség harmadik életévre módosítása több 
jelentkezőt eredményezett. Az első körben helyhiány 
miatt elutasítottak száma 353 fő, közülük 284 három-
évesnél idősebb gyermeknek tudunk férőhelyet biz-
tosítani másik óvodában, további 21 pedig a törvény 
által megengedett egyéni indok miatt kap felmentést 
a kötelező óvodai ellátás alól. Tizenkét fő semmilyen 
vonatkozásban nem kötődik Újbudához, őket egyértel-
műen elutasítottuk a kerületi gyermekek ellátásának 
biztosítása érdekében – tudtuk meg az önkormányzat 
Humánszolgálati Igazgatóságán. Elmondásuk szerint 
36 gyermek részesül további bölcsődei ellátásban, 
vagy marad a kisebb testvérrel otthon lévő édesany-
jával. Ezek a gyermekek mind 2016 tavaszán lesznek 
háromévesek.

Az óvodavezetők a szabad férőhelyek függvényében 
az előjegyzett gyermekeknek folyamatosan biztosítják 
a felvételt, ezért nekik nem kell újra jelentkezniük.

Az óvodai nevelési év 2015. szeptember 1-jétől 2016. 
augusztus 31-éig tart. Az induló csoportok átlagosan 
24–25 fősek. A nyári óvodai zárosokat követően az 
intézmények várják „régi” óvodás gyermekeiket. Az 
új óvodások számára a napokban az intézmények tájé-
koztató szülői értekezleteket tartanak a 2015/2016-os 
nevelési évre vonatkozó fontos tudnivalókról. A tájé-
koztató értekezlet idejéről a szülőket a helyben szoká-
sos módon értesítik.

A leendő óvodásokat szeptember 1-jétől fogadják az 
intézmények. Az első hetekben rugalmas beszokta-
tás-befogadás történik, vagyis a szülők, az óvónők, a 
dajka és az óvodai dolgozók közösen segítik az óvodai 
beilleszkedést.

Véleményezési szakaszban  
az óvodavezetői pályázatok
Az óvodai férőhelyek elosztása közben lezárult az új 
óvodai irányítási rendszer átalakításához kapcsolódó 
vezetői pályáztatás. A kerületi intézmények irányítását 
nyolc óvodavezető végzi a jövőben, amire nyílt pályá-
zatot hirdetett Újbuda Önkormányzata. Ezekre május 
28-áig lehetett jelentkezni, a nyolc vezetői helyre ösz-

szesen tizenegyen pályáztak. A kiválasztási folyamat 
megkezdődött, jelenleg a véleményezési szakasznál 
tart.

– Az önkormányzati bizottságok mellett vélemé-
nyezhetik a kiválasztást a vezetőváltásban érintett ne-
velőtestületek, dolgozók és szülői munkaközösségek, 
de a végleges döntést Újbuda Önkormányzatának kép-
viselő-testülete hozza meg június 25-i ülésén. A pá-

lyázati kiírás nyitott volt, a beérkezett anyagokat bárki 
elérheti az adott óvodák weboldalán, a törvényességet 
pedig független oktatási szakértő is vizsgálja – mondta 
Molnár László alpolgármester. Szerinte a pályázatás a 
várakozásoknak megfelelően alakult, sem a szülőknek, 
sem az óvodáknak nincs okuk aggodalomra, hiszen jó 
pályamunkák érkeztek, és mindenkinek lehetősége van 
a folyamatokban részt venni.

Azoknak, akik végül elnyerik az öt évre szóló meg-
bízatást, augusztus 1-jével kezdődik a munkaviszo-
nyuk. Nekik szeptember 1-jéig, az oktatási év kezdeté-
ig egy hónapjuk lesz az éves munkaterv kialakítására, 
új pedagógiai programjukat pedig 2016 áprilisáig kell 
kidolgozniuk.

Molnár László állítja, az új vezetők kinevezése nem 
jár különösebb változtatásokkal, minden óvodai alkal-
mazott az eddig munkakörében dolgozhat tovább.

Mint ismert, Újbuda Önkormányzata megalkotta, a 
képviselő-testület pedig elfogadta a Köznevelési Kon-
cepciót, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy ösz-
szevonja az óvodák irányítását a kerületben. Azaz az 
újbudai óvodák irányítását a jövőben nyolc óvodave-
zető végzi majd. Az elmúlt hónapokban sokan aggód-
tak az intézmények miatt, de a tervezett változtatások 
ellenére megmarad azok autonómiája, miközben haté-
konyabbá válik az adminisztrációs költségek kezelése.

(B. K.)

Haidar Norbert önkormányzati képviselő parlamenti látogatásra 
invitálta a körzetében élő kelenföldi nyugdíjasokat és családjaikat, 
így 2015. június 12-én 60 fős újbudai csoport érkezett a Magyar 
országgyűlés épületébe, ahol dr. simicskó István sportért felelős 
államtitkár, Újbuda országgyűlési képviselője vezette körbe  
a meghívottakat. a látogatás szervezésével a képviselő célja az 
volt, hogy a kelenföldi polgárok megismerhessék a Parlament 
megújult épületét, a magyar törvényhozás menetét és annak legfőbb 
helyszíneit. a kezdeményezés sikerén felbuzdulva Haidar Norbert 
önkormányzati képviselő a jövőben minél több újbudai számára 
szeretne lehetőséget teremteni a magyar törvényhozás épületének 
díjmentes megismerésére, így rövidesen újabb látogatói csoportok 
szervezése várható. Dr. simicskó István országgyűlési képviselő 
rutinosan vezette körbe a résztvevőket az országgyűlés épületében, 
hiszen az elmúlt évben is több, mint 200 újbudai diákot látott 
vendégül, ahogy ő fogalmaz, „az ország legszebb munkahelyén”, 
ahol neki - a választópolgárok bizalmából - közel 20 éve van 
lehetősége dolgozni. a csoport a közel egy órás látogatás alkalmával 
megtekinthette a Parlament impozáns főlépcsőházát, a szent Koronát 
és a koronázási ékszereket is.

HírKéP
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Gyermeknapon is összefogott a kerület
Május 31-én megtelt a Bikás park, 
mintegy hatezer látogatója volt az 
újbudai gyereknapnak. A színpadon 
reggeltől estig szórakoztató műsorok, 
interaktív gyerekprogramok, táncház, 
bábelőadás és sztárfellépők várták a 
közönséget.

Ugrálóvárból sosem elég – tapasztalhatták a 
szervezők a Bikás dombi gyermeknapon, ugyan-
is hiába készültek belőle hárommal, a kicsik így 
is egész nap versengtek a bejutásért. A reggeli 
eső még talán megijesztette a szervezőket, de 
mire megérkeztek a gyerekek, felszáradt a szín-
pad meg a focipálya, és kezdődhetett az előadás, 
a rajzverseny és a vetélkedők sora. Az év többi 
eseményéhez hasonlóan, ez a program is az ösz-
szefogásról szólt, hiszen a szervezésbe kerületi 
egyesületek és vállalkozások is becsatlakoztak.

Családok vetélkedtek 
Egyesületek alakították ki a családi vetélke-
dősorozat 11 állomáshelyét, ahol különféle 
feladatokat kellett megoldani, a jól teljesítőkre 
pedig délután sok értékes nyeremény várt. Az 
állomáshelyeken pecséteket szerzők egyben 
hasznos ismeretekkel is gazdagodtak. A Vörös-
kereszt autós bemutatója, egészségügyi szűrései 
és kreatív foglalkozása mellett az újraélesztés 
képességét is elsajátíthatták az érdeklődők.  
A kelenföldi B-Klub Egyesület mozgáskoor-
dinációs, illetve ügyességi feladatokkal ké-
szült, de igazi különleges élménnyel szolgált 
kicsiknek és nagyoknak, hogy a sátruk egyik 
sarkában levő kézműves foglalkozáson készí-
tett ritmushangszereket egyből használhatták a 
Kispárna zenekarral való közös zenélésen. 

Az Összefogás Újbudárt Egyesület saját év-
közi programjaihoz kapcsolódó feladványok-
kal készült, a Polgárőrség és a Gazdagréti Ösz-

Sztárparádé és hömpölygő tömeg a Bikás parkban

tották a gyerekeket.  De profi népi táncosok is 
bemutatkoztak: műsorával színesítette a napot 
a Bartók Néptáncegyüttes.

Nem csoda, hogy délután a színpad előtt már 
hömpölygött a tömeg, hiszen a színpadon igazi 
sztárparádé volt: a tehetségkutatókból ismert 
zenészek, énekesek koncerteztek délután. A Ri-
sing Star című televíziós tehetségkutató műsor 
legnagyobb felfedezettjét, az idén érettségizett 
Várhegyi Lucas Palmirát boldogsággal töltötte 
el, hogy a közönség vele együtt énekelt. Bebe 
már gimnáziumi évei alatt tudta, énekes akar 
lenni, több zenekarban is feltűnt, de a Picasso 
Branch, később pedig a Back II Black tagjaként 
vált igazán ismertté. Kökény Attiláért is rajon-
gott a közönség: a Megasztár 5-re gyermekei 
nevezték be, amit ugyan nem nyert meg, de 
2010 legjobb férfi hangjává választották.

A nap zárásaként pedig Szikora Róbert és az 
R-GO zenekar lépett fel. Az EMeRTon-díjas 
magyar énekest az utóbbi években nemcsak a 
színpadon, de az X-faktor zsűrijében is láthat-
ták a nézők, hiszen lépést tart, és folyamatosan 
ismerkedik a fiatal tehetségekkel. Két új gidája 
is újbudai kötődésű, koncertezni sem először 
jött a kerületbe. A mostani fellépés előtt a fé-
nyek miatt izgult, hiszen nagykoncertjeit álta-
lában sötétben, mesterséges fényekkel adja. Ez 
a közönséget cseppet sem zavarta, 61 évesen is 
úgy zajlanak fellépései, mint az utóbbi három 
évtizedben akármikor: koncertjein hatalmas 
tömeg gyűlik össze, az első sorokban fiatal 
lányok sikítoznak. „Amint az ember teljesen 
elveszíti gyerekségét, megöregedett. Nem baj 
az, ha felnőttünk, de nem szabad öreggé válni! 
– vallja Szikora, és ehhez tartja is magát.

(K. V.)

Kutyák körül forgott  
a gazdagréti gyermeknap
Állati jó gyermeknapot rendezett a KULTI Gazdagréti Közösségi Ház a Gazdagréti 
Összefogás Egyesülettel és a Gazdagréti Nyugdíjas Szabadidő Klubbal közösen.

Kék-tó téri ünneplés
A kelenvölgyiek a Kék-tó téri játszótéren ünnepelték a gyermeknapot. A KULTI 
Kelenvölgyi Közösségi Ház szervezésében idén is volt bábszínház, ringató, ugrá-
lóvár és bicikliverseny.

– Minden évben próbálunk valami újat is behozni, de vannak olyanok, amiket a gyerekek 
képtelenek megunni. Ilyen például az ugrálóvár vagy a kézműves foglalkozások – mondta 
Ponczók István, a KULTI Kelenvölgyi Közösségi Ház szakmai referense. A Bazsarózsa Báb-
játszók Lev Tolsztoj Aranyos tarajos kiskakasát adták elő. – A kissé engedetlen kiskakas min-
dig bajba kerül a darabban. – Azért szeretem, mert a kicsiknek jó példa arra, hogy néha szót 
kell fogadni – mesélte Hajdúné Lovas Zsuzsanna Mészáros Vincéné-díjas bábpedagógus, aki-
vel az előadás után kézműves foglalkozás keretében el is készíthették a gyerekek a főszereplő 
kiskakast.

A különleges hangulatú tavacska partján minden korosztály késztetést érzett arra, hogy 
pecabotot ragadjon. – Ilyenkor mindig kinyitják a kapukat, és közelebbről is megnézhe-
tik a gyerekek a tavat, elkezdhetik elsajátítani a pecázás fortélyait, persze csak kicsi-
ben – mondta Csernus László önkormányzati képviselő. A gyerekek a lavórból kifogott 
műanyag halakat beválthatták apró ajándékokra. Míg a legkisebbek kézügyességüket fej-
lesztve gyakoroltak a nagy feladatra, addig a tapasztaltabb horgászok már a bográcsban 
rotyogtatták a halászlét. A kisfiúk a már hagyományos bicikliverseny miatt izgultak leg-
inkább: néhány bemelegítő kör és az útvonal feltérképezése után lelkesen vetették bele 
magukat a száguldásba.

(H. L.)

– Rengeteg állattartó él itt, Gazdag-
réten, főként kutyások. Arra gondol-
tunk, miért ne szervezhetnénk egy 
kifejezetten állatos gyermeknapot 
– mondta Molnár Renáta, a KULTI 
Gazdagréti Közösségi Ház szakmai 
referense. 

Ehhez sikerült megnyerni a helyi 
Gazdagréti Állatbarát Kört, valamit 
az Őrmezei Kutyaiskolát, és egy ze-
nés kutyabemutatóval lepték meg a 
gyerekeket. A Hungarian Pug Rescue, 
a Mopsz Fajtamentők Egyesülete ba-
rátságos simogatni való kutyusokat 
hozott a rendezvényre, a Gazdagréti 
Összefogás Egyesület pedig egy öt 
állomásból álló állatos vetélkedővel 
készült. 

Bár a négylábúaké volt a főszerep, 
számtalan színes program közül le-
hetett válogatni. Misi bohóc nemcsak 
megnevettette, de meg is tornáztat-
ta az összesereglett gyerekcsapatot. 
Csillámfestés, arcfestés, lufihajtoga-
tás, valamint óriásbuborék-bemutató 
is szerepelt a programok között, ahol 

a kicsik és felnőttek egyaránt gyako-
rolhatták, hogy kell több méteres bu-
borékokat fújni. 

2012-ben Gazdagrét átvette Őrme-
zőtől a Tappancsfal-avatás hagyo-
mányát. Azóta az újszülöttek láb-
nyoma gipszbe öntve minden évben 
felkerült a Gazdagréti Közösségi 
Ház falára, születési évvel és egy kis 
fotóval. Király Nóra alpolgármes-
tert kérték fel arra, hogy legyen az 
esemény védnöke. Az ötgyermekes 
édesanya nemrégiben született kis-
lányának láblenyomata is felkerült  
a tappancsfalra. – Ez nagyon szép 
kezdeményezés, és motiválja a szülő-
ket arra, hogy bekapcsolódjanak a kö-
zösségi életbe – mondta az alpolgár-
mester. A falra felkerülő lábnyomok 
gazdái automatikusan bekerülnek a 
Tappacsosok klubjába, és számtalan 
meglepetésprogramra hívja meg őket 
a közösségi ház. A gyereknapon egy 
ajándék ringató foglalkozással indult 
a közösségépítés. 

(H. L.)

A 77 Elektronika Kft. kiemelt támogatóként 
23 vércukorszintmérőt adományozott a kerü-
leti iskoláknak, melyet a színpadon Hoffmann 
Tamás polgármester vett át szimbolikusan.  
A 77 Elektronika Kft. a folyamatos innováci-
ónak és minőségi termékeinek köszönhetően a 
mai napig vezető szerepet tölt be a magyaror-
szági vércukormérő-piacon, a napokban kerül 
forgalomba a 64. generációs készülék. A hely-
telen életmód következményeként egyre több-
ször fordul elő gyermekkori cukorbetegség, 
ezért tartotta fontosnak a kerületben működő 
cég, hogy minden iskolának saját vércukor-
mérője legyen. Az egyetlen valóban hazai fej-
lesztésű vércukormérő, a Dcont® készülékek 
gyártójaként Magyarországon a vércukor-ön-
ellenőrzést elsőként a 77 Elektronika Kft. tette 
széles körűen elérhetővé a cukorbetegek szá-
mára. A 100 százalékban magyar tulajdonban 
lévő, családi vállalkozás kutatási eredményei 
és világszínvonalú fejlesztései közel harminc 
éve segítik a magyar diabetológiát.

 
Közös ének és tánc  
a színpadon 
A nap elején a legkisebb gyerekeket Nyulcsi 
Julcsi, Bundás Apó és Lompos, a farkas kö-
szöntötte, majd zenés-mondókás képességfej-
lesztő gyerekkoncerttel folytatta a Napvirág 
zenekar, amelynek alapítói, Farkas Ildikó és 
Kozma Tamás a Bikás park szomszédságában 
élnek, és saját gyerekeikkel is sokszor meg-
fordulnak a közeli játszótereken és sportpá-
lyákon. Egyedi módon ötvözi a magyar nép-
zenét és a könnyűzenei elemeket a Kiss Kata 
zenekar, amellyel együtt énekelni és táncolni a 
legfiatalabbaknak és a legidősebbeknek is ma-
radandó élményt jelentett. Először közös ének-
re, táncra, majd egyenesen a színpadra csábí-

szefogás Egyesület közös sátorban mérte fel a 
felnőttek közbiztonsággal kapcsolatos ismere-
teit. A kérdőív kitöltése és az ügyességi felada-
tok teljesítése után vattacukorral jutalmazták 
az ovisokat, iskolásokat. Király Nóra alpol-
gármester kezdeményezésére a közeljövőben 
megalakul a Fiatal Családosok Klubja – a ren-
dezvényen már ők is képviseltették magukat. 

Miközben a Dínóparkban folyt az aranymo-
sás, mások épp helytörténeti bemutatón vettek 
részt Albertfalva múltjából, vagy történelmi 
játékokon – kincskereséssel és cserépdarabok 
összegyűjtésével – fedezték fel a Kána falu 
kincseit. A feladatok között történelmi jellegű 
kérdések is szerepeltek, mint például az albert-
falvai repülőgépgyárról szóló feladványok – 
aki nem tudta elsőre megválaszolni a kérdést, 
az a kapcsolódó kiállítást végignézve biztosan 
rájött a válaszra.

A rendőrök állomásán KRESZ-teszt, bűn-
cselekményes teszt és internetbiztonsági totó 
szerepelt, vagy testpáncélt, pajzsot, sisakot, 
lövedékálló mellényt próbálhattak fel a gyere-
kek. Az ujj- és tenyérnyomatvételre is sokan 
jelentkeztek. De a kis tűzoltókat is könnyen fel 
lehetett ismerni: a tűzoltók sátránál az apukák 
pumpálták a vizet egy locsolócsőbe, gyerme-
keik pedig félig tele műanyag flakonokat pró-
bált eltalálni a vízsugárral. És a sportos-ügyes-
ségi játékok sem fogtak ki a gyerekeken.

A sportos kihívást kedvelők falat mászhat-
tak, a Hópárduc Alapítvány jóvoltából rekeszt 
építhettek, kapura lőhettek, vagy a Slide-ban 
(két fa közé kifeszített speciális kötél, melyen 
egyensúlyozva kell végig menni) próbálhatták 
ki magukat. Az aszfaltrajzversenyen az „Új-
budai nyár” megszínesítéséhez ragadhattak 
krétát a legkisebbek. A rajzokat zsűrizték, és 
5 órakor a színpadon díjazták is a legjobbakat. 
Ekkor sorsoltak a leadott menetlevelek közül 
is – a szerencsések koruknak megfelelő, érté-
kes nyereménycsomagot kaptak.

 
Támogatói összefogás 
A XI. kerületi vállalkozások is megérezték a 
rendezvény kiemelt szerepét, így többen is hoz-
zájárultak sikeréhez. Az Erőmű évek óta támo-
gatója a Bikás parkban rendezett gyermeknap-
nak, a Játékforrás szokás szerint a helyszínre 
települt, és gondolkodásfejlesztő egyéni logikai 
játékokkal foglalkoztatta a jelentkezőket.

Vércukorszintmérőt elsőként a Petőfi Sándor Általános Isko-
la vette át június 12-én. A 77 Elektronika Kft. a Bikás Parkban 
rendezett gyereknap kiemelt támogatójaként egyéb felaján-
lásai mellett huszonhárom darab vércukorszintmérőt ado-
mányozott a kerületi iskoláknak, melyet az önkormányzat 
vett át és juttatott el az intézményeknek. A Petőfi iskolában 
zajló átadón Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika ügyvezetője 
és Hoffmann Tamás polgármester is részt vett.

HírKéP
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A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

országos néptáncsiker Újbudán

A bocskai István Általános Iskolában folyó 
tehetséggondozó program részeként néhány 
osztályban emelt óraszámban tanulnak 
néptáncot a gyerekek. Fontos, hogy  
a néptáncfoglalkozásokon a diákok személyi-
ségének formálása a zene, a népi kultúra és  
a közösség erejével történjen.

Az intézmény 5. a osztályos diákjai a „Dunán in-
nen, Tiszán túl” gyermek- és ifjúsági népművészeti 
tehetségkutató verseny Budapest–Pest megyei elő-
döntőjén május 16-án, Nagykovácsiban néptánc ka-
tegóriában aranyminősítést nyertek, majd az orszá-
gos verseny június 6-án, Miskolcon megrendezett 
Kárpát-medencei döntőjében ezüstérmet szereztek. 
Eredményeikkel tovább gazdagították iskolájuk hír-
nevét, és Újbuda nevét is országosan ismertté tették.

A csodálatos eredmény titka az iskola, ahol a gye-
rekek emelt óraszámban tanulhatnak néptáncot; a 24 
lelkes diák, akinek a néptánc nem csupán tantárgy, 
hanem örömforrás; továbbá a két tehetséges pedagó-
gus, aki tanítványainak átadja a tánc iránti szeretetet, 
illetve népi hagyományaink és kultúránk tiszteletét.

A sikeres csapat  néptánctanárai, Harangozó Krisz-
tina és Mosóczi István azt vallják, hogy igazi ered-
ményt csak akkor lehet elérni, ha a legjobbra töreked-
nek. Ez megmutatkozik meg a gyerekek néptáncban 
és a tanulásban elért eredményeiben is.

Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Polgármesteri Hivatalának 

jegyzője  

ÉpítÉsi ügyintÉzőt  
keres

 
A meghirdető szerv: Budapest Főváros  

XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivata-
la, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

 
A meghirdetett munkahely, beosztás:  
Hatósági Igazgatóság, Építési Osztály

1 fő építési ügyintéző határozatlan időre 
hat hónapos próbaidővel

 
Alkalmazási feltételek  

és szakmai követelmények:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolyta-
tása,

képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet I. számú mellékletének 
15. pontja szerinti I. besorolási osztály-
ban aa) egyetemi szintű építészmérnöki 
vagy építőmérnöki (magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, 
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnö-
ki, építészmérnöki, építőmérnöki (maga-
sépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) szakkép-
zettség, vagy ezekkel egyenértékűnek el-
ismert szakképzettség, vagy ab) alapkép-
zésben szerzett építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy magasépítési szakirá-
nyán szerzett szakképzettség, mesterfo-
kozatú képzésben szerzett tervező építész-
mérnöki, szerkezettervező építészmérnöki 
szakképzettség, osztatlan képzésben szer-
zett építész szakképzettség, vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szakképzettség.
 

Feladatai:
elkészíti a határozat-, intézkedés-, levél-, 
beszámoló-, tájékoztató tervezeteket,
nyilvántartja a területére vonatkozó, jog-
szabályban meghatározott adatokat.
 

Előnyök az elbírálásnál:
• államigazgatásban szerzett minimum 
egyéves szakmai gyakorlat,

• jó kommunikációs és problémamegoldó 
képesség,
• magas szintű írásbeli kifejező készség,
• felhasználói szintű számítógépes ismere-
tek (word, excel).
 

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, va-
lamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda 
Közterület-felügyelet alkalmazottainak 
juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata képvise-
lő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormány-
zati rendelete alapján.
 

A jelentkezéseket
• e-mailben, Europass formátumú szakmai 
önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevé-
kenység ismertetésével),
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okmányok másolatával, három hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
(másolat vagy igazolás) csatolásával.
• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a benyúj-
tott pályázati anyag személyes adatait a 
pályázati eljárásban résztvevők megismer-
hessék, kezeljék.
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Pol-
gármesteri Hivatalának jegyzőjéhez cí-
mezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail 
címre kell megküldeni „Építésügyi ügyin-
téző” jeligére.
 
A pályázat beérkezésének határideje:  

2015. június 22.

Pályázat elbírálásának határideje:  
2015. június 30.

Állás betöltésnek várható időpontja:  
2015. július 1.

 
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
 
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI.  
Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala 
Hatósági Igazgatóság, Építési Osztályán 
(Bor Évánál: 06/1/3724-627) vagy a Hu-
mánpolitikai Csoportnál (Antalics Brigit-
ta: 06/1/381-1341) telefonon.
 
Budapest, 2015. június 4.

PÁLYÁZATI FELHíVÁS

MűFÜVES PÁLYÁT KAPTAK AZ óVodÁSoK
a Fehér Kavics Óvodában három évvel ezelőtt született meg az 
igény az új műfüves pálya létrehozására. a gondolatot tett követ-
te, melynek eredményeképpen idén nyáron birtokba is vehették  
a kicsik a létesítményt. az átadást a Nemzeti Összetartozás Nap-
jára időzítették, így igazi ünneppé terebélyesedett az esemény. 
a sportpályát simicskó István országgyűlési képviselő és Takaró 
Károly püspök avatta fel.

HírKéP

Idén is Újbuda ad otthont az 
Ironman 70.3 triatlonversenynek
Az Ironman 70.3-at második alkalommal, augusztus 22-én rendezik meg budapesten, a tavalyihoz képest 
kétszer annyi versenyzőre, másfélszer annyi kísérőre és harminc százalékkal nagyobb bevételre számítanak  
a szervezők. A versenyközpont és a pálya főbb helyszínei ezúttal is Újbudán, a Lágymányosi-öbölben lesznek.

Tavaly rendeztek először 
Ironman 70.3 nemzetközi tri-
atlonversenyt Budapesten, a 
versenysorozat történetében 
a magyar főváros volt az első 
közép-európai helyszín. Az 
esemény nemcsak sportszak-
mai, hanem kiemelkedő gaz-
dasági siker is volt: a hozzá 
kapcsolódó költések összege 
meghaladta a 2,5 milliárd 
forintot. Az Ironman 70.3 
résztvevői idén is 1,9 kilo-
métert úsznak, 90 kilométert 
tekernek és 21,1 kilométeres 
félmaratoni távot futnak le. A 
versenyzők között 2015-ben 

is lesznek nemzetközi és ha-
zai világklasszisok, indul pél-
dául a globális triatlon sport 
egyik legeredményesebb 
sztárja, Paula Newby-Faser 
nyolcszoros Ironman-világ-

bajnok, aki a ’80-as és ’90-es 
évek egyik legjobb hivatásos 
női atlétája is.

A verseny nem olcsó, a ne-
vezési díj egyéni indulóknak 
210 euró, váltóban 250 euró, 
plusz 6 százalékos kezelési 
költség. A regisztráció ak-
kor számít megerősítettnek, 
ha a sportoló neve felkerül 

az Ironman 70.3 Budapest 
online startlistájára. A ren-
dezvényen 35 kvalifikáció 
szerezhető meg a 2016-os 
Ironman 70.3 világbajnok-
ságra. 

A pályavezetés meghatározó 
eleme a Duna és Budapest 
belvárosa. Az egykörös úszó-
pálya a Kopaszi-gát védett 
öblében lesz. Kerékpárral 
két kört kell teljesíteni: az 
első szakasz a Duna budai 
oldalán, a Kopaszi-gáttól az 
Óbudai-szigetig tart, onnan 
kell visszafordulni. A 16. ki-

lométer körül emelkedő visz 
a Várba, majd egy rövid lej-
tős szakasz következik. Az 
Alagúton keresztül, majd  
a Lánchídon átkelve északra 
fordul, és a folyó pesti ol-
dalán folytatódik a pálya, a 
Parlament érintésével egé-
szen az Árpád hídig. Innen 
vissza a pesti rakparton déli 
irányba, egészen a Bálnánál 
lévő fordulóig tekernek a ver-
senyzők, aztán a Lánchídon 
újra átkelve a Duna budai 
oldalán haladnak az Építész 
útig, majd vissza a verseny-
központba, és tovább a má-
sodik körre. A pálya a vári 
emelkedőtől eltekintve szin-
te teljesen sík. A futópályán 
négy kört kell teljesíteni.  
A futókör a park nyugati ka-
pujától (Vízpart utca) rajtolva 
az aluljárón keresztül vezet 
át a főúton és a kerékpárpá-
lyán, majd egészen a Gellért 
térig tart. A Műszaki Egye-
tem előtti fordulópont után 
visszaérkeznek a versenyzők 

az öböl területére. A pálya 
nagyrészt sík, a szintemelke-
dés 10 méter.

Az Ironman 70.3 kísérőren-
dezvényét, az Irongirl nőknek 
szóló futóversenyt augusztus 
23-án tartják, ennek helyszí-
ne a Kopaszi-gát és környéke 
lesz.

(B. K.)
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Albertfalvi Mustra
Verőfényes napsütés, fülbe-
mászó dallamok, ínycsiklandó 
finomságok és remek társaság. 
Ezek a tökéletes szabadtéri 
programok kellékei. 

Az Albertfalvi Mustrán szerencsére 
minden kellék adott volt, hogy valódi 
örömünnepben legyen része az ott la-

kóknak: nagyszerű előadók léptek fel, 
és még a közönség is bekapcsolódha-
tott a zenébe és persze a táncba. A nap 
folyamán albertfalvai művészeti tár-
saságok mutatkoztak be a Gyékényes 
utcában felállított színpadon, délután 
pedig felnőttcsoportok szórakoztatták 
az érdeklődőket. 

A színpadi programok mellett egy 
szabadtéri kiállítást is megtekinthet-
tek az arra járók, ahol a városrészben 
működő egykori legendás cégeket és 
gyárakat mutatták be. A mesterségek 
udvarában a kovács- és fazekasmes-
terség, valamint a gyertyaöntés tit-
kait fejthették meg a kicsik, akik sa-
ját kezűleg készített csecsebecsékkel 
térhettek haza. Természetesen a mé-
zeskalácsszív és egyéb vásárfia sem 
hiányozhatott a családias hangulatú 
rendezvényről. 

Az eseményen a körzet országgyű-
lési képviselője, Szabolcs Attila kö-
szöntötte a megjelenteket. – A Nem-
zeti Összetartozás Napja alkalmából 

számos helyen ünnepelték a magyar 
kultúrát és a hagyományt. Úgy gon-
dolom, a hagyományokat ápolni, örö-
kíteni és megteremteni is kötelessé-
günk. Az ilyen kis közösségek ünnepe 
az, amely összefogásra buzdít mind-
annyiunkat. Ezeken az ünnepeken 
szívesen vesznek részt az emberek, 
és szerencsére van, aki meg is teremti 

ezeknek a fel-
tételeit. Farkas 
Krisztina pedig 
szívesen vál-
lal szerepet a 
közösségépítő 
rendezvények 
felkarolásában 
– mondta Sza-
bolcs Attila.

Az önkor-
mányzati képvi-
selő magában a 
programszerve-
zésben is aktí-

van részt vett, de anyagilag is támogatta 
az esemény létrejöttét. – Az Albertfal-
vi Mustra végre megtalálta sajátos vá-
rosrészi arculatát, bensőséges hangula-
tú családi rendezvénnyé szerveződött, 
ahol a szomszédok megismerhették 
egymást, és a helyet, ahol élnek. Ezen a 
napon Albertfalva művészeti csoport-
jaié és kis közösségeié volt a színpad 
és az utca. Itt tényleg mindenki bemu-
tathatta a nagyközönségnek művésze-
ti és kulturális értékeit – fogalmazott 
Farkas Krisztina. 

Csernus László képviselő szerint 
ezek az ünnepnapok elsősorban egy-
más megismeréséről szólnak. Ilyenkor 
azokkal az emberekkel is beszélgetés-
be elegyedünk, akik mellett máskor 
elmegyünk az utcán. Albertfalvának 
évente két ünnepnapja van, az Albert-
falvi Mustra és a búcsú, mindkettőnek 
fontos szerepe van a közösségi élet 
megteremtésében. Az eseményt egy 
lampionos utcabállal zárták.

(K. A.)

és a Tranzit Art Café csapata
Az esemény főszervezői: Újbuda Önkormányzata

Nem tudja hová tenni 
a szükségtelenné vált játékokat? 
A gyerekek kinőtték a ruháikat? Felesleges könyve van otthon?

Az adományokért cserébe mindenki vendégünkegy pohár málnaszörpre ! Jöjjenek családdal vagy gyerekekkel,
vegyenek részt kézműves foglalkozásokonés a kicsiknek-nagyoknak egyaránt szóló kertmozis előadásokon.

Ne feledjék, ami Önöknek kacat, másoknak kincs lehet!
Az összegyűlt adományokat kerületi rászorulók kapják.

Ne dobjon ki semmit, 
segítsen velük másokat, adományozzon,

és HOZZA EL A FELESLEGESSÉ VÁLT GYEREKHOLMIKAT

június 22. és 24. közö�
a �anzit �t Café teraszára!

Mindhárom nap délután 14 és este 19 óra között várjuk Önt is.

Nem a kor számít
100. születésnapja alkalmából köszöntötték Linder Ernőné Gecső Zsuzsannát, az 
iskola egykori pedagógusát a Szent Margit Gimnáziumban május 28-án, akinek 
Czunyiné bertalan judit köznevelési államtitkár miniszteri oklevelet adott át 
kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként.   

A gránitdiplomás testnevelő tanár 25 éve min-
den csütörtökön tornaórát tartott a Szent Mar-
git Gimnáziumban egykori – ma már jócskán 
70 év fölötti – diákjainak, akik negyed száza-
da, az akkor alakult Budai Margitosok Baráti 
Köre elnökévé is megválasztották. A kondi-
cionáló szeretettorna-foglalkozások sokak 
bánatára egy baleset miatt ősszel megszakad-
tak. – Zsuzsa néni csupa szeretet. Azt szoktam 
mondani, egy biológiai csoda, mert korához 
képest szellemileg és fizikailag is elképesztő-
en jó állapotban van – mondta Kerey Györgyné 
Jutka, aki valamikor szintén a gimnáziumban 
tanított, majd csatlakozott a szeretettornások 
körébe.

Az ünnepi köszöntők sorát Czunyiné Bertalan 
Judit köznevelésért felelős államtitkár kezdte, 

akit Zsuzsa néni pályájából az ragadott meg leg-
inkább, hogy a test és a szellem egységére, azok 
együttes nevelésére egyaránt hangsúlyt fekte-
tett. Ezért aztán bibliai példákat idézve, úgy kö-
szöntötte Zsuzsa nénit, mint a szó legnemesebb 
értelmébe vett tanítót. Beszédét követően az 
államtitkár miniszteri oklevelet adott át Linder 
Ernőnének kiemelkedő szakmai tevékenysége 
és pedagógiai munkája elismeréseként. A Bu-

dai Margitosok Köre nevében Kubányi Judit, a 
Szent Margit Gimnázium nevében Görbe Lász-
ló igazgató és Kuchta Margit nővér tartott be-
szédet. Az iskola diákjai vidám zenés előadás-
sal igyekeztek megeleveníteni, mit jelent az, ha 
örömből fakad a mozgás. Ezt követően Linder 
Ernőné mondott köszönetet az egybegyűltek-
nek. Mondataiból áradt a szeretet, a bölcsesség, 
az életigenlés és a humor. – Ebben a panaszos 
és elégedetlen világban én egy boldog és hálás 
ember vagyok – szögezte le. Ha már szülinap, 
nem maradhatott el a torta sem, amely mi mást 
formázhatott volna meg, mint a Szent Margit 
Gimnázium tornatermét.

Zsuzsa néni talán nem is sejti, hogy példa-
adásának a 60+ Program megszületésében is 
jelentős szerepe volt. 

– A 2000-es 
évek elején, ami-
kor az önkormány-
zat vezetésében 
felmerült, hogy 
szükség lenne egy 
olyan program 
k i d o l go z á s á r a , 
amely lehetőséget 
nyújt az idősek 
számára, hogy ak-
tívan tudják eltöl-
teni mindennap-
jaikat, elkezdtünk 
élő példák után 
kutatni – mesél-
te Molnár László 
a lpolgá r mester. 
– Nem is kellett 

messzire menni, hiszen az önkormányzat épü-
letétől csupán kétutcányira, az akkor éppen 90 
esztendős Zsuzsa néni gimnasztikát tartott 70 
éves egykori tanítványainak a Szent Margit 
Gimnáziumban. Ezt a példát akkor az önkor-
mányzat felkarolta, és programszintre emelte. 
Így lett a 60+ Program egyik ihletője a 100. 
születés napját ünneplő Zsuzsa néni.

(H. L.)
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További programok és információ:

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

60+

PrograMaJáNlÓ
Ajánló az Újbuda 60+ közel 
270 havi programjából
Minden kedden 9.00–10.00  
3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont; ingye-
nes; további információ: 372-4636 (minden hétköznap 
9.00–14.00 óra között)
 
Minden kedden 9.00–10.00 óra között  
és minden csütörtökön 16.00–17.00 óra  
között Hahota jóga
Helyszín: Bikás park (a kék sportpálya melletti füves 
terület); ingyenes; további információ: 372-4636 
(minden hétköznap 9.00–14.00 óra között)
 
Minden szerdán 10.00–10.30 3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Kőmaci szobor (Feneketlen-tó), ingyenes; 
további információ: 372-4636 (minden hétköznap 
9.00–14.00 óra között)
 
Minden szombaton 9.00–10.00 3-1-2 meridiántorna
Helyszín: Bikás park (a kék sportpálya melletti füves 
terület); ingyenes; további információ: 372-4636 
(minden hétköznap 9.00–14.00 óra között)
 
2015. június 19. 18.00–20.00 Teadélután 
Kelenvölgy története – előadás fotókkal
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház; ingyenes; 
további információ: 424-5363 
 

2015. június 20. 9.00–12.00 Hasznos Holmik  
Vására
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház; ingyenes; további 
információ: 309-0007 
 
2015. június 20. 10.00–22.00 Varázslatos Szent 
Iván-nap. Kulturális családi program. Helyszín: Gaz-
dagrét, Frankhegy–Torbágy utca közti liget; ingyenes; 
további információ: 246-5253 
 
2015. június 23. Mezőgazdasági Múzeum (Vaj-
dahunyad Vár) megtekintése vezetéssel  Előzetes 
jelentkezés szükséges!
Az újonnan megnyitott Hidaskapu és Apostolok tor-
nyába is fel lehet menni külön díjazásért vagy kombi-
nált jeggyel. Találkozó: 9.30, Móricz Zs. körtér, Szent 
Imre-szobor. Költségek: nyugdíjasok részére 600 Ft, 
70 év felett ingyenes. A vezetés díja 25 főig 5000 Ft, 
amely megoszlik a résztvevők között. Jelentkezés: 
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között az Újbudai 
Szenior Programközpontban (1117 Bp., Bölcső u. 3., 
372-4636) vagy a megadott e-mail címen.
 
2015. június 24. 9.00–16.00 Szentendre  
Városi Tömegközlekedési Múzeum megtekintése  
Előzetes jelentkezés szükséges!
Belépő: 280 Ft/fő; további információ és jelentkezés: 
789-3022
 
2015. június 29. 17.00–19.00 Világjáró Klub
Kádas László élménybeszámolója az USA Nemzeti 
Parkjairól. Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház; 
ingyenes; további információ: 246-5253 
 
2015. június 26. 12.30–14.00  60+ mentálhigiéné
Előadás és csoportos beszélgetés szakember vezetésé-
vel. Téma: Aktív társasági élet 60 év felett is
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont; ingye-
nes; minden hétköznap 9.00–14.00 óra között a 372-
4636 telefonszámon
 
2015. július 26. 18.00–19.00 A Kelenvölgyi Festőis-
kola év végi közös tárlatának megnyitója. Megte-
kinthető: július 28-áig
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház; ingyenes; további 
információ: 309-0007

Ámulat  
1–88 évig
Szó szerint ezeket a generációkat láttam 
magam körül egy hétköznap délelőtt. Együtt 
és egymás mellett – emlékezve és felfedezve – lelkesedtek  
a látottakon. Hogy hol volt ez az idill? Székesfehérvár belvárosában, 
a felújított Hiemer házban, a Hetedhét játékmúzeumban.  

Csoportos kiállítás nyílt  
a 60+ Fotókör képeiből
A boldogság forrásai címmel rendezett kiállítást a 60+ Fotókör az Újbudai Szenior Programköz-
pontban. A megnyitó június 10-én volt, a képeket szeptember 1-jéig lehet megtekinteni.

A Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium növendékei furulya-
szólókkal és népdalokkal, kórusa pedig Schubert-duet-
tekkel teremtette meg az ünnepi hangulatot. A tárlatot 
Hoffmann Tamás polgármester nyitotta meg. 

– Az újbuda 60+ Fotókör az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő „vadhajtásunk”, hiszen a Médiaműhelyből 
kinőve, tagjai önszerveződővé váltak. Sokukat már 
régebb óta vonzott a digitális fotózás, így úgy döntöt-
tek, meg is tanulják a lehető legmagasabb színvonalon. 
Összejárnak, előadásokat tartanak egymásnak, kirán-
dulásokat, programokat szerveznek, ahol fotóznak, az-
tán kiértékelik az eredményt. A falra kerülő képekből 
közel ötven kiállítás nyílt az elmúlt években. Egyéni és 
csoportos is. A mostani tárlat két fő téma köré szerve-
ződött: az egyik a gyerekarcok, a másik a virágok mint 

az élet boldogságának forrásai – mesélte Toldi Tamás, a 
60+ Program referense.

– Olyan témát kerestünk, ami minden fotóst foglal-
koztat. Részint a családról szól, részint a természetről, 
valamint arról, hogy érezzük magunkénak ezt a vilá-
got – mondta Áment Zsóka, a 60+ Fotókör vezetője. 
Huszonegy fotográfus képeiből válogatták ki azt az 
egy-két legjobbat, ami keretbe került. Vannak köztük 
olyanok, akiknek több mint öt éve hobbijuk a fényké-
pezés, és van, aki csak idén csatlakozott. – A falon 
látni egy általunk készített alkotást, nagy élmény ér-
zelmileg is, és önbecsülés szempontjából is – árulta el 
Áment Zsóka a tárlatokat mozgató szervezőerő ereden-
dőjét. – Egyre több tagunknak van önálló kiállítása. A 
csoportos tárlatok már ritkábbak, amit nagy sikernek 
könyvelek el – tette hozzá. (H. L.)

Moskovszky Éva és édesanyja 70 év 
alatt összegyűjtött, 18–19. századi 
polgári játékait láthatjuk a különleges 
kiállításon. Nem tematikusan, a kicsi 
szobák, házak inkább életképeket je-
lenítenek meg. Van nappali és gyerek-
szoba, kalaposműhely és betegszoba, 
van egy konyha, ahol kiszaggatva áll 
a tepsiben a süti, mellette a sparhel-
ten pedig már készül az ebéd. Külön 
vitrinben apró karlsbadi porcelán 
étkészletek, evőeszközök. Nem hiá-
nyoznak a szobák, konyhák sarkában 
játszó kutyusok, cicák sem.

De hogy a fiúknak is legyen érde-
kesség: terepasztal – természetesen 
működő vonattal –, sőt, egy tengeri 
csata helyszíne is megelevenedik.  

Ezen a helyen nem igaz az a múze-
umi mondás, hogy „mindent a szem-
nek... ”, mert itt egyes vitrinek alatt 
hozzájuk kapcsolódó „eszközök” van-
nak kihúzható fiókokban. Így – aki 
akarja – részesévé válhat a látottak-
nak. Külön sarok várja a régi társasjá-
tékok kedvelőit egy kis játékra.

Hogy még teljesebb legyen a mesevi-
lág, egy állandó Réber László-kiállí-
tás is megtekinthető a múzeumban, 
hisz a meseillusztráció is része a gye-
rekvilágnak…

Ennyit a látottakról, a hallottakat 
nehezebb visszaadni.

Két fiatal anyukát hallottam, akik 
négy kicsi gyerekkel nézelődtek: 
„nézd, pont ilyen volt…”, „mutasd, 
tényleg... ”, „neked is volt?”. „Anyu, 
mi ez?”. „Figyelj, nézz bele, és for-
gasd…”. „Ugye milyen szép? Úgy 
hívják, hogy kaleidoszkóp”.

Egy nyugdíjas csoport: „nahát, pont 
ilyen volt”. „nézd, nézd ezt itt?”, „jé, 
emlékszel, … hogy is hívták?”. „nem 
ez a laterna magica?”

Külön élmény volt a látogatókat fi-
gyelni…

Kezdődik a szünidő... Kívánom, 
hogy mind többen legyenek részesei 
– ha tehetik, több generáció együtt – 
ennek a különleges élménynek!

(Kéri Juli
60+ önkéntes újságíró)

A természet és az ember – 
a duna-Ipoly Nemzeti Park 
előadása
A duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa 2015. június 23-án, kedden 
10.30-kor interaktív előadást tart „A természet és az ember” címmel 
az Újbuda Szenior Programközpontban (XI., bölcső u. 3.). 

Magyarország több állat- és növény-
faja kizárólag a nemzeti parkban él, 
amelynek munkatársai sokat tesznek 
a kipusztulófélben lévő fajok meg-
mentéséért, a természetvédelemért és 
értékeink megőrzéséért. A XI. kerüle-
ti Budai Sas-hegy Természetvédelmi 
Terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park-
hoz tartozik, amely a témával kapcso-
latban már több programot is kezde-
ményezett, ezért az előadást is ebben 
a témában tartják.

Kezdetben az emberiség nem fog-
lalkozott a természetvédelemmel és 
az erőforrások véges voltával, mivel 
az életszükségletei nem követeltek 
olyan nagymértékű fogyasztást, és a 
természet elemei még szinte korlátla-
nul rendelkezésre álltak.

Napjainkban a saját kárunkon kell 
megtapasztalnunk ennek ellenkezőjét. 
A civilizáció okozta föld-, víz- és le-
vegőszennyezés egyre erősebb, a nö-
vények és az állatok több faja kipusz-
tul, erdeink csökkenőben vannak, 
ezáltal a klímaváltozás bekövetkezése 
elkerülhetetlen. Korunk generációja 
fokozatosan rádöbben arra, hogy ez a 
természetpusztító folyamat már bizto-
san nem folytatható tovább, és ha nem 
sikerül megállítani, a jelenlegi isme-
reteink szerint katasztrofális követ-
kezmények elé nézhetünk.

A magyarországi természetvédelem 
történetéről és a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park értékmegőrző szerepéről szóló 
előadásra minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Pénzügyeiben is legyen 
tudatos!
Újabb ingyenes szolgáltatás indul  
az Újbuda 60+ Programban

A tudatosság, az odafigyelés és az 
óvatosság az élet más területei mellett 
a pénzügyekben is fontos. Ezen cél 
megvalósulásáért indul a 60+ új szol-
gáltatása, amely előadások és szemé-
lyes tanácsadás segítségével próbálja 
az időskorúak tájékozottságát növelni 
az anyagiak terén.

Az első előadásban szó lesz azokról 
a pénzügyi alapfogalmakról, a szám-
lavezetés és banki ügyletekkel kap-
csolatos alapvető ismeretekről, ame-
lyekkel az időskorúak is találkoznak 
mindennapjaikban. A további előadá-
sok a befektetésekkel, a megtakarí-
tások általános lehetőségeivel, a biz-

tonságos hitelfelvétellel kapcsolatos 
tudnivalókkal foglalkoznak majd, és 
mód nyílik az egyéni kérdések meg-
beszélésére is.

Az első előadás tervezett időpontja: 
2015. június 29. 12.30, helyszíne: az 
Újbudai Szenior Programközpont (XI. 
Bölcső u. 3.)

Az előadással és az új programmal 
összefüggő információt a Program-
központ számán kaphatnak.

(Újbuda)
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Rengeteg izgalmas történet 
kering a hamburger erede-
téről, amit legtöbben Ame-
rikához kötnek, pedig va-
lójában három kontinens 
is szerepet játszott a lét-
rejöttében. A Discovery 
Channel hamburgerlegen-
dája szerint a húspogácsa 
története időszámításunk 
előtt kezdődött az an-
tik Rómában, amikor 
Róma még az „alagsori 
gyorséttermek” virágko-
rát élte. Egy római étte-
remtulajdonos találta ki 
a húspogácsa receptjét: 
darált marhahús sózva, 
borsozva, ezt keverték 
össze croacummal, azaz 
fehér bor és olívaolaj ke-
verékével. Az így összegyúrt 
anyagot forró vaslemezen kisü-
tötték, és salátalevéllel meg más 
zöldségekkel egy jókora zsömlé-
be tették. Ezt az ételt teljes nevén 
Aesichia Amentatának hívták. A 
római recept nem merült feledésbe, 
de az üzleti lehetőséget a Római Bi-
rodalom bukását követően sokáig 
nem ismerték fel – egészen a II. vi-
lágháborúig. A legenda szerint egy 
amerikai bombázós repülős találta 
ki a gyorséttermek láncának ötle-
tét. Az Aesichia ekkor kapta a ham-
burger nevet, mivel állítólag éppen 
Hamburg felett fogant meg a pilóta 
fejében a nagy ötlet. Az étel maga 
tehát római eredetű, a hozzákötődő 
étteremláncok pedig amerikaiak.

A hamburgereket is magában fog-
laló street food elnevezés csak a 
közelmúltban lett világszerte hasz-
nálatos, de amit jelent, vagyis az 
utcai étkezést már az ókor óta foly-
tatja az emberiség. Tulajdonképpen 
klasszikus magyar street foodnak 
tekinthetjük a lángost, a kürtős ka-
lácsot, a hekket, de a nemzetköziek 
közül rég elterjedt itthon a ham-
burger, hotdog, a gyros és a pizza, 
legújabban pedig megjelentek a le-
vesesek és fánkosok is az utcai étel 
kategóriában.

A XI. kerület erősen képviselteti 
magát az egyre fokozódó street food- 

és burgerőrületben. Fagyasztott 
hússal már csak elvétve próbál-
koznak, hiszen a kézműves bur-

ger és a minőségi alapanyag 
a menő. Közvetlenül a 
Móricz Zsigmond körtér 
vonzáskörzetében öt mi-
nőségi burgerest találni: 

köztük a kocsmahangulatú 
Bajor Sörözőt, az éttermi 

színvonalú Semmi extrát, a 
nemrég teljesen újjáalakult 
Wikinger Bisztrót, a Bölcső 
Bart és a Waxx Gasztrobárt 

is, de Kelenföldön és Al-
bertfalván is kapunk olyan 
burgert, amit a fővárosban 
gyakran és jó szívvel emle-
getnek (Magic Burger, Big 

Daddy). 
A hamburgerőrültek június 

végén kedvükre kísérletezhet-
nek majd a Millenárison. Bár hiva-

talosan a nemzetközi hamburgerna-
pot május végén ülik, Budapesten 
júniusban jön el a marhahúspogá-
csás szendvics végső örömünnepe. 
Az ott megjelenő burgerséfek reg-
geltől estig készítik a jobbnál jobb 
burgereket, természetesen az ételek 
mellé jóféle kézműves söröket és 
pálinkákat kínálnak. Idén is kioszt-
ják majd a „Best of Hamburger” dí-
jat, és megtartják a pénzdíjas ham-
burgerevő versenyt: nyolc perc alatt 
kell elfogyasztani minél több 10 de-
kás egységes hamburgert. 2013-ban 
kilenc, 2014-ben 10 darab kellett a 
győzelemhez és a 100 000 forintos 
fődíjhoz! 

Íme a lista  
a teljesség igénye nélkül: 

• Albertfalva: Újbuda Terasz Étterem (1116 
Budapest, Fehérvári út 168–178.) 
• Gellérthegy és környéke: Szatyor Bár és 
Galéria (1111 Budapest, Bartók Béla út 36.) 
• Nádorkert-Lágymányos: Újbuda Trófea 
Grill Étterem (1117 Budapest, Hauszmann 
Alajos u. 6/B) 
• Őrmező: Don Pepe Pizzéria (1112 Buda-
pest, Menyecske u. 15.)  
• Szentimreváros: Tranzit Art Café (1114 Bu-
dapest, Bukarest–Ulászló u. sarok) 

A felmérés, illetve a helyek felkutatása foly-
tatódik, és a lista frissül az ujbuda.hu-n.

AKTUÁLIS

ADoMáNyGyűjTÉS

kárpátaljáért gyűjtenek
Az Ukrajna területén zajló események, illet-
ve az ukrán gazdasági krízis miatt nehéz sor-
ban élő kárpátaljai magyarok megsegítésére 
a Fidelitas XI. kerületi szervezete a Magyar 
Református Szeretetszolgálattal együttmű-
ködve adománygyűjtést indított. A kerület 
is felkarolta az akciót, Haidar Norbert ön-
kormányzati képviselő, az újbudai Fidelitas 
választókerületi koordinátora személyesen 
keresett meg több nagy céget a támogatáso-
kért, így a REGIO JÁTÉK-ot is. A társaság 
több száz ezer forint értékben ajánlott fel 
játékokat, 3 éves kortól 16–18 éves korig. A 
játékok elsősorban a gyerekeknek szólnak, 
ugyanakkor Kárpátalján a helyzet elszomo-
rító és súlyos.

A kárpátaljai lakosság komoly nehézségek-
kel küzd a mindennapok során, az ukrajnai 
háborús konfliktus erősen kihat az életükre. 
Nem csak azért, mert a keleti országrészben 
harcolniuk kell az országért, hanem azért a 
mert a mindennapi megélhetés is egyre nehe-

zebbé válik. Az ukrán fizetőeszköz, a hrivnya 
rohamos ütemben veszíti el az értékét, és a 
jövedelmek, a nyugdíj, a közigazgatási fize-
tések képtelenek követni a közüzemi díjak 
folyamatos emelkedését, az élelmiszerárak 
inflációját. Ugyanakkor a kárpátaljai maga-
tartást sohasem a pesszimizmus és a panasz 
jellemezte. A kárpátaljai magyarság szeretne 
szülőföldjén megmaradni magyar közösség-
ként úgy, ahogyan ezt már több száz éve teszi. 
Ezért van szükség az anyaországból szárma-
zó támogatásra.

Az összegyűlt adományok a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat segítségével jutnak 
el a rászorulóknak. A szervezet hónapok óta 
jelen van az ukrajnai válságövezetben, munká-
jukról a http://www.jobbadni.hu/ címen lehet 
további részleteket olvasni. Adománygyűjtés 
a Fidesz XI. kerületi irodájában, hétközna-
pokon 14–18 óra között, további részletek:  
tapody.katalin@fidesz.hu.

(Újbuda)

Burgerláz  
(nemcsak) Újbudán
sokáig tartotta magát a nézet, hogy a hamisítatlan magyar hamburger a „csalamádés moszkva 
teres”. mára viszont gombamódra nőnek ki a földből a kézműves hamburgerezők, nemcsak Pesten, 
de a budai oldalon és Újbudán is. mivel hatalmas a verseny, ma már nehezebb rossz hamburgert 
találni Budapesten, mint jót.

akadálymentes 
gasztroélmények
Vajon milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy kávézónak, 
cukrászdának, étteremnek ahhoz, hogy nyugodt szívvel ajánlhatóvá 
váljon bármely speciális igényű, fogyatékkal élő ismerősnek?  

A vendéglátóegységek akadálymentessége az alábbi szempontok alapján vizsgálha-
tó: a helyszín megközelíthetősége (gyalogosan, autóval vagy tömegközlekedéssel); 
az épület külső és belső tereinek szintezése (van-e lépcső, küszöb, megfelelő széles-
ségű ajtó); az elrendezés (szellős vagy zsúfolt, mennyire lehet könnyedén, a többi ven-
déget nem zavarva közlekedni az asztalok között); van-e akadálymentesített mosdó. 
Egyértelműek-e piktogramok; az asztalok magassága, asztalláb elhelyezkedése; 

önkiszolgáló esetén 
az ételek elhelyezése, 
megnevezése, különö-
sen fontos a megfelelő 
betűtípus és méret az 
étlapon, a tájékoztató 
és a menütáblákon; 
sokat számít a sze-
mélyzet hozzáállása, 
segítőkészsége, gyor-
sasága… és mindezek 
mellett természete-
sen a kellemes légkör 
megteremtése, hogy a 
speciális igényű ven-
dég egy pillanatig se 
érezze magát kelle-

metlenül, és bármikor kedve legyen újra visszatérni az adott helyszínre. Szerencsére 
Újbuda az egyik legfejlettebb kerület ezen a téren is, nem kell hát messzire menni, ha 
akadálymentes gasztrohelyszínre van szükség, szinte minden városrészben találni 
legalább egyet. Az elmúlt időszakban az önkormányzat tesztelt is néhányat. 

(Újbuda)

Bárczy István-díj újbudai pedagógusoknak
A fővárosi pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen huszonöt pedagógus kapott Bár-
czy István-díjat június 5-én. Köztük volt Fülöp Tiborné, a Napraforgó Óvoda vezetője, aki a 
gyermekek érdekeit szem előtt tartó, kiegyensúlyozott és elkötelezett óvodavezetői munká-
jának elismeréséül, illetve Mészáros Lászlóné, a Weiner Leó zeneiskola igazgatója, aki pedig 
a zeneoktatás, a művészeti nevelés érdekében végzett több évtizedes odaadó munkájáért és 
példaértékű szakmai elhivatottságáért vehette át a rangos elismerést. A díjat 2009-ben alapí-
totta a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben adták át első alkalommal. A kitüntetés a fővárosban 
működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársainak adományozha-
tó, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának 
neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, ezáltal a főváros fejlődéséhez. 

Újabb 25 alacsonypadlós busz állt forgalomba
Jövő tavaszig 195 új, klimatizált, alacsonypadlós, környezetbarát, EURO 6-os motorral sze-
relt járművel bővül a fővárosi buszflotta. Az autóbuszok közül 25 szóló MAN Lion’s City 
A21-es májusban állt forgalomba, 25 csuklós Mercedes-Benz Conecto G pedig június 1-jétől 
kezdte meg a szolgáltatást. A fejlesztés keretében ütemezetten, 2015 novemberéig érkezik 
meg az ez évi 75 szóló és 75 csuklós járműből álló flotta. A fejlesztés 2016-ban is folytatódik 
további 45 csuklós autóbusszal. A járművek üzemeltetését a VT-ARRIVA Kft. végzi. Az új 
buszok üzembe helyezésével 2016 közepére a budapesti autóbuszvonalakon közlekedő ala-
csonypadlós járművek aránya 70 százalék körül lesz. A légkondicionált utastér a forró nyári 
hónapokban teszi majd komfortosabbá a közlekedést.

Sportos vakáció a fővárosban
Harmadik alkalommal rendezi meg a Fővárosi Önkormányzat az Iskolakapun kívüli prog-
ram részeként a Sportos Vakáció a Városban elnevezésű eseménysorozatot. – Az immár ha-
gyományosnak mondható rendezvény a két és fél hónapos nyári szünidőben ingyenes moz-
gásos és sportprogramokat kínál az általános és középiskolás fiataloknak. A fő cél az, hogy a 
gyermekek megszeressék a sportot, a játék és a mozgás örömét, és a résztvevők aktívan tölt-
sék el a nyári hónapokat – mondta el a program megnyitóján Szalay-Bobrovniczky Alexandra. 
A főpolgármester-helyettes kiemelte: a választható sportok nem nagy eszközigényűek, így 
jó lehetőség van arra, hogy minél több fiatalt bevonjanak. A program június 16-án kezdődik, 
és az egész szünidőben tart. A diákok többek közt tánc-, dzsúdó-, ökölvívás-, labdarúgás-, 
kézilabda-, kosárlabda-, sakk- és művészeti foglalkozásokon vehetnek részt. Az edzéseken 
neves sportolók is közreműködnek.

Megnyílt a Lepkekert
Június 5-étől látogatható a Lepkekert a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Pálmaház 
mögött található, 260 négyzetméter alapterületű építményben 23 lepkefaj ötszáznál is több 
egyedét láthatja a közönség. A most bemutatott fajok mindegyike Közép-Amerikában ősho-
nos, a nyár derekára az újvilági fajok mellett délkelet-ázsiai lepkék is megtekinthetők lesz-
nek. A Lepkekert a pillangók mellett a benne látható növények miatt is érdemes a közönség 
figyelmére. Az egész évben zöldellő mediterrán növényfajok mellett – melyek némelyike 
gyümölcsöt is hoz – jelenleg több pompás orchideát és néhány ugyancsak látványos bromé-
liát is meg lehet nézni.

FŐVáRoSI HÍREK

(Újbuda)

aranydiplomások
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa aranydiploma 
adományozásával ismerte el az erre érdemes gépészmérnökök tevékenységét 
2015. május 29-én megtartott jubileumi diplomaosztó ünnepségen.

az elismerést kapták:
Dr. Ágoston György, Dr. Bálint Lajos, Bálint Ida, Bánhidy Attila, Bereczk Lász-
ló, Dános Gusztáv, Gógl Péter, Gógl Péterné Sárkány Gyöngyi, Hadházi László, 
Dr. habil (PhD) Halász Gábor, Kádár Attila, Dr. Kása László, Dr. Keresztúri 
János, Opiczer Pál, Dr. habil (Phd) Parti Mihály, Pávay Attila, Pentz Hildegárd, 
Szentirmai Ferenc, Virág Eörs.

Balról jobbra Gál Balázs, újbudai Fidelitas tag, Bor Brigitta,  
újbudai Fidelitas alelnök, Szabó László, újbudai Fidelitas  
elnök és Haidar Norbert önkormányzati képviselő,  
újbudai Fidelitas választókerületi koordinátor.
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Nagyszabású jubileumi évet kezdett meg idén az EDDA Mű-
vek, melynek egyik jelentős állomására kerül sor július 3-án 
a Barba Negra Track-ben. Nem mintha eddig nem dübörgött 
volna gőzerővel az acélvárosi formáció gépezete, de most 
még nagyobb fokozatra kapcsoltak, hogy méltóképp meg-
ünnepeljék fennállásuk 40. évfordulóját. Tavasszal a Papp 
László Budapest Sportarénában már adtak egy monumentális 
nagykoncertet, majd turnéra indultak, aminek következő bu-
dapesti állomására kerül sor egy hangulatos nyáresti rockbuli 
formájában az újbudai szabadtéri szórakozóhelyen. Az olyan 
klasszikusokat, mint az Elhagyom a várost, a Kölyköd voltam, 
a Hűtlen, vagy a Lelkünkből már mindenki kívülről fújja, de 
idén megérkezett a legfrissebb album is, mely A sólyom népe 
címet viseli, úgyhogy új szerzeményekre is számíthatunk a 
régi dalok mellett ezen az újabb, felejthetetlennek ígérkező 
estén. „40 év, 31 nagylemez, mindegyiket gyermekemként 
szeretem, de most persze a legkisebbről, a 32.-ikről gondo-
lom azt, hogy az egyik legerősebb EDDA-anyag.” – mondta 
Pataky Attila.

 Jubileumi
EDDA Művek

Június 18. Ganxsta Zolee és a Kartel
Június 19. Depresszió
Június 20. Hooligans
Június 24. Neo
Június 25. Majka & Curtis live
Június 26. Junkies 

Játék!
Ki a Zorall frontembere?
A. Csipa   B. Takáts Tamás   C. Szasza
Küldd el a válaszod és nyerj páros jegyet!    jatek@barbanegra.hu

koncert a Trackben!

Van-e benne muzsika?

töretlen sikerrel, immár 
6. alkalommal rendezték 
meg június 10–14. között 
a főváros hat helyszínén  
a Budapest Folk Festet  
a Fonó szervezésében.  
a nép- és világzene 
ünnepe nyárindító 
és szezonzáró is volt 
egyszerre a zeneház 
életében.

– A folk nemcsak hagyo-
mányőrzés, múzeumi látni-
való, hanem az egyik leg-
életképesebb, folyamatos 
fejlődésben, változásban lévő 
műfaj, amelyből megannyi 
más stílus is táplálkozik – 
vallják a szervezők. Idén Mo-
hammad Reza Mortazavi iráni 
ütővirtuóz, a remek cseh Tara 
Fuki és a lengyel világzenei 
együttes, a Muzykanci volt a 

külföldi meghívott olyan ha-
zai legendák mellett, mint a 
Muzsikás, Lajkó Félix, a Ro-
mano Drom, a Söndörgő vagy 
a Kerekes Band. 

Kihasználva több helyszín 
szabadtéri adottságait, idén a 
főváros hat pontján: a Fonó-
ban, az A38 Hajón, a Kobu-
ci Kertben, a Hagyományok 
Házában, és – a Kárpát-me-
dencei Borászok és Zenészek 
10. Találkozójának világze-
nei és folkszínpadát biztosít-
va – a Nagytétényi kastélyban 
és a Budatétényi Rozárium-
ban zajlottak a koncertek. 
Mivel már két éve a Fonó 
szállította a zenei programot 
a nagy múlttal rendelkező 
Kárpát-medencei Borászok és 
Zenészek Találkozójára a Bu-
datétényi Rozáriumba, idén a 
Folk Fest nép- és világzenei 

színpada a hétvégére a Rozá-
riumba költözött.

Június 12-én, a Folk Fest 
harmadik napján tartották 
a Fonó évadzáró sajtótájé-
koztatóját is, ahol arany- és 
platinalemezeket osztottak. 
A Csík Zenekar Ez a vonat 
című albuma hétszeres plati-
nalemez lett, emellett Lajkó 
Félix két albumát is díjazták 
a Nagytétényi Kastélymúze-
umban. Egyúttal a Fonó 20-at 
is beharangozták, hiszen ősz-
szel húszéves születésnapját 
ünnepli majd az intézmény 
egy szeptembertől decembe-
rig tartó nagyszabású kon-
cert- és táncházsorozattal. 
Ezen várhatóan minden olyan 
művész fellép majd, aki kötő-
dött vagy kötődik a zeneház 
életéhez.

A sajtótájékoztatót ebéd és 
borozás követte, majd meg-
választották az Év népzenész 
borát. A zsűrizésre olyan mű-
vészeket kértek fel, akik lai-
kusként kedvelik a bort, ők 
egy 1–20-as skálán pontozták 
a nedüt aszerint, hogy „van-e 
benne muzsika”. Régen állí-
tólag a falusiak is így értékel-
ték a borokat: ha megszólalt 
benne a muzsika, akkor a ze-
nész elhúzta a nótáját.

a Fonó 20 éve
– A Fonónak kellett, hogy le-
gyen egy ünnepi rendezvénye, 
egy olyan sorozata, amikor 
megmutatja azokat a dolgo-
kat, amelyek éltetik, amikkel 
együtt él. Így született a Folk 
Fest – mesélt az indulásról 

Horváth László, a Budapest 
Folk Fest igazgatója, a Fonó 
ügyezető igazgatója. Hozzátet-
te, nehéz a piacon tartani egy 
fesztivált. – Olyan külföldi 
produkciókat tudtunk elhívni, 
amelyek egyedülállóak, művé-
sziek, magas értéket hordoz-
nak, az adott nép kultúrájának 
hithű bemutatói, és amelyeket 
sajnos más fesztivál nem hív 
meg. A táncháztól a kísérleti 
műfajig, a világzenéig minden 
része a folknak, ebben a ma-
gyaroknak sem 
kell szégyen-
kezniük. A Folk 
Delicatess egy 
ínyenc szelete a 
folk területének, 
hat részre szór-
tuk szét a város-
ban, és minden 
intézménybe a 
rá passzoló han-
gulatot vittük. 
Az évek során 
hívtunk világ-
k l a s s z i s o k a t 
ide, akik párat-
lan életművel 
rendelkeznek. 
Az a jó, ha őket 
párhuzamba le-
het hozni magyar előadókkal: 
anno például az Angelite bol-
gár női karral Sebestyén Márta 
adott közös koncertet, ahogyan 
most Lajkó Félix dolgozik 
együtt Mohammad Mortezavi 
(fenti képünkön) iráni ütőssel, 
aki az A38 közönségét nyű-
gözte le virtuóz játékával. Az 

a cél, hogy legyenek nemzet-
közi koncertek, barátságok 
szövődjenek és meginduljon a 
párbeszéd – mondta a fesztivá-
ligazgató.

 A szezonzáró sajtótájékoz-
tatón jeles okleveleket osz-

tottak ki, művészeik minden 
évben megmérettetnek leme-
zeladás-számban. A Fonó-  
portfólió működik: a Csík Ze-
nekar a zászlóshajó, de Laj-
kó Félix is a nyomában van. 
– Bizonyított, hogy ez a kul-
túrkör életképes, Szalóki Ági 
és Palya Bea évekkel ezelőtt 
itt énekelt száz embernek, de 
a Fölszállott a páva tehetsé-
gei is számíthatnak a Fonó 
segítségére. A Csík Zenekar 
20 évig kitartott mellettünk, 

ez egy különös művészi há-
zasság, hűség – jelentette ki 
Horváth László. A Fonó a 
zenei utánpótlás miatt sem 
aggódik, hiszen nagyon jó, 
tehetséges, fiatal zenekarok 
vannak, amelyek ráadásul 
képesek megszervezni önma-
gukat.

– Valóban zeneházként tu-
dunk működni, kiadványa-
ink nemzetközi szinten is 
megállják a helyüket, a Fonó 
egyetlen közép-európai ki-
adóként a WOMEX Top La-
bel pecsétet használhatja, ami 

igazi kuriózum. Produkció-
ink ott vannak a nemzetközi 
fesztiválokon, és bázisként is 
funcionálunk, hiszen sokan 
nálunk próbálnak, kísérle-
teznek, készítik felvételeiket. 
A Fonó húszéves fejlődéstör-
ténetének csúcsát ősszel éri 
el. Valószínűleg olyan telt 
házas, egész estés program-
jaink lesznek, amelyeken a 
szcéna legjobbjai kapnak be-
mutatkozási lehetőséget. Ezt 
értékelni, támogatni kéne!  

A kultúrafinanszírozás prob-
lémáját is feszegethetnénk: 
érthetetlen, hogy a népi kul-
túra miért nem lehet a nemze-
ti együttműködés rendszeré-
ben kiemelt terület – értékelte 
az elmúlt húsz évet az intéz-
mény igazgatója.

– Nagy kérdés, hogy  
a romkocsmák, a belvárosi 
szórakozóhelyek és a nagy-
fesztiválok korszakában mi-
vel kell, hogy kezdje a Fonó a 
21. esztendejét. Jó-e, hogy az 
intézmény itt van, itt fejlőd-
jön-e tovább, vagy inkább egy 
belvárosi helyszínben gondol-
kodjunk. Hiszen, ha a Fonó 
netán egy pesti egységgel is 
gazdagodna, sokkal nagyobb 
közönséget tudna – perceken 
belül –  kiszolgálni. Ugyan-
akkor a Sztregova utcában az 
a felejthetetlenül jó élmény, 
hogy aki ide eljön, az több órá-
ra jön el, az velünk akar lenni, 
itt van a lelke, és hálás, meg-
köszöni az élményt. Fontos, 
hogy ne rohanjunk, adjuk meg  
a módját, üljünk le, táncol-
junk, tapsoljuk meg, gratulál-
junk a művésznek… Mindez 
nálunk a Sztregova utcában 
elérhető.

 (K. V.)
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Az összefogás-
nak először a 
kisebb közös-
ségekben kell 
megvalósulnia 
ahhoz, hogy 
egy teljes, 
határokon túl is 
át ívelő összefo-
gás jöjjön létre.
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A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft . Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működik.

Összetartozás a Fonóban
a nemzeti Összetartozás napjáról öt évvel ezelőtt, 2010-ben határozott a parlament. a döntés értelmében a trianoni békediktátum évfordulóján a magyar nemzet hatá-
rokon átívelő egységét és összetartozását ünnepli az ország. Újbuda Önkormányzata népzenei előadásokkal, táncbemutatókkal és gyerekprogramokkal ünnepelt a Fonó 
Budai Zeneházban június 5-én.

– 95 évvel ezelőtt megpecsé-
telték a magyarság sorsát. 
Egy vesztes háború után egy 
olyan szerződést kellett aláír-
nunk, melynek következmé-
nyeit a mai napig magunkon 
érezzük. Mára viszont Tria-
non legfontosabb üzenete az, 
hogy a kisebbségi lét ellené-
re még mindig itt vagyunk, 
talpra tudtunk állni és igenis 
van jövője a nemzetünknek 
– fogalmazott Hoffmann Ta-
más, Újbuda  polgármestere a 
Nemzeti Összetartozás Nap-
ja alkalmából megrendezett 
eseményen, amelynek ezút-
tal a Fonó Budai 
Zeneház adott 
otthont. 

A helyválasz-
tás nem volt vé-
letlen: a Sztreg-
ova utcai épület 
évtizedek óta a 
hagyományok-
ra és a folklórra 
építi program-
jait, így erre a 
napra a különböző tájegysé-
gek zenés-táncos bemutatói-
val, gyerekprogramokkal és 
kézműves foglalkozásokkal 
készültek. A kicsik megtanul-
hatták, hogyan kell igazi széki 
rongybabát készíteni, sőt, né-
hány lépést is elsajátíthattak 
Gubik József gyermektánchá-
zában. Az esti programok 

trianon üzenete
az 1920-as békediktátum megpecsételte a magyarság sorsát, aláírásának napját  
öt esztendővel ezelőtt jelölte ki a nemzeti Összetartozás napjává  
az Országgyűlés. erre a sorsdöntő eseményre emlékeztek Újbudán,  
a Villányi úti klebelsberg kúnó-szobornál.

Simicskó István országgyűlési képviselő be-
szédében hangsúlyozta, a trianoni döntés sú-
lyos és megalázó volt a magyarok számára. 
Egy olyan csapás, amelyből egy nemzet csak 
nagy nehézségek árán tud felkelni. Nekünk 
mégis sikerült, hála az olyan revíziós törekvé-
seknek, mint amit például Klebelsberg Kúnó 
vitt véghez. A ‘20-as évek vallás- és közok-
tatásügyi minisztere összefogásra és alkotásra 
buzdította a népet, neki köszönhető, hogy a 
kulturális élet a hanyatlás helyett a fellendülés 
irányába csapott át. A Nemzeti Összetartozás 
Napja kapcsán a parlamenti államtitkár úgy 
fogalmazott: a Trianon okozta seb csak akkor 
tud begyógyulni, ha mi is az alkotás és az ösz-
szefogás mellett tesszük le a voksunkat, és a 
bennünk lévő erőt és tudást átörökítjük a kö-
vetkező generációk számára.

Gyorgyevics Miklós, a KDNP XI. kerületi el-
nöke szerint június 4-ének különleges üzenete 
van. Ha ilyenkor a világ minden táján átöleli 
egymást néhány magyar, már igazi összetar-

tozásról beszélünk. Trianon igazságtalanságát 
elfelejteni nem lehet, de erőt meríthet belőle 
nemzetünk, hogy többé ne fordulhasson elő 
velünk hasonló tragédia. A megemlékezésen 
Reményik Sándor versét hallgathatta meg a 
közönség, majd határon túli énekek csendül-
tek fel. Az eseményt a Klebelsberg-emlékmű 
koszorúzásával zárták.

(K. A.)

már inkább a felnőtteknek 
szóltak: bemutatkoztak test-
vérvárosaink tánccsoportjai, 
valamint a Fonóban mindig 
nagy népszerűségnek örven-
dő Berka zenekar és a Buda 
Folk Kvartett. 

A zenei bemutatók között 
beszélgetések is zajlottak. 
Három emberöltő telt el az 
I. világháborút lezáró bé-
keszerződés aláírása óta. 
Hogyan él ma a tudatunkban 
Trianon, hogyan hat jelenkori 
életünkre, hogyan határozza 
meg a kultúránkat? Ezeket a 
kérdéseket boncolgatta elő-

adásában Agócs 
Gergely néprajz-
kutató, aki sze-
rint fontos, hogy 
mi se általáno-
sítsunk a szom-
szédos nemzetek 
megíté lésénél . 
A Fonó együttes 
alapítója úgy lát-
ja, a határon túli 
magyarok gyak-

ran jól megférnek a szom-
szédokkal, a kirekesztő ma-
gatartás inkább a környező 
országok politikai gondolko-
dásmódjára jellemző. 

– Ha változtatni akarunk a 
szemléletükön, akkor nem-
csak az elmúlt 95 esztendőt 
kell mérlegre tenni, hanem 
az azt megelőző időszakot 

is. Több mint ezer éve élünk 
egymás mellett a Kárpát-me-
dencében, az ellenségeink-
kel szemben is közösen ra-
gadtunk fegyvert, hogy fent 
maradjon a nemzetünk. Ha 
a kommunikációt ebbe az 
irányba tolnánk el, a szom-
szédaink is sokkal pozití-
vabban állnának hozzánk. 
Ahhoz, hogy békében éljünk 
egymással nemcsak a ma-
gyarokkal kell összefogni-
uk a magyaroknak, hanem a 
szomszédos nemzetekkek is 
– tette hozzá.

Sass Szilárd önkormányza-
ti képviselő nyitóbeszédében 
hangsúlyozta, a testvérvárosi 
kapcsolatok is az összefogásra 
épülnek; megismerni és ápolni 
egymás kultúráját, hagyomá-
nyait. A Nemzeti Összetarto-
zás Napján öt testvérvárosunk 
képviseltette magát egy-egy 
néptánccsoporttal, amely be is 
mutatta tehetségét a Fonó szín-
padán. Marosvásárhely a nyá-
rádszeredai Bekecs néptánc-
együttest delegálta, amelynek 
tagjai tavaly a Fölszállott a 
páva című televíziós verseny 
döntőjéig jutottak. 

– Míg néhány évvel ezelőtt 
inkább a földrajzi határok 
állták útját a magyarság ösz-
szetartó erejének, ma sokkal 
inkább az etnikai és identi-
tásbeli hovatartozás kérdése 
nehezíti ezt. Trianon óta több 
generáció nevelkedett fel a 
határon túl elnyomásban, rá-
adásul sok vegyes házasság 
köttetett, ahol a gyerekek-
ben már nem biztos, hogy 
továbbörökítették a magyar 
kultúra iránti elkötelezettsé-
get. Mi kivételes helyzetben 
vagyunk, hiszen Nyárádsze-
redán ötven esztendeje mű-
ködik a néptáncsoport, amely 
évről évre terebélyesebbé 
válik. Az utóbbi években Ma-
gyarország is sokat tett azért, 
hogy ez a nemzet újra vissza-
találjon gyökereihez, és talán 
más értékrendet szorgalmaz-
zon a fiatalok körében. Szóval 
úgy gondolom, van remény a 
jövőre nézve – fogyalmazott 
a Bekencs néptáncegyüttes 
vezetője, Benő Barna. 

– Az összefogásnak először 
a kisebb közösségekben kell 
megvalósulnia ahhoz, hogy 
egy teljes, határokon túl is át-
ívelő összefogás jöjjön létre. 
Mi itt, a Fonóban ezeket az 
alkalmakat teremtjük meg, 
és külön öröm számunkra, 
hogy az önkormányzattal 
karöltve egy nagyobb ese-

ményt hozhattunk létre, ahol 
bemutatkozhattak hazánk tá-
jegységei, és a látogatók meg-
ízlelhették, milyen gazdag a 
magyarok népi kultúrája. A 
Fonó Budai Zeneház számá-
ra a folklór, a hagyományok 
ápolása és a világzene felka-
rolása a legfontosabb feladat. 
Náluk nemcsak az ünnepeket, 
hanem a mindennapokat is a 
népművészet határozza meg 
– jelentette ki Agócs Gergely.

A Fonó csapata is túlnyo-
mó részt határon túli magya-
rokból áll. Horváth László, a 
Zeneház ügyvezetője például 
a Vajdaságból származik, és 

mai napig kétlaki életet él. – 
Amikor Szerbiában kitört a 
háború, az utcákon magyar 
népdalok csendültek fel, és 
ez összefogta a helyi magyar-
ságot. Azt hiszem, a bajban 
sokkal összetartóbb a nem-
zet, mint békeidőben. Ma 
nemcsak a határon túl nehéz 
megtartani a hagyományain-
kat, hanem az anyaországban 
is, hiszen a jólét miatt sokan 
elfelejtik, hogy az emlékeket 
őriznünk és ápolnunk kell, 
mert ezeken keresztül él to-
vább a nemzet – osztotta meg 
gondolatait Horváth László.

(K. A.)

 A kicsik né-
hány lépést is 
elsajátíthattak 
Gubik józsef 
gyermek-
táncházában. 
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KániKulai gondoK
Magyarországon hagyományosan 
június 14–15-ig tart a tanév. Ez az 
időpont több évtizede változatlan, 
holott az éghajlat átalakulása ma 
már indokolná a tanév szorgalmi 
időszakának módosítását. A korábbi 
esztendők tapasztalatai szerint má-
jus végén, június elején kánikula kez-
dődik országszerte. A 28–32 fokos 
melegben nem lehet megmaradni a 
tantermekben, nemigen lehetséges 
már komolyabb oktatást végezni, 
ezért az iskolák a tanításmentes 
munkanapokat rendszerint erre az 
időszakra ütemezik. Ennek megfele-
lően a diákokat valójában már május 
végén a legtöbb tantárgyból lezár-
ják, ezért az illetékes szervezetek is 
vizsgálják hogyan lehet hosszabb 
távon a tanévet átütemezni – eset-
leg korábban befejezni. A tradicio-
nális szeptember 1-jei tanévkezdés 
viszont kőbe vésettnek látszik: csak 
akkor tolódik 2-ára, ha az 1-je vasár-
napra esik. Ha szombatra, akkor a 
tanévnyitókat megtartják, legfeljebb 
az első tanítási nap 3-ára csúszik.

Múlt hét végén a legtöbb helyen lezárult az idei tanév  
országszerte 1 millió 267 ezer diák 
számára kezdődött meg a két és fél 
hónapos nyári vakáció, ebből nagyjából 
20 ezerre tehető az újbudai általános 
és középiskolás tanulók száma. az 
idei, 181 napból álló tanév hivatalosan 
június 15-én, hétfőn zárult le, de több 
iskolában ekkorra már csak sportprog-
ramokat, kirándulásokat, játékokat és 
egyéb foglalkozásokat terveztek. az 
évzárók a legtöbb helyen ezen a héten 
zajlanak.

A vakációt megelőző hónap oktatási szem-
pontból nagyon aktív időszak volt. Ekkor 
írták a legtöbb témazárót a diákok, ekkor 
voltak a fizikai állapot- és edzettségmérések, 
és persze az érettségik is ekkor kezdődtek. 
Több mint 79 ezer végzős középiskolás érett-
ségizett idén hazánkban, de rajtuk kívül még 
több mint 30 ezer fiatal tett le legalább egy 
vizsgatárgyból valamilyen fajta érettségit.  
A kerületben körülbelül ezer diákot érintett 
ez a megmérettetés.

Szintén májusban zajlottak a 2015-ös kom-
petenciamérések az iskolákban: a 6., a 8. és 
a 10. évfolyamon a szokásos tanítás helyett 
a tanulók az országos mérés feladatlapjait ír-
ták meg, kiértékelésük a következő tanévre 
várható. A teljes körű mérések célja a diákok 

Az országos lista elitmezőnyébe tartoznak az újbudai iskolák

– Jöhettél volna egy kicsit elegánsabban a tanévzáróra, Ferike!

képességeinek, készségeinek minél pontosabb 
feltérképezése volt. A fontos szempontok kö-
zött nem szerepelt, hogy minden tanuló köny-
nyen megoldja a feladatokat, hiszen az ország 
legjobb és leggyengébb diákjai is ugyanazt a 
tesztfüzetet kapták, és a mérésnek mindegyi-
kükről megfelelően megalapozott eredménye-
ket kell szolgáltatnia. Bár teljes statisztikai 
adatunk nincs, általánosságban elmondható, 
hogy a kerületi gyerekek jóval az átlag felett 
teljesítettek a tavalyi kompetenciamérésen, 
amelynek eredményeit tavasszal tette közzé az 
Oktatási Hivatal. 

Az eredményekről fenntartói, iskolai és 
telephelyi összesítés is készült, emellett egy 
komplett tanulmányt is az érdeklődők rendel-
kezésére bocsátottak. A teszt hétfokozatú ská-
lán mérte a diákok képességeit. A teljesítmény 
matematikából a 6.-ról a 8. évfolyamra jelen-
tősen, a 10. osztályoknál viszont csak kisebb 
mértékben nőtt – szövegértésből egyenlete-
sebb a fejlődés. A 2014-es felmérés eredmé-
nyei alapján a kerületi diákok az élmezőnyben 
voltak: a 6. évfolyamon szövegértésből az első 
helyen végeztünk, de matematikából is do-
bogósok lettünk. A felmérőt a nagyon jónak 
számító 1600 pont alatt csak egy-egy újbudai 
iskola hozta, ám az elért gyengébb pontszám 
is az országos átlag feletti teljesítménynek mi-
nősül. Ráadásul a kompetenciafelmérés adatai 
szerint már a legelején kimagasló teljesítményt 
értek el a kerületi általános iskolák. Azóta 
egy-egy iskola javulást mutat, a többi stabilan 
tartja a magas szintet. 

A magyar köznevelés országos mérési rend-
szerének kiépítése 2001-ben indult el, és mára 
Európa és a világ szakmailag és szolgáltatá-
saiban legkorszerűbb mérési rendszerei között 
tartják számon. Újbudán az általános iskolákon 
túl a középiskolákban is kiemelkedően erős 
az oktatás színvonala. Ez köszönhető többek 
között a magasan képzett pedagógusoknak, 
illetve a választéknak is. A szülőknek nagy 
szabadságuk van abban, hogy kiválasszák  
a gyermekeik számára legideálisabb oktatási 
intézményt, hiszen a fővárosban Újbudán van 
a legtöbb iskola – utána Óbuda következik.  
A kerületben összesen 44 iskola működik, eb-
ből 25 állami intézmény, amely ingatlanáról 
nem mondott le a kerület vezetése, így a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ csak  
a szakképzők épületeinek gondozását vette 
át itt annak idején. A 2014/2015-ös tanévben  
a XI. kerületben 9300 általános iskolás tanulót 
oktattak, és csaknem 11 ezerre tehető azoknak 
a diákoknak a száma, akik szakiskolákban, 
gimnáziumokban és speciális iskolákban foly-
tatták tanulmányaikat.

A 2015/2016-os tanévben is várható néhány 
újdonság, ilyen például a szakképzés átszerve-
zése. Fontos, hogy ingyenessé válik a második 

Véget ért  
a kulturális évad
az iskolai vakációval egy időben a kulturális szervezetek is nyári szünetet 
tartanak, de ez persze nem jelenti azt, hogy közben ne zajlanának az események.

A Fonó Budai Zeneház tagjai már fennállásuk 20. évfordulójára készülnek, ahol az ígéretek 
szerint minden eddiginél színesebb zenei műsorok várnak majd ránk. A Hadik Irodalmi Sza-
lon június 17-én tartja szezonzáró estjét Anyátlan nemzedék címmel, ahol C. Molnár Emma 
aktív-analitikus pszichoterapeuta és Hidas Judit író közös kötetét mutatja be, melyben a férfi 
és a nő viszonyának alakulásán keresztül vizsgálják társadalmunk és mindennapjaink alap-
vető kérdéseit.

 A színházak szintén bezárták kapuikat a nézők előtt, de aki nem szeretné nélkülözni  
a színpadi látványt, a különböző nyári szabadtéri fesztiválokon találkozhat kedvenceivel.  
A Karinthy Színház három darabjával találkozhat a nyári szünetben is a közönség: Óbudára 
a Te csak pipálj, Ladányival; a Tihanyi Szabadtéri Színpadra az Olympiával; míg a Városma-
jorba a Rózával készülnek. A háttérben már folynak az előkészületek és a próbák a következő 
évadra. A tervek szerint szeptemberben mutatják be a Csalogány család című angol vígjátékot, 
amit Kőváry Katalin rendez. A főszereplő Gesztesi Károly lesz, mellette Voith Ági, Székhelyi Jó-
zsef, Bacsa Ildikó és Széles Tamás tűnik fel a színpadon. Karinthy Márton két darabot is rendez az 
új évadban. Marcel Achard A bolond lány című klasszikus művét – amely egy milliomos bankár 
körüli bűnesetről szól – az idősebb generáció Domján Edit és Márkus László előadásában láthat-
ta. Novembertől szintén a színház vezetőjének rendezésében tekintheti meg a közönség Dunai 
Ferenc darabját: A nadrágot. Karácsonyi meglepetésnek szánják Marc Camolettinek az Anna 
csak egy van című komédiáját, amely az emberi tartásról és a cselédi hűségről szól.

(K. A.)

szakképesítés megszerzése is, hogy azok is 
tudjanak karriert építeni, akik nem szeretné-
nek a középiskola után főiskolára vagy egye-
temre járni. Idén nem volt javasolt tankönyv-
lista, de a korábbinál kevesebb, mintegy 2700 
kiadvány szerepelt azon a tankönyvjegyzéken, 
amelyből a pedagógusok választhattak. Míg 
tavaly a gyerekek névre szólóan kapták meg 
a tankönyvcsomagot, addig idén „ömlesztve” 
érkeznek a kiadványok, amelyeket a tanárok-
nak kell majd szortírozniuk, így vélhetően 
sokkal hatékonyabb lesz azok szétosztása. Az 
ősszel kezdődő tanévben három tanulóból ket-
ten ingyen kapják a tankönyvet, ami több mint 
800 ezer diákot érint az országban, az árak 
csökkenése mellett évről évre nő az ingyen 

tankönyvre jogosultak köre. A térítésmentes 
tankönyvellátás az ősszel kezdődő tanévben 
az általános iskola 1–3. évfolyamán tanuló 
diákokra, a nemzetiségi, a gyógypedagógiai 
nevelésben-oktatásban részesülőkre, a 4. évfo-
lyamtól pedig a tartósan beteg, a fogyatékkal 
élő, a három vagy több kiskorú, illetve eltartott 
gyermeket nevelő családban élő diákokra, va-
lamint a nagykorú és saját jogán iskoláztatási 
támogatásra jogosultakra, illetve a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők-
re terjed ki. A többieknek a tankönyvek teljes 
árát kell állniuk. Az új tanév szeptember 1-jén, 
kedden kezdődik, kerületünkben közel 2000 
elsős kezdi meg iskolai tanulmányait.

(K. A.)

2014–2015-es tanév, forrás: Újbuda gyűjtés/Klik
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Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
BE KELL TARTANOD 
A TÖRVÉNYEINKET!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Az év első négy  
hónapjában több  

illegális bevándorló  

érkezett hazánkba,  
mint tavaly  összesen.

Ujbuda_280x210mm_0617_T.indd   1 6/4/15   3:27 PM

Hat társulat a Fal-on
egyedülálló kezdeményezéssel rukkolt elő a Csontváry művészeti 
Udvarház: május végén rendezte meg a Fiatal alkotók színházi Fesz-
tiválját (Fal), ahol hat független modern társulat állhatott színpadra 
egy-egy darabbal.

a sport szerepe  
a közösség életében
Újbudai kulturális szalon címmel indult útjára egy programsorozat a B32 galérában június 3-án. 
Résztvevői havonta egyszer közéleti témákról beszélgetnek kötetlenebb formában. az első 
rendezvény témája a sport szerepe volt a közösség életében, amiről mocsai lajos, a testnevelési 
egyetem rektora, a kézilabda szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint simicskó istván sportért 
felelős államtitkár és Hoffmann tamás polgármester beszélgetett.

– Szentimrevárosban igény mutatkozott arra, 
hogy a megújult B32 Galériában létrehoz-
zunk egy olyan rendezvényt, ahol a minden-
napok zűrzavarát magunk mögött hagyva, 

oldott hangulatban lehet közéleti témákról 
beszélgetni egyházi szereplőkkel, sportolók-
kal, vagy akár iskolaigazgatókkal – mondta 
Haidar Norbert, az Újbudai Kulturális Sza-
lon szervezője. – A sport önfegyelemre ne-
vel, valamint arra, hogy az eredményért sok 
erőfeszítést kell tenni. A közösségépítés terén 
pedig azért van jelentősége, mert meghatá-
rozza, hogyan viszonyul az ember a társai-
hoz, egy-egy szűkebb vagy tágabb közösség-
hez – emelte ki Hoffmann Tamás. 

Mocsai Lajos többek között arról szólt, hogy a 
sport kiegyenlíti az eltérő szociális helyzetben 
lévő emberek különbségeit. – A pályán a telje-
sítmény számít, ezért ha jó a közösségi szellem, 
a szakmai munka és a motiváció is egy irányba 
hat, a kreativitás pedig mindezt szolgálni tud-

ja, jó csapat, jó együttes teljesítmény alakulhat 
ki. Ehhez az kell, hogy az ember tudja, száz 
százalékban számíthat a társára, akivel együtt 
küzd a pályán. Az is fontos, hogy ne csak össze-

adódjon, hanem mul-
tiplikálódjon a tel-
jesítmény, hiszen az 
igazán közösségi em-
berek teljesítménye 
megsokszorozódik. 
Többek között azért 
is olyan csodálatos 
a sport, mert erre is 
megtanít minket – 
tette hozzá Mocsai.

A rendezvényhez 
egy jótékonysági 
könyv gyűjtés is kap-
csolódott. Az adomá-
nyokat június végén 
juttatják el a kár-
pátaljai magyarok 
számára. Simicskó 
István Márai Sándor 
A négy évszak című 

könyvét hozta magával. – Fontos, hogy e ne-
héz időszakban segítsünk rászoruló ember-
társainknak. Hiszen borzasztó körülmények 
között élnek, egy háborúval a nyakukon – 
mondta az államtitkár, majd hozzátette: lénye-
ges, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek lelki mu-
níciót is adjunk. – Aki Márait olvassa, nagyon 
sokat tanulhat belőle. Magam is igen gyakran 
forgatom, nehéz időszakokban sok segítséget 
nyújtott bölcsessége és életfelfogása. A Négy 
évszak pedig arra emlékeztet minket: bár 
vannak kudarcok és nehéz időszakok, a kellő 
tapasztalat megszerzését követően mindig ott 
a megújulás lehetősége is. Én ezzel szeretnék 
reményt adni a kárpátaljai magyar gyerme-
keknek – árulta el Simicskó István.  

(H. L.)

A kezdeményezés célja az volt, hogy 
az önálló amatőr és profi művészeti 
csoportoknak lehetőséget és teret ad-
jon a bemutatkozásra. A fesztiválprog-
ramban az autonóm színházi társula-
tok közül színpadra lépett a jól ismert 
Picaro Társulat Az utolsó Csárdáski-
rálynő című előadással, a Training-
spot Társulat Új hídavatás szvitjével, 
valamint az egyre nagyobb szakmai 
elismerést kivívó Szín Medias Res 
Szinkronszerető című darabjával. A 
fiatalok körében nagy népszerűségnek 
örvendő KoMod, GlobART és SZISZ 
Társulat szintén egy-egy előadással 
képviseltette magát. 

A színművek mindegyike magán 
viselte a társulat ismertetőjegyét, így 
mind más-más világot tárt a nézők elé. 
A Szinkronszerető egy abszurd szitu-
ációra épülő sztorit dolgozott fel: egy 
amerikai fiú szemén keresztül láttat-
ja a történetet, aki azt képzeli, hogy a 
gondolataival irányít egy hollywoodi 
filmsztárt. A KoMod színház DeGene-
ráció című művében a mai 20-as, 30-as 
fiatalok jellemző problémáit állította 
színpadra. A sitcomok hangulatát idé-
ző darabban a randizási szokások, a 
kivándorlás kérdése, a drog, az anore-
xia és a féktelen bulizás is megjelenik.  
A fiatalokat foglalkoztató kérdések 
esszenciáját az idősebb generációk-
nak is érdemes megtekintenie, hogy 
megértsék a huszonévesek skype-ra és 
okostelefonokra épülő világát. 

A GlobART Társulat egy klasz-
szikusnak számító darabot adaptált 
színpadra: Örkény István Pisti a vér-
zivatarban című művével érkezett a 
fesztiválra. A groteszk dráma iránt 
érdeklődők számára igazi kuriózum 
lehet az előadás, amelyben a szín-

játszás mellett az élő zene, a tánc,  
a film- és képzőművészet is megjele-
nik. A SZISZ Társulat 2007-ben ala-
kult a budapesti Corvinus Egyetem 
Széchenyi István Szakkollégiumában  
P. Petőcz András színművész veze-
tésével. Munkájukat komoly művé-
szek és színházi szakemberek segítik,  
a fesztivál egyúttal A kajmán című új 
darabjuk bemutatója is volt. A Picaro 
Társulat Az utolsó Csárdáskirálynő 
című darabja igazi színház a szín-
házban élményt nyújt. A történet egy 
társulatról szól, amely küzd az életben 
maradásért, és mindent megtesz azért, 
hogy a közönséget behozza a néző-
térre. A vidám, szórakoztató mű egy-
ben komoly tartalmi mondanivalóval 
is bír, hiszen a cselekmény mögött a 
valódi, színházakat érintő gondok is 
felszínre kerülnek. 

A Trainingspot Társulat Új hídava-
tás szvitjével igazi különlegességgel 
rukkolt elő. A csapat Arany János 
Haláltánc balladáját erős zeneiség-
gel és mozgásszínházi elemekkel a 
Margit híd felújítása körül forgolódó 
mai figurák őszinte tragédiájává duz-
zasztotta. A friss színházi nyelvben a 
zene, az ének, a mozdulat és a szöveg 
gyönyörűen áramlik együtt, körbe-
mos, beszivárog a pórusokon át a leg-
bensőkig. 

A színházi programok után közön-
ségtalálkozó és műhelybeszélgetések 
várták az érdeklődőket, amelyet Regős 
János színész, rendező szakmai veze-
tésével valósítottak meg. A fesztivál 
ideje alatt Ilovszky Béla fotográfus, a 
Zsámbéki Nyári Színház elmúlt több 
mint 30 évét felölelő fotógyűjteményé-
ből készült kiállítása is látható volt.

(K. A.)
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APRóHIRDETÉS
lakás, ingatlan
MAGÁNSZEMÉLYKÉNT felújítandó öröklakást vásárolnék 
06/20/496-6601.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL vásárolnék Budán és Pest 
belvárosában lakást. 06/30/729-7546.
GDN INGATLANHÁLÓZAT, 21 000 lakás, 30 000 kereső, 
73 iroda. Eladjuk-megkeressük ingatlanát! http://nagykekseg.
gdn-ingatlan.hu/
KERESEK erősen felújítandó lakást, mérettől függetlenül, 
Budapest belső kerületeiben. 06/20/426-0015.
ELADÓ XII. ker., Óra utcai 79 nm-es, 3 szobás, nagyteraszos, 
panorámás öröklakás 2 garázzsal. Tel.: 06/20/578-8155.
VENNÉK magánszemélyként 1,5–2 szobás, csendes, vilá-
gos lakást a kerületben. Erkélyes előnyben. Közvetítő nélkül. 
Telefon: 06/20/517-3230 vagy (1)319-2587. E-mail: mtaripri-
vat@t-online.hu
 
Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
ANGOLTANÁR felkészít alapoktól nyelvvizsgáig a Móricz-
nál 06/20/546-8963.
ANGOL és német heti 25 órás, nyári napközis táborainkba vár-
juk 7–16 éves gyermekek jelentkezését! INFO: www.wegwei-
ser.hu, tel.: +36/20/9151-784.
 
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! 06/30/9210-948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
 
lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen, 202-2505, 06/30/251-
3800.
 
Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS, 06/20/288-5148.
 
tV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/85-72-653. 

szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók javítása, 
zárak cseréje, festése, szigetelése garanciával, felmérés díjta-
lan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
LAKATOSMESTER 06/30/299-1211, nonstop
KÁRTEVŐIRTÁS azonnal! T.: 06/30/687-7169  
TOXIMAX.hu
TAVASZI nagytakarítást, ablaktisztítást vállalunk. 06/20/595-
3057.
KONTÉNERES sittszállítás, zöldhulladék, sóder, homok, 
murva, termőföld, 06/20/944-4759.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, olcsón, referenciával 
06/20/940-6622.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, mázolást, ki-
sebb javításokat is vállalok. Bogát és Bonó Kft. 1222 Budapest, 
Komáromi út 82. T.: 06/30/975-0053, 226-2527
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása garanciá-
val 06/30/9648-876.
VILLANYBOJLEREK szerelése, javítása vízkőtelenítése. 
Kiszállás díjtalan 06/70/208-5078.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/9488-909.   
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, ter-
mőföld. 06/20/4646-233.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A–Z –ig. Minden munka egy kézben 
06/30/479-2776.
 
gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
CERAGEM elektromos masszázságy két kézi kezelővel 250 
000 Ft-ért eladó. T.: 06/20/9-326-662.
FOGORVOS – Tájékoztatjuk a Pácienseket, hogy az 1-es 
számú fogorvosi körzet ellátását dr. Alexa Klárától dr. Mikó 
Zsuzsanna vette át. Új cím: 1118 Bp., Nagyszeben tér 2. Beje-
lentkezés: 06/70/66-66-321.

arany rovat
FAZON ARANYAT 10 000 Ft-tól vásárolunk, lehet hibás is, 
hozza be hozzánk! VII., Rákóczi út 52. (a Blaha Lujza téren), 
Tel.: 951-6825. 

Régiség
19–20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmények, mű-
tárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 
06/30/949-2900. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, Ne-
mes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, ré-
giségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 
16. 266-4154 Nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19.
KIEMELT árat fizetek mindennemű régiségért, apróságtól a 
bútorig. Hagyatékok megvétele, teljes kiürítéssel, díjtalan ki-
szállással. Szegvári Mónika 06/20/365-1042.
ARANY-EZÜST, drágakő, mechanikus órák, borostyán (go-
lyó forma és mézsárga színű), bútor, festmény, asztali-fali óra. 
Herendi-Zsolnay porcelánok folyamatos felvásárlása. 
1117 Fehérvári úti Csarnok, földszint (virágsor) Porcelán-Ezüst 
Üzlet; 06/1/20942-45, 06/20/200-6084.
BOROSTYÁN ékszert arany áron vásárolunk! 10 000– 
100 000 Ft-ig, a sárga golyós akár 1000/gramm. Arany, ezüst, 
hagyaték felvásárlása. V. ker., Haris köz 1. LUCIA Galéria. 
Tel.: 780-5624. E-mail: luciagaleria@gmail.com
                                                                                                                
Állás
GDN INGATLANHÁLÓZAT, 72 iroda, kiváló csapat, folya-
matos képzés. Munkatársakat keresünk! l.morvay@gdn-ingat-
lan.hu
NÁLUNK bizonyíthatsz! Értékesítőket keresünk az OTP In-
gatlanPont Budai csapatába! Jelentkezz, ha ambiciózus és ki-
tartó vagy! Önéletrajzokat a heinrich.krisztina@otpip.hu címre 
várom!

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.
INGYENES kóstolás és házhoz szállítás. Akciós borok a kör-
téri Borszaküzletben. T.: 06/70/2934347.
LG TV 72 cm-es 10 ezer, 52 cm-es 6 ezer Ft-ért eladó. T.: 
06/30/320-1537.

PáRToK ESEMÉNyEI
a Xi. keRületi FiDesZ PROgRamjai
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig. 
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, 
-vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden első 
szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Minden páros hét keddjén 16–18 
óráig dr. Oláh András Sándor ügyvéd tart ingyenes jogi tanácsadást. 

a Xi. keRületi msZP PROgRamja
Mérnök u. 40. Tel.: 371-0022; 06/30/941-5336. 
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi tanácsadás (telefonos egyezte-
tés alapján). Képviselőink állandó fogadóórája: minden hónap első keddjén 17 
órától. Vécsei Éva képviselő fogadóórája minden hónap első csütörtökén 16.30-
tól a Keveház utcai iskolában. Görög András képviselő fogadóórája telefonos 
egyeztetés alapján. Molnár Gyula képviselő fogadóórája minden hónap utolsó 
keddjén 10 órától a Mérnök utca 40. szám alatt. Az alábbi honlapon olvashat 

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

a Xi. keRületi kDnP PROgRamjai 
Karinthy F. út  9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között.

a Xi. keRületi lmP PROgRamjai 
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354. Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.
com/ lmpujbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu

a Xi. keRületi jOBBik PROgRamjai 
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 8.30–16 óráig. Fogadóórára való időpontfoglalás Kálló Gergelynél a 
06/70/372-5854-es számon.
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FoGADóóRáK

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

Péntek: 8–16

BARABÁS RICHÁRD (EGYÜTT-PM) 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091, 
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. 
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.) 
Bejelentkezés: 06/30/948-9341.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. 
Minden hónap első szombatján 12–13 óráig. 
Vahot piac mellett a Montázs Arc Caféban  
(Vahot u. 14/B)
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv. 
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/966-2187
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)  
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.) 
haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) 
06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv. 
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos egyeztetés 
alapján: 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. 
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes 
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624, 
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 
06/30/817-2313
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 
www.kiralynora.hu
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. 
Alpolgármesteri: minden hónap második szerdáján 
15–16.30 óráig. Önkormányzat,  
Bocskai út 39–41. I. 119. 
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
MOLNÁR GYULA (MSZP–DK) 
Időpont-egyeztetés: gy.molnar@t-online.hu, 371-0022
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv. 
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu  
Telefon: +36/70/383/7230 Fogadóóra: minden hónap első 
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. 
Fogadóóra: február 12. 17–20 óráig. Időpont-egyeztetés: 
06/70/372-5854, kallo.gergely@jobbik.hu
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19.00 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.)
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. 
képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától. 
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. 
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal (I. em. 44.) Bejelentkezés: 482-0188
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 
Minden hónap első hétfőjén, 16–18 óráig.  
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig. 
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ) 
önk. képv. Minden hó első keddjén 16–18 óráig, KULTI 
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.). Telefonon 
történő egyeztetés alapján. 70/902-1839. 
Kamaraerdei Idősek Otthona (Kamaraerdei út 16.) min-
den hónap első szerdáján 16–18 óráig, telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján, tel.: 70/902-1839

HOZZA BE HOZZÁNK!
ELADNÁ ARANYÁT?

lehet hibás is

a benne lévő foggal is átvesszük

FOGARANYAT
IS VÁSÁROLUNK

Törtarany:
6 900–10 800* Ft

Fazonarany:
9 960–26 500* Ft

BLAHA LUJZA ÉKSZERHÁZ
AZ ÉKSZEREK 99%-ÁT

FAZONARANYKÉNT VÁSÁROLJUK MEG, 
ATTÓL FÜGGETLENÜL, 

HOGY HIBÁS AZ ÉKSZER.
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VII., Rákóczi út 52.

06-1/951-6825
www.aranyhungary.hu

Blaha Lujza téren
A volt ÉJJEL-NAPPALI közért mellett

MOST CBA
a Blaha Lujza téri buszmegállóban.

nyitva tartás: h-p: 09-18, sz.: 09-14

*a feltüntetett ár tájékoztató jellegű
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FOGARANYAT
IS VÁSÁROLUNK

 Törtarany: Fazonarany:
 6 900–10 800* Ft 9 960–26 500* Ft

BLAHA LUJZA ÉKSZERHÁZ
AZ ÉKSZEREK 99%-ÁT FAZONARANYKÉNT 
VÁSÁROLJUK MEG, ATTÓL FÜGGETLENÜL, 

HOGY HIBÁS AZ ÉKSZER.
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VII., Rákóczi út 52.

06-1/951-6825
www.aranyhungary.hu

Blaha Lujza téren
A volt ÉJJEL-NAPPALI közért mellett MOST CBA

a Blaha Lujza téri buszmegállóban.
nyitva tartás: h-p: 09-18, sz.: 09-14

*a feltüntetett ár tájékoztató jellegű

Simon István: Pörgő keré-
ken c. költeményéből idé-
zünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első 
része (A, Ö, M, G, U). 13. 
Via …, híres római út. 14. 
Aknaszilánk. 15. Ráday Imre. 
16. Falatozna. 18. Utódot hoz 
létre. 19. Kamasz páratlan 
betűi. 20. Jászárokszállás ha-
tárai! 22. Mikszáth Kálmán 
Miklósa. 24. Rénium vegy-
jele. 25. … iacta est, a kocka 
el van vetve. (Julius Caesar) 
26. Százalék 37,5 százaléka! 
28. Fiatal nősténydisznó. 30. 
Gabonaféle termése. 32. Ke-
reskedő, régies szóval. 34. 
Zolika egynemű betűi. 36. 
Régi méltóság, a király hely-
tartója. 37. Eredményesen 
működő. 38. Európai miniál-
lam. 40. Igekötő. 41. Mutató-
szó. 42. Egy meghatározatlan 
helyen. 43. Kén és rádium 
vegyjele. 44. Japán táblás já-
ték. 45. Zacskókba tesz. 46. 
Heves megyei település. 47. 
Kaukázusi településforma. 48. Gyom. 49. Nógrád megyei zsákfalu. 51. 
Jogosultságot biztosító igazolvány. 54. Szovjet vadászgép a II. világhá-
borúban. 56. Kan betűi keverve. 57. Jegyzetelne. 58. Csávában van! 60. 
Burkolatsúly. 62. Nyár páros betűi. 63. Belül mardosó! 64. Tito eredeti 
családneve. 66. Ütővel játszott labdajáték. 68. Juhász Előd. 69. Nap-
szak. 71. Zenei hangsor.
Függőleges: 2. Lineáris programozás, röv. 3. Máj termeli. 4. Vajda János 
múzsája. 5. Olajszállító hajó. 6. Bróm vegyjele. 7. Big …, londoni óra. 8. 

Korai gyümölcs. 9. Cseh űr-
hajós (Vladimír). 10. Évszak. 
11. Tildy Zoltán. 12. Dobo-
góra állhat a verseny után.  
13. Az idézet második része 
(D, Y, A, F, Á). 17. Szilfa, an-
golul. 19. Vérrokonságon ala-
puló közösség. 21. Barlang és 
völgy a Nyugat-Mecsekben. 
23. Lombhullató kúszónö-
vény. 25. Egykori lovas nép. 
27. Szájpenész. 29. Befed. 31. 
Szalonnát főz. 33. Átló végei! 
35. Házhoz szállíttat. 38. Fer-
rum. 39. Vakolatdarab! 40. 
Herélt disznó. 42. Latin kö-
szönés. 43. Arab törzsfő, am. 
öreg. 45. Orosz nagyváros. 
46. Napszak, rövidítve. 47. 
Firenze folyója. 49. Vasmi-
niszter (Gábor). 50. Színház 
része. 52. Tiszteletet ébresztő 
tett. 53. Nyelvtani fogalom. 
55. Bő. 59. Olimpiai bajnok 
német síugrónő (Carina). 61. 
Árvita. 64. Kórházi osztály. 
65. … mays, a kukorica rend-
szertani neve. 67. A Szovjet-

unió felbomlása utáni állam, röv. 69. Román gépkocsijelzés. 70. Levél-
távirat, röv. 72. Éneklő szócska.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13.
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Buda-
pest, Pf. 92. A 10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Most már 
hívhatom fűnek is, föloldotta a föld neve alól”. NYERTESE: Csomai 
Gabriella, 1118 Bp., Pannonhalmi út 5. Nyeremény: könyvjutalom, mely 
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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Papdi Anna vagyok, 2014. 
november 18-án születtem a 
Szent Imre Kórházban. Egy 
igazi boldog, mosolygós baba 
vagyok. Szeretek nagyokat sé-
tálni a Hamzsabégi sétányon, 
a Feneketlen-tónál, a Bukarest 
utcai parkban a pléden játsza-
ni, mondókákat hallgatni és 
rámosolyogni az emberekre. 
Anya és apa nagyon büszkék 
rám, mert nagyon hamar elkezdtem átfordulni, és már kúszni 
is tudok. Anyával alig várjuk, hogy felfedezhessük a közeli ját-
szótereket, egyelőre még csak nézem a gyerekeket, ahogy ját-
szanak, de amint tudok ülni, én is kipróbálhatom a babahintát.

Ördög Hanga vagyok, 2015. 
január 26-án jöttem a világra 
szüleim, nővérkém és nagy-
mamáim örömére. Mosolygós 
és nyugodt baba vagyok, sze-
retek a tesómmal, Kálával ját-
szani, bár neki még csak játék 
baba vagyok. Köszönöm a sok 
törődést és a szeretetet.

Verebélyi Dóra vagyok, és 
2013. december 4-én láttam 
meg a napvilágot nagyszü-
leim és szüleim legnagyobb 
boldogságára. Mindig valami 
huncutságon töröm a fejem, 
és állandóan rosszalkodom. 
Szeretek mindenhova fel-
mászni és leesni. Kedvence-
im a kutyák, akiket állandóan 
kergetek a játszótéren. Na-
gyon szeretek táncolni, állan-
dóan mozgok még evés köz-
ben is, pedig nagyon rosszevő vagyok. Már alig várom, hogy 
beszélhessek, mert imádok telefonálni anya telefonján.

 

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

KözöS

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

június 17–21 kÖzÖtt a savoya Park vendége lesz a PiCard 
Cirkusz! fergeteges ProdukCiókkal várjuk a látogatókat!

Új lakóink rovatunkat a savoya Park támogatja

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

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

Hangulatos
terasszal!

.
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tejes pitét minden napra!
Bár nem kell naponta desszertet sütni, tény, hogy a tejes pite, vagy eredeti nevén „clafoutis” egész nyáron át 
elkísérhet minket. szinte bármilyen gyümölccsel hamar és egyszerűen elkészíthető. ez a francia eredetű klasz-
szikus egy gyümölcsökben gazdag tejsodószerű sültpite. tulajdonképpen idénygyümölcsök leöntve egy habos 
palacsintatésztával, és alaposan megsütve.

A sütemény a régi dél-francia nyelv clafou-
tis szavából (ejtsd: klafuti) nevezett szóból 
ered, ami magát a tálat jelenti, amiben ez 
a fajta pite készült. Az eredeti clafoutis-ba 
magos fekete cseresznyét szórtak, és ezt 
öntötték fel a tejsodóval. Mára már az ösz-
szes hasonló pite clafoutis-ként ismert.

Az eredeti receptben található magos 
cseresznye mellett az szól, hogy a sér-
tetlen gyümölcs nem enged ki felesleges 
nedvességet magjából, és a mag sütés 
közben pluszaromát is ad a süteménynek, 

de készíthetjük akár körtével, szilvá-
val, áfonyával, szederrel, kajszi-, illetve 
őszibarackkal vagy almával. Szerintünk 
a sárgabarackos-túrós is isteni, és már 
arra sem kell sokat várni! Az édességet 
tovább gazdagíthatjuk, ha a tetejére szó-
runk kevés durvára tört mandulát, diót 
vagy pisztáciát.

A kész süteményt magában, kis por-
cukorral is ehetjük, de nyári édesség-
ként fagyival vagy jéghideg tejszín-
habbal az igazi. Félkilónyi pitéhez kb. 26 

centiméteres piteformát válasszunk. 
Kisebb szufflétálkákban is elkészít-
hetjük adagonként. A hozzávalókat 
csak gyorsan összekeverjük, a gyü-
mölcsre öntjük, és már mehet is a 
sütőbe.

Cseresznyés-mandulás 
clafoutis
Hozzávalók:
• 12,5 dkg rétesliszt
• 3 tojás 

• csipet só 
• 5 dkg cukor 
• 1 evőkanál vaníliás cukor 
• 2 dl 3,5%-os tej 
• 1 dl 30%-os habtejszín
• 50 dkg cseresznye
• 5 dkg szeletelt mandula

elkészítés: 
Vajjal kikenem a piteformát, az alját 
szorosan telerakom a gyümölcsökkel. 
A tojásokat szétválasztom. A lisztet el-
keverem a cukrokkal, majd hozzáadom 
a tojások sárgáját, a tejet, a tejszínt.  
A fehérjéket habverővel lágyan felve-
rem, és óvatosan hozzákeverem a tész-
tához. A könnyű, habos tésztát ráöntöm 
a gyümölcsökre. Megszórom a szeletelt 
mandulával, majd az előmelegített, 180 
fokos sütőbe teszem. 30–40 perc alatt 
sül meg, villával ellenőrizzük, mikor 
van kész. Ha nagyon barnul a teteje, me-
net közben fedjük le sütőpapírral, és úgy 
süssük készre.

10% kedvezmény
A kupon tulajdonosa 10% kedvezményre jogosult

számlája végösszegéből az aktuális étlapon
szereplő ételek és italok árából.

Egy étkezés alkalmával 1 db kupon használható fel.
Más kedvezménnyel nem összevonható.

Beváltható: VakVarjú Vendéglő,
1116 Budapest, Érem u. 2.

Érvényes: 2015. június 15-július 5.

vendéglő
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nem szúr a kaktusz
a Citroën megint megcsinálta: tele őrült rész-
lettel, mégis van értelem a C4 Cactusban.

Amikor a franciák 2013-ban kiállították a Cactus kon-
cepció modellt, nem sokan fogadtak volna rá, hogy az 
oldalán elhelyezett „AirBump”, azaz a légbuborékokkal 
töltött műanyag lökéshárító valaha szériatermék lesz. 
Mégis gyártásba ment, és a Citroën azt állítja, valóban 
védi a kasznit, illetve az annak nekiütődő dolgot, legyen 
az bevásárlókocsi, kerékpár vagy egy parkolóban ma-
nőverező autó. Ököllel próbáltam nekiesni, nyom nem 
maradt és nem is fájt, szóval akár még lehet is benne 
valami. Az pedig ténykérdés, hogy egé-
szen egyedi, utánozhatatlan külsőt 
ad az egyébként nem különöseb-
ben agyoncizellált Cactusnak. 
Pláne, ha valami jól sikerült 
színkombinációt választunk, 
ami könnyű, mert franciás 
stílusérzékkel párosították 
az elérhető fényezéseket a vá-
lasztható AirBump színekkel. 

A Cactus a ma nagyon di-
vatos kompakt crossover kate-
góriába érkezik, ahol például az 
idei 7. számunkban bemutatott 
Fiat 500X-szel kell megvívnia. 
Az olasz kocsival ellentétben a 
Cactus nem kapható 4x4 hajtással 
extrapénzért sem, abban viszont hasonlí-
tanak, hogy a kisautós alapok miatt csak fotón tűnnek 
nagynak. A Citroën sem tett csodát, de külső méreteihez 
képest dicséretesen mély a csomagtér, és a hátsó ülésen is 
elfér két felnőtt – igaz nekik, a spórolás és súlycsökkentés 

jegyében, sem szövet ajtókárpit, sem lehúzható ablak nem 
jut, csak kibillenteni lehet a sötétített üveglapokat. Elöl is 
érezhető, hol vágtak a költségeken vagy a grammokon, 
például a kormány nem állítható ki-be, nincs deréktá-
masz az ülésben, a könyöklő pedig akadályozza a váltást. 
Így leírva hanyagságnak tűnik mindez, de olyan han-
gulatos, stílusos bel-
sőt faragtak a 
franciák, 

hogy nem tudok haragudni 
rájuk. Pláne ha üvegtető is van, mint a tesztautóban.

Már ennyiből is sejthető, hogy nem a sportos vezetés-
ről szól a Cactus, és ez menet közben bebizonyosodik. 
Azoknak szól, akik inkább a muszáj eszközt látják a jár-

műben, ami legalább legyen szép és hangulatos. Ám ez 
nem azt jelenti, hogy a sofőrnek szenvedni kéne, sőt. A 
kínálat csúcsát adó 1.6 BlueHDI kevés gázolajból is re-
mekül elboldogul a kocsival, többek között, mert igen 
hosszú áttételezést kapott az öt fokozatú manuális váltó. 
A kilátás modern autóhoz képest egész jó (bár tolatáshoz 

nem árt az extraként kapható kamera), a kormány 
nagyon könnyű és kifejezetten fordulékony. 

És ha mégis elszúrnánk a parkolást, utol-
só védvonalnak ott az AirBump – ki 

van ez találva, jól végiggondolták a 
franciák. Az egyetlen LCD-ből 

álló műszerfal ultramodern ki-
állású, viszont egészen ke-
vés információt közöl csak 
– sebesség, tempomat, 
üzemanyag, váltásjelző, 
aztán kész. A középkon-
zolon már több funkciót 
húztak össze az érintőké-
pernyőre, ami egyébként 
jól működik, csak sajnos 

a légkondit is ide rakták. 
Könnyű ugyan kezelni, de 

mivel nem kitapogatható, 
mint egy klasszikus tekerő-

kapcsoló, még egy hőfokállítás-
hoz is oda kell nézni, ami szerintem 

nem jó megoldás. Ezt az egységet a Cactus már készen 
kapta (ugyanez van a Peugeot 308-ban is), ami viszont 
csak az övé, az olyan jól sikerült, hogy a hibái ellenére is 
szerethető autó lett belőle. Nem mindenki fogja elismer-
ni, de akinek bejön, annak sok mosolygós percet okozhat 
ez a hangulatos ékszerdoboz.                                   (B. Gy.)
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Lics László és neje, Éva 1990-ben 
alapították meg borászati vállal-
kozásukat, melynek legnagyobb 
értéke a nemes történelmi hagyo-
mányokkal rendelkező budafoki 
borpince. Az 1790-es években 
Savoyai Jenő borait tárolták itt, 
majd 40 évig a Windischgratz- 
uradalomhoz tartozó hercegi 
pinceként működött. A történe-
lem viharait túlélt, közel 260 éves 
pincében a Lics család a legkivá-
lóbb szekszárdi, valamint etyek-budai 
birtokairól származó szőlőből készíti értékes 
nedűit a ma ismert legkorszerűbb technológi-
ával. A magas minőségű borok a szekszárdi 
Zomba-Szentgálszőlőhegy és a pákozdi püs-
pökségi dézsmapince területének és éghajlatá-
nak különleges adottságait hordozzák maguk-
ban, amit a Podmaniczky-díjas Lics László 
ötvenéves borászati gyakorlata tesz teljessé.

A Fehérvári úti Vásárcsarnokban működő 
Lics Hordó Boráruda hatalmas hordót formá-
ló üzlete az első kézből történő értékesítésnek 
köszönhetően rendkívül kedvező áron kínálja 
kiváló termékeit. A közvetlenül a termelőtől 
származó minőségi folyóborok már 330 Ft/l-
től kaphatók, de a borárudában a pincészet pa-
lackozott borait is meg lehet vásárolni. Ezek 
közül érdemes megkóstolni a „Borok Olimpiá-
jának” tartott bordeaux-i Challenge Internatio-
nal du Vin borverseny aranyérmeseként vég-
zett 2012-es pákozdi Merlot, mely eredményt  
még a földművelésügyi miniszter úr levélben is 

méltatott, valamint  a 2014-es Top 
100 magyar borválogatás hato-
dik legjobb vörösborát, a 2012-es 
Szekszárdi Bikavért is. Tapasz-
talja meg, hogyan ötvöződik az 
évszázados tradíció, a bor szere-
tete és a 21. századi szakértelem a 
Lics Pincészet boraiban és döntse 
el, melyik az Ön kedvence!

(X)

lics Hordó már több mint 25 éve  
a Fehérvári úti piacon

Fehérvári úti  
piac

Nyárplusz

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
(1113 Bp. Bocskai út 39–41.) az alábbiakban felsorolt  

üres ingatlanai értékesítésére pályázatot ír ki.
Cím Alapterület m2 Hrsz elhelyezkedés Megtekintés időpontja
    2015. év július
Bartók B. út 9. 44 5479/0/A/42 pince lépcsőházból 13-án 09.00–09.15
Bartók B. út 21. 47 5039/0/A/40 mellékutcai pince 13-án 09.45–10.00
Bartók B. út 33. 13 5046/0/A/1 udvari alagsor 13-án 10.15–10.30
Bartók B. út 36–38. 10 4988/0/A/44
 15 4988/0/A/45 V. em. 13-án 11.15–11.30 
Bartók B. út 37 93 5048/0/A/51 pince 13-án 10.45–11.00
Bercsényi u. 10. 155 4995/1/A/6 udvari alagsor 21-én 09.00–09.15
Budafoki u. 17/C 143 5513/0/A/1 utcai bejáratú pince 16-án 10.15–10.45
Budaörsi u. 4–18. 31 4805/0/E/1 udvari pince 21-én 10.45–11.00
Budaörsi u. 4–18/B ép. 18 4805/0/B/6 udvari alagsor 
Fejér Lipót 65. 44 3533/16/A/123 félemelet 07-én 09.00–09.15
Fejér Lipót 65. 44 3533/16/A/121 félemelet 
Kanizsai u. 2–10 / D 6 4328/0/D/10 belső pince 23-án 09.00–09.15
Kanizsai u. 2–10 / D 47 4328/0/D/11 belső pince 
Kanizsai u. 2–10 / D 34 4328/0/D/12 belső pince 
Kanizsai u. 2–10 / E 47 4328/0/E/11 belső pince 23-án 09.15–09.45
Kanizsai u. 2–10 / F 58 4328/0/F/29 belső pince 23-án 09.45–10.00
Kanizsai u. 2–10 / F 29 4328/0/F/30 belső pince 
Kanizsai u. 2–10 / G 12 4328/0/G/7 belső pince 23-án 10.00–10.15
Kanizsai u. 2–10 / G 77 4328/0/G/9 belső pince 
Kanizsai u. 2–10 / G 25 4328/0/G/10 belső pince 
Karinthy F. u. 10. 50 4240/0/A/41              utcai pince Bicskei u.-i bej. 09-én 09.00–09.15
Karinthy F. u. 12. 49 4233/0/A/28 udvari pince 09-én 08.45–09.00
Kruspér u. 3. 473 5532/0/A/1 utcai pince 14-én 09.00–09.15
Kruspér u. 5–7. 496 5531/0/A/57 utcai pince 14-én 09.15–09.30
Ménesi út 28–30. 14 4955/1/B/31 udvari  21-én 10.00–10.15
Tétényi út 20–30. 9 3533/7/A/180 pince 16-án 09.00–09.30
Tétényi út 20–30. 13 3533/7/A/181 pince 
Tétényi út 20–30. 15 3533/7/A/182 pince 
Tétényi út 20–30. 15 3533/7/A/183 pince 
Tétényi út 20–30. 14 3533/7/A/184 pince 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31. (hétfő) 12 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
Osztály (1113 Bp., XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt átvehető a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. 
em. 206. szoba), illetőleg letölthető a www.ujbuda.hu honlapjáról.

További információ kapható a 381-1311-es és a 3724-686 telefonszámon. 

Budapest, 2015. június 10.  dr. Hoffmann Tamás polgármesterv

PÁlyÁZati kiÍRÁs

Újbudai piknik  
a kek arborétumában

 

Piknikkertet telepített négy ismert 
blogger a Corvinus egyetem budai 
campusán (kertészeti egyetem) a 
kertészeti kar szakembereinek segít-
ségével. szeretnék megmutatni, hogy 
városi környezetben is lehet élvezni a 
természet kincseit, a kerti alapanyagok 
felhasználásával pedig javíthatók a 
táplálkozási szokások.

A Corvinus Egyetem budai campusa, a Ker-
tészeti Kar arborétuma ad helyet annak az új 
kertészeti csináld magad programnak, amely 
keretében négy ismert internetes blogger ál-
lított össze piknikkertet, és készít majd fi-
nomságokat ősszel a fűszernövényekből és 
terményekből. A kezdeményezést az Unile-
ver karolta fel, így a kertbe olyan növények is 
kerültek (például repce), amelyek a margarin 
alapanyagát adják.

A négy blogger – Beszelics Ildikó: Két cica 
konyhája; Takács Nóra: Hogyan legyek jó 
nő?; Jókúti András: Világevő; Csonka Zsolt: 
Butcher’s Kitchen – célja, hogy bemutassa, 
urbánus környezetben is lehet olyan kiskertet 
összeállítani a balkonon vagy a lakás napos 
részén (például ablakban), amivel javítható a 

táplálkozási kultúra, erősíthetők a családi re-
ceptek, nem mellesleg pedig kellemes időtöltés 
elbíbelődni a növényekkel.

A kertészeti csináld magad programok-
nak komoly előélete van Európában. Hugh 
Fearnley-Whittingstall tévés szakács 1998-
ban, hétvégi programként kezdte a River Cot-
tage farmot építgetni a nagy-britanniai Dorset-
ben. Két év alatt 3 sorozatot is forgatott vele a 
BBC mellett működő független tévécsatorna, 

a Chanel4. Már az első időszakban akkora si-
kere volt az önerőből épülő, első körben saját 
kedvtelésre készült farmfejlesztésnek, hogy 
komplett civil kezdeményezés sorakozott fel 
a műsor mögé. Mára a River Cottage önálló 
márkává nőtte ki magát: étterme és kisüzemi 
élelmiszer-feldolgozója van, megtalálható sö-
rön, joghurton és több 
kézműves ételen. 

Ám a program nem 
csupán a márkafejlesz-
tés miatt lett ismert és 
népszerű. Whittingstall 
a fejébe vette, hogy az 
első sorozatokban össze-
gyűjtött tapasztalatokat 
megosztja a brit civil kö-
zösségekkel, és megpró-
bálja őket megtanítani 
arra, hogyan használ-
hatják ki a környezetük-
ben lévő szabad földeket 
(néhány négyzetméteres 
virágágyásokról és zseb-
kendőnyi hobbitelkekről van szó), és termelni 
azokon olyan terményeket, növényeket, ame-
lyekkel feldobható az étrend, kiegészíthető a 
táplálkozási szokás. (Persze Nagy-Britanniá-
ban ekkoriban túlreprezentált volt a lakosság 
körében a kész- és félkészételek fogyasztása, 
ismeretlen vagy megfizethetetlen volt a bérből 
és fizetésből élők számára a kézműves élelmi-
szer. Whittingstall így nemcsak a csináld ma-

gadra, hanem a spórolásra 
is igyekezett hangsúlyt 
fektetni.) A program any-
nyira népszerű lett, hogy a 
brit, a francia, de még az 
ausztrál tévés szakácsok 
is előtérbe helyezték a 
kézműves alapanyagokat, 
illetve számtalan műsort 
készítettek arról, hogyan 
lehet otthon zöldség és 
fűszer alapanyagokat ter-
meszteni, illetve azokat 
szakszerűen feldolgozni 
és a konyhában a recep-
tekhez felhasználni.

A másik rendkívül si-
keres gasztro csináld magad program a 2002-
ben indult, BBC kötelékben forgatott Jimmy’s 
Farm, amely első körben inkább a kezdő gaz-

dáknak nyújtott segítséget. Jimmy Doherty fe-
leségével szó szerint a semmi közepén, néhány 
disznóval vágott bele egy disznófarm építésé-
be. A sorozat végére – egy év alatt – a farm 
stabilizálta a pénzügyi kiadásokat, elkezdte 
visszahozni az induló tőkét, majd önálló hús-
feldolgozóval és kézműves termékek értéke-

sítésével már profitot is hozott. A kisüzemi 
csináld magad mögé a BBC gasztrogalaxist 
rajzolt.  

A brit gasztro csináld magad mozgalmat Ja-
mie Oliver koronázta meg azzal, hogy 2008-
ban olyan tévés főzőműsorokat indított, ahol 
a recepteket összekötötte a friss kerti termé-
nyekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel. A cél 
az volt, hogy nézőit megismertesse a friss 
alapanyagokkal és az egészséges életmódot 
támogató ételekkel. A három sztárnak néhány 
évvel ezelőtt több közös műsora is volt, mind-
hárman tevőlegesen vettek részt – nemzetközi 
szinten is – a fogyasztók ételkészítési és alap-
anyag felhasználási szokásainak megváltozta-
tásában.

Ebbe a nemzetközi trendbe kapcsolódik bele 
a Kertészeti Egyetem arborétuma és a négy 
ismert magyar blogger. Céljuk nyilvánvalóan 
az egészegesebb életmód terjesztése, a takaré-
koskodás a családi erőforrásokkal és a termé-
szet élvezete, akár városi környezetben is. Az 
Unilever háttér pedig nem meglepő, a már em-
lített sztárok mögé rendszerint csatlakoznak 
nemzetközi nagyvállalatok (itthon is ismertek) 
javítva a társadalmi felelősségvállalásukat, il-
letve népszerűsítve egy-egy egészséges táplál-
kozást erősítő márkájuk ismertségét.

(H. Gy.)
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XI. kerületi önkiszolgáló ételbár konyhájára  
keresünk főzni jól tudó, illetve szerető,  

házias ízeket kedvelő hölgyet vagy urat.

Jelentkezéseiket a +3630/585-78-19-es telefonszámon, 
vagy a tothemese@hotelrubin.hu  

emailcímre várjuk!

VÁRJUK ÖNÖKET újonnan 
megnyílt biorezonancia, 

és egészségközpontunkba!
Bármilyen egészségi problémára
segítséget tudunk nyújtani.

Ekcéma, allergia, stressz, 
depresszió, asztma, bőrkiütés,
reflux, vékony illetve vastagbél

gyulladás, reuma, izomfájfalmak,
izomgörcsök, krónikus fejfájás.
Cím: XI.,  Bocskai út 17.

Tel.: 06-70/259-6525
Minden hónap első szombati napján

ingyenes nyílt napot tartunk. 
előzetes bejelentkezés szükséges!

BIO-
REZONENCIA
KÖZPONT

spiritmed-2015-05-28_XI  2015.06.04.  18:51  Page 1

Az első alkalom ingyenes!

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

nes!nes!

skai út 16. fsz1.f 1skai út 16. fsz1.

Nálunk 
lehetséges! 

Ízületi gondokkal 
tornázni?

Akciós intenzív nyelvtanfolyamok  
a London Stúdióban  
angol és német nyelven!  

Két hét, 32 óra (heti 4x4 óra)csak 26.000 Ft.
Remek tanárokkal és ingyenes 

szintfelméréssel várunk  
a Móricz Zsigmond körtér 16-ban.

 

Érdeklődni: 06-1-385-0177,  
06/70-364-3855,  

www.londonstudio.hu

Az akció 2015. június 15-től augusztus 31-ig érvényes.
Más kedvezménnyel nem vonhatóak össze!

FIT  SUMMER

SQUASH
5 alkalmas bérlet MOST csak 8500 Ft,
melyet bővített idősávban, most 7–17 óra között 

használhat fel.

FITNESS
Most a 

SZEMÉLYI EDZÉST 
AJÁNDÉKBA ADJUK

 1 óra személyi edzés és konzultáció
 személyre szabottan formálhatja testét
 gépek helyes használata
 táplálkozási tanácsadás

Az ingyenes személyi edzés min. 3 alkalmas bérlet vásárlása 
esetén érvényes. Előzetes egyeztetés szükséges.

RUBIN Wellness & Sportközpontban 
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. 

+36-1/505-3670 
rubinwellness@hotelrubin.hu

Három egyszerű szabályt kell követnie 
annak, aki jó grillételeket szeretne 
készíteni. sorrendben: megfelelő 
hőmérséklet, jó minőségű alapanyag, az 
alapanyaghoz illő ízesítés, fűszerezés.

 
1. tipp:
A nyitott grillező hőmérséklete csak a parázs 
egyik oldalról a másikra kaparásával változ-
tatható. A „korlátozott” ételkészítési techno-
lógia alapvetően befolyásolja, mit lehet, és 

mit nem lehet elkészíteni rajta. Az eszközön 
sertéshúsokat a legkönnyebb grillezni, a mar-
ha- és csirkehúsokhoz a szakács tapasztalata 
is kell. A korlátozott technológia és a túlzott 
hőhatás miatt a marha és a csirke külseje köny-
nyen megéghet, míg a belseje nyers marad. Ez 
a marhánál nem probléma, a csirkénél azonban 
veszélyes lehet.

 
2. tipp:
A lezárható grillező hőmérséklete szabályoz-
ható. Egyrészt a lezárással kevesebb oxigén jut 
a grilltérbe, ezzel gyengül a faszén égési hő-
mérséklete, másrészt lezárás után a szabályoz-
ható légbeáramlóval lehet „finomhangolni” a 
hőmérsékletet. Ennek segítségével az olyan 
– hőre kényes – húsok is tökéletesen elkészít-
hetők, mint a csirkeszárny vagy a máj. A zöld-
ségeket – sárgarépa, burgonya – is könnyebb 
ilyen technológiával elkészíteni.

 
3. tipp
Fűszerezés, ízesítés vagy pácolás: a fűszerek 
és pácok elkészítése a szakácsok kreativitá-
sán múlik. A szakemberek szerint nem sza-
bad összekeverni a zöldfűszereket a hagyo-
mányos szárított grillfűszerekkel, tehát vagy 
ez, vagy az. A legalapvetőbb pác az olaj, ezt 
követi a mustár, majd a fűszeres víz. A pá-
colás célja a húsban lévő fehérjék, elsősor-

ban az izomszövet fő alkotóeleme, a miozin 
duzzasztása, lazítása, amitől a hús omlóssá 
válik. Ez különféle sókkal, illetve a hús érle-
lésével, a húsban lévő maradék vér lebomlása 
után visszamaradt anyagokkal lehetséges. (A 
pácolás és érlelés nem egyenlő a hús rothasz-
tásával.) A cél egyébként az oxigén kizárása. 
Ahhoz, hogy megfelelően lágy és puha húst 
készítsen a szakács, grillezéskor elengedhe-
tetlen az érlelés vagy pácolás. (A szárnyasok-
nál, halaknál nincs érési folyamat, az állat 
vágása után azonnal elindul a hús rohadása, 

tehát minél gyorsabban 
el kell készíteni belőlük 
az ételt.)

 
4. tipp
Hagyományos, elrontha-
tatlan pácok, ízesítések: 
a fehér húsú halak legna-
gyobb barátai a zsálya, a 
kakukkfű és a petrezse-
lyem. Ezeket mozsárban 
vagy késsel felaprítva 
fokhagymával, borssal 
és sóval, illetve olíva-
olajjal elkeverve érde-
mes a halra kenni, de fél 
óránál tovább nem sza-
bad a húst állni hagyni. 

Nem fehérhúsú halak, például ponty vagy 
lazac: a legegyszerűbb egy fej hagymát és egy 
gerezd fokhagymát felvágni, a húst besózni és 
a hagymát ráteríteni. Fél óra után süthető, tö-
kéletes ízharmóniát ad. 

A csirkét a legnehezebb pácolni. Jellemző-
sen sóval, borssal kell ízesíteni, fokhagymá-
val bedörzsölni. A csirke minden részéhez 
jó a rozmaring, így 
grillezéskor érdemes 
egy-egy szálat a hús 
alá dugni. 

A pulykamell leg-
egyszerűbb páca a 
fokhagymás tej. Eb-
ben sütés előtt egy 
órán át érdemes áll-
ni hagyni. Sütéskor 
sózni kell. 

A sertés, mint a 
csirke a sót, a bor-
sot és a fokhagymát 
kedveli, de remek 
zöldfűszerekkel is, 
mint például a roz-
maring vagy a kakukkfű. Ha ezekkel pácolja 
össze a húst a szakács, tökéleteset alkothat. 
Grillezésre különösen alkalmas a tarja és a 
csekély zsírtartalmú szűzpecsenye. (Az olda-
lassal vigyázni kell, csak olyan grillezőn ér-
demes sütni, ami lefedhető, mert a benne lévő 

csont miatt lassabban sül át. Hirtelen készítve 
véres marad, túlsütve viszont égett és száraz 
lesz.) 

A marha sokak szerint grillezhetetlen, mert 
ha átsül, olyan lesz, mint a cipőtalp, ha nem, ak-
kor a család fele nem eszi meg, mert véres. Ha 
ügyesen pácolják, tökéletesen puha marad át-
sülve is. A hátszínt dijoni mustáros rozmaring-
péppel érdemes bekenni, és zsírpapírba cso-
magolva egy éjszakán át a hűtőben kell érlelni.  
A bélszínt olajjal bekenve, hagymakarikákkal 
érdemes pácolni, míg a steakhúsokat, sózva 
borsozva kell érlelni. A sütésnél két alapszabály 
van. A húst a legerősebb parázs fölé kell tenni, 
majd fokozatosan a kisebb hő felé orientálni. 
Ha nyomásra puha a felülete, még véres vagy 
rozé, ha ruganyos, akkor átsült. A tűzről levével 
legalább 10 percig letakarva kell pihentetni.

 
5. tipp
Egyszerű szószok: a legalapvetőbb, húshoz 
illő szósz a spanyol eredetű ajoli, melynek az 
alapja a fokhagyma, a só és az olívaolaj. (Csak 
mozsárban készíthető.) Két-három friss fok-
hagymát sóval pépesre kell törni, a pép töké-
letesen emulgeál az olajjal, amit csurgatva kell 
hozzáadni és keverni. Önmagában is tökéletes 
ízbomba a grillezett húsokhoz zöldségekhez, 
de bármilyen zöldfűszerrel kiegészíthető, pél-
dául petrezselyemmel. A spanyolok sáfrányt 
kevernek bele. 

Dijoni szósz: (Ez is csak mozsárban ké-
szíthető.) Két-három szál rozmaringlevelet  
(a szárat nem) sóval pépesre kell törni, ehhez 
dijoni mustrárt adni, majd el kell keverni. 
Kész az ízbomba. 

Egyszerű BBQ-szósz: negyed liter száz-
százalékos paradicsomszószhoz két evőkanál 

paradicsompürét, egy evőkanál mézet és a két 
evőkanál melaszt vagy juhar-, illetve cukor-
szirupot adunk. Egy mokkáskanál balzsam-
ecettel bolondítjuk, ízlés szerint sózzuk és sű-
rűre forraljuk. A húsokat sütéskor meg lehet 
vele kenni, illetve mártogatni is lehet.  
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kiskerti kötelezők – balkonkonyha
Újbudán is jól ismertek a közösségi 
kertek, több is működik belőlük a kerü-
letben, ápolásuk kifejezetten keresett 
és közkedvelt közösségi elfoglaltság. 
ezek analógiája mentén egy-egy 
lakóközösség is kialakíthat a ház előtti 
ágyásban, vagy akár a piciny előkert-
jében, mi több, a balkonokon is olyan 
apró kerteket, amelyek fűszernővény-
nyel vagy zöldséggel látják el a konyhát. 
néhány tippel szolgálunk ahhoz, mi 
az, amit érdemes ültetni, gondozni 
olyan szűk helyeken is, mint akár egy 
nagyobb virágláda.

 
eper:
Kertészeti árudákban több fajta eperpalán-
tához hozzá lehet jutni. Hálás növény, kevés 
gondozással, tápozással kis helyen is elvan. A 
balkonon a cserepét fel lehet függeszteni. Mi a 
folyton érőt ajánljuk, így a szezonban mindig 
lesz néhány érett szem nassolni.
 

Paradicsom:
Lapunknak több 
olyan olvasója is 
van, aki rendsze-
resen szolgál ké-
pekkel a balkonon 

nevelt paradicsom-
palántáiról, illet-

ve a termésről. 
Ugyancsak sok 
fajtája létezik, 
kis igényű, ám 
kifejezetten a 

napot igényli. 
Gondozás mellett 

nyár végére, őszre 
egy-egy palánta 
(fajtától függő-
en) 1,5–2 kiló-
nyi termést is ad.  

A palánták piacon 
is beszerezhetők.

 
Rozmaring:
Rendkívül hálás és melegben kellemesen illa-
tozó fűszernövény. Igénytelen, a napos terüle-
teket kedveli, mérsékelten fagytűrő, így télen 

is kint hagyható a kert naposabb részeiben, 
vagy a balkonon, a fal mellett. Szinte minden 
sült húshoz használható fűszernövény, tökéle-
tes tepsis burgonyához elenged-
hetetlen. A növény az élelmi-
szerboltokban is beszerezhető, 
és máris ültethető.
 
kakukkfű:
Nagyon igényte-
len, parfümil-
latú növény, a 
napos részeken 
gyorsan nő, 
az árnyékon 
kevésbé. A vi-
rágzás idősza-
kában a virágai 
is fűszerként hasz-
nálhatók. Nagyon ki-
csi a hely igénye, remek 
választás a balkonra, ráadá-
sul riasztja a kártevő rovarokat. A konyhában 
alapfűszernövénynek számít. Akár az élelmi-
szerboltban vásárolt palánta is kiültethető, és 
fontos információ, hogy fagytűrő.
 
Bazsalikom:
Fényigényes, de nem kell neki 
közvetlen nap ahhoz, hogy 
szép leveleket hozzon. A 
paradicsom és a bazsa-
likom kézen fogva jár, 
minden paradicsomos 
ételbe használható, il-
letve salátákba is téphető. 
Élettani hatása jótékony. 
Sok nedvességet igényel és 
nem évelő, de ha felmagzik, a 
magok a következő évben elültethetők. 
A palántákat érdemes az élelmiszerboltokban 
beszerezni. 
 
Rukkola (borsmustár)
Kicsi helyigényű, csakúgy, mint az előbbi 
fűszernövények, egy-egy cserépben is elvan. 
Élénk íze miatt fűszerként is használják, de 
elsősorban salátákba tépkedik. Sok napot 
és sok vizet igényel. Az előző növényeknél 

kényesebb, ráadásul a leveleit a kártevők is 
szeretik, oda kell figyelni. A rukkolama-

gokat most sem késő elültetni, 
ezek barkácsáruházakban 

vagy kertészeti árudák-
ban beszerezhetők. 

Egynyári növény, de 
ha felmagzik, a ma-
gok a következő 
évben elültethetők.
 
Babérbokor:
Balkonon vagy kis 
kertben, nagyobb cse-
répben is elvan. Nem 
szereti a szelet, fény-
igényes, de nem kell 
állandóan napon tarta-

ni. Vízigényes. Érdemes 
visszavágni, méretre vagy 

formára metszeni. A levele 
sok magyar ételben alapfűszer. A palánta a 
kertészeti árudákban beszerezhető, mérsékel-
ten fagytűrő.
 
menta:
Igénytelen, napot kedvelő növény. Csak lo-

csolni kell, és folyamatosan hajt. 
Kertben érdemes szezon 

után kigyomlálni, 
mert könnyen 
elszaporodhat. 
A levéltetvek 

szeretik, ezért 
ajánlatos ápol-

ni. Limonádéba, 
koktélokba való 

főleg, kevés magyar ételre-
cept igényli, de remek az illata és 

hálás fűszernövény. Akár az élelmiszer-
boltokban is beszerezhető a palánta.
 
kapor:
Kis helyen elfér, hálás fűszernövény, re-
mek az élettani hatása. Csak vizet igényel. 
Sokan nem szeretik az illatát az ételben, 
ám gyógynövénynek is alkalmas, sokrétű 
felhasználásához érdemes rákeresni az in-
terneten.

Oregánó:
Évelő növény, terebé-
lyesedik, így évenként 
vissza kell vágni. Nem 
igényel sok ápolást, törő-
dést, csak vizet. Salátákba, húsételekhez töké-
letes fűszer, élettani hatása a bazsalikoméhoz 
hasonlóan rendkívül jó, természetes antibioti-
kum. Csakúgy, mint a bazsalikom. pestóként 
is használható, tésztára, pirítósra, kis fok-
hagymával rendkívül kellemes. A palánták a 
zöldségesnél vagy élelmiszerboltokban is be-
szerezhetők.
 

érzékenyítést tart  
a Vöröskereszt

HelysZÍnek és DÁtUmOk
2015. június 29. 16–18h Diószegi utca
2015. július 01. 16–18h Brassó út
2015. július 06. 16–18h Kék tó tér
2015. július 09. 16–18h Fehérvári út–Kanizsai utca
2015. július 14. 16–18h Menyecske utcai ifjúsági park
2015. július 15. 16–18h Regős utca
2015. július 22. 16–18h Bükköny utca
2015. július 25. 14–18h Bikás park

Napjaink rohanó világában egyre kevesebb 
idő marad olyan, a mindennapi élethez szük-
séges ismeretek megszerzésére, melyek adott 
esetben saját biztonságunkat növel-
hetik. Mindemellett ezen isme-
retek társadalmi elismertsége 
is sokszor hiányt szenved, 
melyen a Vöröskereszt, 
mint a világ legnagyobb 
humanitárius szervezeté-
nek kötelességének érzi 
változtatni.

A szervezet ezen a nyá-
ron két fontos témával ke-
resi fel a XI. kerületi játszó-
tereket. Így az újraélesztéssel 
és a veszélyhelyzeti ismertek-
kel. Mindkét téma egyszerre növeli 
a résztvevők és a környezetük biztonságát, 
amelyeket játékos formában, korukhoz igazí-
tott tematikával sajátíthatnak el. 

Nyolc alkalommal nyolc különböző hely-
színen, oktatná a szervezet a gyermekek szá-

mára az újraélesztés folyamatát, illetve az 
elsősegélynyújtást. A gyermekek egy úgyne-
vezett AMBU fantom segítségével (kar és láb 

nélküli baba, aminek például mozog 
a mellkasa) sajátíthatják el az 

újraélesztés folyamatát, a vér-
zéssel járó sérülések ellátá-
sát, valamint a csonttörés-
sel kapcsolatos teendőket. 
A cél elsősorban az érzé-
kenyítés, nem a tökéletes 
ellátásra való felkészítés.

Cserében felkésztő füze-
tet kapnak a lurkók amiből 

megtanulhatják mi a teendő 
lakástűz, szén-monoxid mér-

gezés, árvíz, vagy vihar esetén.
Az érdeklődést növelheti, hogy a 

résztvevők között sorsolás útján értékes nye-
reményeket oszt szét a Vöröskereszt. A Car-
color Motorsport élményautózást ajánlott fel, 
valamint a Szatyor Bár és Galéria 15 000 fo-
rint értékű családi ebédmeghívást.

Kihirdették a kerületi Diákolimpia versenyek eredmé-
nyeit a Polgármesteri Hivatalban június 11-én. Idén újabb 
rekord született, mivel több, mint nyolcezer részvevőt 
regisztráltak a versenyekre, ami közel hétszáz fővel több 
a tavalyinál. A diákok tizennyolc sportág, kilencvennégy 
versenyszámában mérték össze tudásukat. Az összetett ered-
mények alapján az első helyezett általános iskola az Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola lett, az első helyezett kö-
zépiskola pedig a Szent Margit Gimnázium. 

(H. L.)
 

első lett a grosics  
a diákolimpián
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Óvatosan a kánikulában!
a tartós hőhullám megviseli az emberi szervezetet. a hőségben a közlekedés résztvevőinek is 
nagyobb figyelemre és türelemre van szükségük.

Reális áRak,  
kihagyhatatlan ajánlatok!

*az ajánlat nem vonatkozik,  
az akciós termékekre  

és a vonaljegyre valamint  
szombat, vasárnap  

és munkaszüneti napokra.

MUNKANAPOKON
11-15 óráig  

MiNdeN  
terMéKre  
10%  

KedVeZMéNYt  
AdUNK* 

PicK
ráKócZi sZAláMi

többféle íZbeN 

3599, 
- ft/kg

Egy élElmiszErbolt 
a mindEnnapokra!

ArANY
ásZOK

0.5l 

179, 
- ft/doboz

*a képek csak illusztrációk.

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

1119 Budapest, CsúRgói u. 22-26. 
telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638 Fax: 06 1 877 4639 
e-mail: hjalpkft@gmail.com

NYitVAtArtás: 
hétfő-sZOMbAt 6-22 óráig, VAsárNAP 8-20 óráig

Családi Zöld nap  
az élhető környezetért
negyedik alkalommal rendezett Családi Zöld napot a Danubius 
Hotels a Feneketlen-tó partján. a számtalan színes program között 
minden korosztály megtalálhatta a neki valót. a legkisebbeket legin-
kább egy különleges állatbemutató nyűgözte le, amelyen a szülők és 
nagyszülők is számtalan tévhittel szembesülhettek.

– Érdekes programokat kínálunk 
mindazoknak, akik nyitottak a kör-
nyezet szeretetére és az egészségtuda-
tos életmódra. Erre szeretnénk ezzel 
a rendezvénnyel elsősorban felhívni a 
figyelmet – mondta Fodor-Kassai Mó-
nika, a Danubius Hotels PR-igazgatója. 
Fittségi állapotfelmérés, ülőmasszázs, 
arctorna és meditációs csendsátor biz-
tosította a kellemes időtöltést az idő-
sebb korosztálynak. A gyermekekhez 
környezettudatos játszóházzal és erdei 
iskolás játékokkal igyekeztek közelebb 
hozni a természet szépségeit. – Min-
den játéknak az a legfőbb célja, hogy 
ne csak a monitor előtt ülve tudják jól 
érezni magukat a gyerekek – mondta 
Mészáros Marianna, a Danubius Ho-
tels PR-menedzsere. 

A kicsiknek szóló szórakoztató prog-
ramok nem csupán élvezetesek voltak, 
de rengeteget is lehetett tanulni belő-
lük. A Magyar Madártani Intézet sát-
ránál az énekesmadarak fészkeivel és 
tojásaival ismerkedtek az érdeklődők. 
A függőcinegék fészke például nem 
hétköznapi jelenség, vékony ágakon 
csüngve ringatózik a szélben. – Az 
énekesmadarak a nád és a gyékény ter-
méséből pókhálóval szövik össze a fé-
szekanyagot, ami végül leginkább egy 
nemez zsákra hasonlít, tetején csőszerű 
bejárattal. Így próbálják védeni magu-
kat a ragadozókkal szemben – mesélte 
Göcző Gabriella, a Magyar Madártani 
Egyesület kommunikációs munkatársa.

Tóth Gábor, az Állati Jó Bemutató 
előadója olyan vadállatokat hozott ma-
gával, amelyeknek ma már nem csak a 
vadon jelentheti az otthont, egyre töb-
ben tartják kívánatos vadászterületnek 
a városi környezetet. – A kis rókák mos-
tanában fognak megjelenni, és anyjuk 

nélkül kószálnak az utak szélén – tud-
tuk meg a szakembertől. Ez olyan he-
lyen gyakori, ahol sok a róka, de kevés 
a táplálék, ugyanis a vegyszerezett ha-
tárban nem nagyon találnak ennivalót.  
A kis rókák a város szélére kerülve meg-
tapasztalják, hogy errefelé sok az elütött 
állat és az illegális szemétlerakó. Idővel 
hozzászoknak az emberi hangokhoz, 
szagokhoz és beköltöznek a városba.  
A szakember felhívta a figyelmet, hogy 
ha kölyökrókát találunk, jobb nem ha-
zavinni, mert többek között olyan kel-
lemetlenségekkel is számolnunk kell, 
amit a bolhák vagy a kullancsok okoz-
nak. Arról nem is beszélve, hogy még 
az erre szakosodott szervezetek sem 
tudnak végtelen számú kisállatot be-
fogadni. Ha tehetjük gyönyörködjünk 
bennük, de hagyjuk, hogy saját környe-
zetükben próbáljanak meg boldogulni.

A másik urbanizálódott állat a nyest. 
Esti sétáinkon könnyen összefutha-
tunk vele, hiszen előszeretettel ólál-
kodik a kocsik körül. Hátul felmászik, 
elöl lecsúszdázik. A tappancsnyomok 
miatt gyakran a macskákat gyanú-
sítjuk, sokan még a szomszédaikat is 
hibáztatják miatta. Ha viszont jobban 
megnézzük a nyomokat, és ötujjas tap-
pancslenyomatokat találunk kint felej-
tett karmokkal, akkor nem a macska 
volt a tettes. A másik gyanús jel a nyest 
ürüléke. Az autóra biggyesztett gyü-
mölcsmagokkal tarkított barnaságért 
nem egy nagytestű madár a felelős. Ha 
ilyet tapasztalunk, érdemes valamilyen 
praktikához folyamodni, hogy távol 
tartsuk a nyestet: eleinte ugyanis csak 
a kocsi antennáját rágja meg, de később 
a motorház vezetékeivel is babrálhat, 
ami már komoly bosszúsággal és anya-
gi kárral is járhat. (H. L.)

A kánikulai forróság még a frontokra ke-
vésbé érzékeny emberek szervezetét is 
megterheli, természetesen egyénen-
ként eltérő mértékben.

Sokan nem tudják, de hőségben 
sokkal kockázatosabb közlekedni. A 
szokatlanul nagy melegnek sokszor 
van szerepe a közlekedési balesetek-
ben. A járművezetők általában kevésbé tudnak koncent-
rálni, a megszokottnál figyelmetlenebbek, sok esetben 
türelmetlenebbek, hajlamosabbak az agresszív és durva 
szabályszegésekre. Gyakori jelenség a lobbanékonyság, 
a kiszámíthatatlan, szeszélyes magatartás.

A közvetett hatások között figyelembe kell venni, 
hogy a légkondicionálóval nem rendelkező gépkocsik 
vezetői sok esetben lehúzott ablakokkal és a sebesség 
fokozásával próbálnak a hőség ellen „védekezni”. A nyi-
tott ablak szintén fokozza a balesetveszélyt.

A nyári hőségben a gyalogosokra is jellemző a fi-
gyelmetlen, bágyadt közlekedés, kevésbé néznek körül, 
mielőtt lelépnek az úttestre. A tartós melegben a közle-
kedés résztvevői között is jelentősen megnő a rosszul-

létek száma, a hőség gyengíti a szellemi 
erőkifejtést, egyeseknél tompaságot, kö-

zönyösséget, másoknál pedig fokozódó 
ingerlékenységet válthat ki. A közle-
kedők körében ilyenkor fokozottan 
jellemző a koncentráció hiánya, ami a 
reakcióidőben is jelentkezik. A refle-

xek tompulnak, a mozdulatok kapkodó-
vá válnak. A balesetek megelőzése érdekében a legjobb 
prevenció minden esetben a közlekedési szabályok meg-
tartása, de a megváltozott időjárási viszonyokhoz való 
alkalmazkodás is kiemelten fontos. Akik nehezen vise-
lik a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljenek 
volán mögé. Ha feltétlenül szükséges elindulni, akkor 
vezessenek kipihenten, és gyakrabban álljanak meg fel-
frissülni. Ilyenkor kicsit nyújtóztassák ki végtagjaikat, 
ami bizonyítottan megkönnyíti a további járművezetést. 
Fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot, és mindig 
legyen hűtött ásványvíz vagy üdítőital a gépkocsiban.

A www.police.hu honlapról letölthető az ORFK-Or-
szágos Balesetmegelőzési Bizottság által készített is-
mertető. (forrás: www.police.hu)


