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MÉDIAAJÁNLAT

SIKERSZTORI
Egészségnap: nagy 
volt az érdeklődés
A Szent Kristóf Szakrendelő 
idei Családi Egészségnapját 
11. alkalommal rendezték meg 
május 7-én. Az érdeklődés – mint 
mindig – most óriási volt.

Hosszú sorok kígyóztak a Szent Kristóf 
Szakrendelő idei Családi Egészségnapján, 
újbudai lakosok százai várakoztak, hogy 
részt vegyenek az intézmény által szerve-
zett méréseken, szűréseken, ahogy eddig 
minden évben, a már hagyományosan meg-
szervezett eseményen. Szabolcs Attila or-
szággyűlési képviselő a megelőzés fontos-
ságáról beszélt. – Mindig jobb félni, mint 
megijedni – tette hozzá. 

A mindenkori prevenció fontosságával 
kapcsolatban Király Nóra alpolgármester 
elmondta, Újbuda különösen sokat tesz a la-
kosság jó egészségi állapotának megőrzése 
érdekében. Százmilliókat különítenek el a 
költségvetésből, hogy a XI. kerületben élők 
mindennapjai élhetőek és boldogok legyenek.

A legtöbben arra voltak kíváncsiak, mi-
lyen számokat produkálnak a vérnyomás-, 
vércukor-, illetve koleszterinszint-mérések 
során. A speciálisabb vizsgálatokon is so-
kan vettek részt: ellenőriztethették csontsű-
rűségüket, allergiára való hajlamukat vagy 
állapotukat, továbbá urológiai és szájüregi 
daganatszűrésekre és szemvizsgálatokra 
is jelentkezhettek az egészségügyi tanács-
adás részeként. Kóti Tamás, a Szent Kris-
tóf Szakrendelő főigazgatója emlékeztetett,  
a családi egészségnapot immár 11. alka-
lommal rendezték meg.

Felgyorsult mindennapjaink következ-
tében már-már népbetegségnek számít  
a stressz, amely számos fizikai tünettel jár, 
és amely sok súlyosabbnál súlyosabb beteg-
séghez vezethet. Kortól függetlenül a nap 
káros sugarai gyakran bőrbetegséget okoz-
hatnak, az egészségtelen táplálkozás cukor-
betegség, a környezetkárosító hatások pe-
dig allergia kialakulását eredményezhetik. 
Ezek a megbetegedések – vagy legalábbis a 
súlyosbodásuk – a rendszeres ellenőrzések-
nek köszönhetően kordában tarthatók.

Baleset-megelőzési 
tájékoztató

2

Otthonteremtés 
és adócsökkentés

Folklór és hungarikum 
a Helyi Értékek Napján

73

Folytatódott  
a Zöldfal Program
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Újabb díjat nyert Újbuda
Közlekedésbiztonsági Díjat kapott 
Újbuda Önkormányzata május 
11-én, a Közlekedési Kultúra 
Napján a Művészetek Palotájában 
tartott országos rendezvényen.  
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) „Önkormányzatok a tele-
pülések közlekedésbiztonságának 
növeléséért” címmel indított pályá-
zati program elismerését Molnár 
László alpolgármester vette át.

– A tolerancia és a tisztelet kell, hogy meg-
határozza a mindennapokat a közlekedésben 
– mondta Tasó László, az NFM közlekedés-
politikáért felelős államtitkára. Egyúttal be-
jelentette, kezdeményezték, hogy május 14-ét 
a Közlekedési Kultúra Napjává nyilvánítsák. 
A tavaly indult programhoz 93 önkormány-
zat csatlakozott eddig, mintegy kétmillió 
ember képviseletében. Az eseményen részt 
vett Pusztai Zsófia, az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) magyarországi iroda-
vezetője. Beszédében kiemelte, az ENSZ 

tavaly szeptem-
berben elfogadott 
fenntartható fej-
lődési céljainak 
egyik fontos átfo-
gó területe a köz-
lekedésbiztonság. 
Azt szeretnék el-
érni, hogy 2020-ra 
50 százalékkal csökkenjen a halálos közle-
kedési balesetek száma. Kiemelte, bár történt 
javulás 2010 és 2013 között, így is 85 ezer 

ember veszíti életét közlekedési 
balesetek során évente Európá-
ban. – Újbuda az ország ötödik 
legnagyobb városrésze ennek 
megfelelő átmenő forgalommal, 
ezért a kerület vezetésének ki-
emelt figyelmet kell fordítania 
a közlekedési balesetek meg-
előzésére – fogalmazott Molnár 

László alpolgármester, aki egyben átvette az 
elnyert elismerést is. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Újbudai táborok  
a nyári szünetben
Pár hét, és a gyerekek legnagyobb örömére 
bezárnak az iskolák kapui, megkezdődik a 
vakáció. A nyári programok tervezésekor ké-
zenfekvő megoldást nyújthatnak a táborok, 
ám érdemes alaposan tájékozódni, mind a mi-
nőségről, mind az árakról. A gyerektáborok 
általában két csoportba sorolhatók: napközis 
vagy „ott alvós”. A napközis táborok sokszok 
csak a délelőtti órákra vonatkoznak, esetleg 
ebéddel, míg az “ott alvósokban” öt–tíz napot 
is szüleiktől távol tölthetnek a gyerekek. A 
táborfigyelő weboldalon minden korosztály-
nak és minden érdeklődési körnek 
van kínálat: a sport-, a kaland- és 
a kézművestáborok minden évben 
népszerűek, de a paleotábortól a lö-
vésztáborokig, a balettos üdüléstől a 

tánc- vagy makettes táborig számtalan témá-
ban találhatunk a gyereknek megfelelőt. Fiúk-
nak szól a horgásztábor, lányoknak a konyha-
tündértábor, művészpalántáknak van alkotó-, 
szorgalmasaknak nyelvi tábor. 

Bő a választék a tanulás-módszertani vagy 
készségfejlesztő szünidei programokból is – 
határ a csillagos ég, vagy inkább a pénztárca 
tartalma. 

Nehéz megmondani, mikor elég érett a cse-
mete arra, hogy táborozni küldjük. Ott alvós 
táborokba 6–8 éves kortól vihetik a szülők a 
gyerekeket, de ezt inkább az érettség, semmint 
az életkor határozza meg. A táborokban általá-

ban nem csu-
pán azonos 
korúak van-

nak, így megoldható, hogy a testvérek együtt 
menjenek, ami megkönnyítheti a kisebbek al-
kalmazkodását az új környezethez. Általában 
8–9 éves kortól már bátran mehet a gyerek ott 
alvós helyre a barátokkal, osztálytársakkal.

Az önkormányzat saját tábora a kamaraer-
dei napközis tábor, ahol összesen kilenc hétig 
fogadják az 1–7. osztályos diákokat. Főként a 
kerületben élő és iskolába járó gyerekek je-
lentkezhetnek, de azok is, akik a kerületben 
laknak, ám nem itt járnak iskolába. Idén júni-
us 20. és augusztus 19. között, kéthetes turnu-
sokban érhető el a tábor, jellemzően az időszak 
első fele zsúfoltabb. 

A speciális igényű gyerekek ellátására, tá-
boroztatására is gondol a kerület. 

(Cikkünk a 4. oldalon)
Bő a választék  
a tanulás-módszertani, 
illetve a kézségfejlesztő 
szünidei táborokból is

A kerület méretei 
miatt is elsődleges 
a biztonságos 
közlekedés 
megszervezése

SIKERSZTORI

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

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

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

– A többi, elhanyagolt terület újragondo-
lására is, így egyebek közt a volt Volánbusz-
garázs, Infopark-parkoló, Albertfalva-Ház-
gyár, színvonalas tervek születtek, melyek 
jó ötletekkel szolgálhatnak a városfejlesz-
tőknek. A Szent István Egyetem település-
mérnök hallgatói 8–10 perces előadásokat 
tartottak, a beszélgetés tematikája a Zöld 
infrastruktúra tárgy keretében valósult meg 
– mondta Hégli Imre, az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi osztályvezetője.

Díjat kapott  
a Szent Margit igazgatója

2

Kisiskolások 
az Országházban

Egyre jobb az ország  
az aktív idősödésben

86

Esélyek  
utcája
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Egyre nagyobb veszélyt jelent a méhek rajzása
Akár a városban is sok gondot okozhatnak  
a nyár elején igen aktív rovarok – figyelmeztet  
a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság.

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

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

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

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

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

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

(G. A.)

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

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

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

(Cikkünk 4–5. oldalon)

Még a matek is 
könnyebben megy

12–13. oldal

SIKERSZTORI
Újbudán épül az 
Ericsson új kutató-
fejlesztő központja
Lerakták a kerületi Infoparkban 
a svéd tulajdonú Ericsson új 
kutató-fejlesztő központjának 
alapkövét. Az épület a telekom-
munikációs óriásvállalat Svédor-
szágon kívüli egyik legnagyobb 
kutatási-fejlesztési centruma 
lesz, amely várhatóan 2017 
végére készül el, és mintegy 1800 
főnek biztosít majd modern, 
innovatív munkahelyet.  
A székház a Magyar Nobel-dí-
jasok Parkja projekt első 
ütemében készül.

Mintegy 25 éve telepedett le hazákban a 
svéd Ericsson, most pedig elérkezettnek 
látta az időt a bővülésre. Új kutató-fejlesz-
tő központjának alapkőletételét szeptember 
20-án tartották az Infoparkban. – Ilyen vo-
lumenű projekt esetében az alapkőletétel 
nem a kezdetet, hanem a munka derekát jel-
zi – hangzott el az ünnepélyes eseményen.

Az Ericsson Magyarország vezérigazga-
tója, Éry Gábor elmondta, több mint három-
éves cél teljesül azzal, hogy a Budapesten 
különböző helyszíneken működő egységek 
összeköltözhetnek, így a kutatás-fejlesztés 
mellett az értékesítés, a kiszolgáló és tá-
mogató osztályok, a regionális szolgálta-
tóközpont, valamint az Ericsson budapesti 
technológiai inkubátora, az Ericsson garázs 
is egy helyre kerül. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Újbudai garancia 
a budapesti olimpiára
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Most az ország  
jövője a tét

A Gellérthegy  
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Őszköszöntő  
a Bikás parkban
Az Újbuda Önkormányzata által 
szervezett Őszköszöntő Fesztivált 
a kissé hektikus időjárás sem tudta 
elrontani. A szervezők és a részt-
vevők okosan alkalmazkodtak az 
időnként átvonuló zivatarokhoz, 
így az esti tűzijáték kivételével 
minden programot, koncertet 
megtarthattak a Bikás parkban. 
Szeptember 17-én a közösségek 
erősítésén és a kulturális nevelésen 
volt a hangsúly.

Mivel a fesztivált idén éppen a Színházak 
Éjszakájának napján rendezték meg, adta 
magát a gondolat, hogy a nemrég fennál-

lásának 35. évfordulóját ünneplő Karinthy 
Színházat is meghívják a rendezvényre, és 
hogy más programokat is a színházi élethez 
kapcsolható tematika köré szervezzenek. Az 
újbudai családok körében különösen nagy 
népszerűségnek örvendett a középkor világát 
interaktív módon bemutató helyszín. Itt az 
érdeklődők régi korok ruháiba bújhattak, a 
felnőttek – akiknek egy jósdát is működtettek 
– a gyógyfűfelismerő ver-
senyen ajándékokkal gazda-
godhattak, míg a gyerekek 
elsajátíthatták a középko-
ri lovagi tornák bajvívási 
technikáit, vagy a banyata-
nyán simogathattak kisál-
latokat. A gyertyaöntéstől a 

kovácsok mesterségéig sok érdekeset lehetett 
látni a színes kavalkádban, de nagy sikere 
volt a western városkának is. A Kána falu tör-
ténetét bemutató kiállítás is kitelepült a Bikás 
parkba, és egy jurtányi csodát hoztak el, hogy 
az ősi település életét bemutathassák.

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere a 
nyeremények sorsolásakor kiemelte: az Ősz-
köszöntő Fesztiválnak – a szórakoztatáson 

túl – közösségépítő szerepe is 
jelentős. A városvezető a pe-
csétgyűjtő vetélkedőben részt 
vevők közül kisorsolt gyerekek-
nek adott át ajándékokat, ame-
lyek összértéke meghaladta az 1 
millió forintot. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Egymillió 
forintnál 
nagyobb értékű 
ajándékok 
találtak gazdára 
a családi 
rendezvényen

Válaszúton! – Interjú Osztie Zoltán plébánossal
A migrációs helyzet hosszú idő óta  
tematizálja mind a magyar, mind pedig  
az európai közbeszédet, morális, ideológiai  
és gazdasági kérdéseket felvetve. Osztie 
Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének elnöke szerint a szolidari-
tásnak mint keresztény alapelvnek helye  
van a történésekben, ám óva int, hogy  
a bevándorlást és a menekültkérdést  
egyként kezelve szülessenek meg olyan 
döntések, amelyek egész Európa jövőjére 
hatással lehetnek.

• A migráció az elmúlt időszakban fölülírt minden más gazdasági 
és politikai kérdést, a mindennapok részévé vált itthon és Euró-
pa-szerte egyaránt. Egyes adatok szerint mintegy 65 millió ember 
„van éppen úton a világban”. Két különböző álláspont vetélkedik 
arról, hogy az öreg kontinensnek miként is kellene kezelnie ezt a 
mérhetetlen emberáradatot, amely Európát is elérte. 

Cáfolhatatlan és megrendíthetetlen keresztény alapelv a szolidari-
tás. Szent István óta itthon is valljuk, hogy a rászorulókat be kell 
fogadni és segíteni kell rajtuk. Ezt meg is teszi a magyar kormány, 
amikor a legálisan érkezőket a szabályoknak megfelelően fogadja. 
Igen ám, de most nem erről van szó, hiszen nem mosható össze 
a vándorlók és a menekültek ügye. Itt most egy olyan áradatról, 
vándorlók olyan tömegéről van szó, ami részben szegénységtől és 

„háborúktól” generált, részben pedig irányított folyamat. Amikor 
igent mondunk ezekre a folyamatokra, egyúttal igent mondunk az 
embercsempészetre, a korrupcióra, az erőszakra és a terrorizmus-
ra. Azt javaslom, mindenki fontolja meg, valóban vállalja-e és el 
akarja-e ezt fogadni úgy, mint az európai jövőt formáló erőt.

• A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége közzétett egy nyílt le-
velet, amelyben világosan megfogalmazták, hogy Nyugat- és 
Kelet-Európa már csak történelmi gyökerei miatt is másként 
vélekedik a migrációs kérdésről, hivatkozva itt a 150 éves tö-
rök elnyomásra. Valóban ekkora veszély leselkedik a keresztény 
Európára?

(Folytatás a 12. oldalon)

Emléktábla a fogságba 
hurcoltak tiszteletére

NÉPSZAVAZÁS
2016  

JEGYZŐI ÚTMUTATÓ

5. oldal

SIKERSZTORI
Újabb 
sportdiplomáciai 
siker Újbudán
Újra beválasztották Hoffmann 
Tamás polgármestert a Magyar 
Vízilabda Szövetség (MVLSZ) 
elnökségi tagjai közé az október 
22-én megtartott tisztújító 
közgyűlésen. Ezzel esély nyílt 
arra, hogy továbbfejlődhessen  
a kerület sportélete. 

– Bár Újbudán több történelmi múltú egye-
sület is működik, a vízilabda még fiatal 
sportágnak számít – fogalmazott a közgyű-
lést követően Hoffmann Tamás, aki arra a 
legbüszkébb, hogy a póló meg tudott hono-
sodni a kerületben. Az A-Híd OSC vízilab-
dacsapat otthonra lelt az elmúlt évek során 
a kerületben, a példaképek hatására pedig 
komoly utánpótlásbázis épült fel Újbudán. 
Mára 20 korosztályban 230 gyermek vesz 
részt különféle bajnokságokban; fiúk, lányok 
egyaránt. Hoffmann Tamás szerint az elmúlt 
években végzett munka eredményei magu-
kért beszélnek. Ezt szeretné folytatni a jö-
vőben is, mind a kerület polgármestereként, 
mind a Magyar Vízilabda Szövetség ismé-
telten megválasztott elnökségi tagjaként.

(Folytatás az 5. oldalon)

Újbudaiakat is kitüntettek  
a nemzeti ünnepen

2

Körtéri emlékművet  
avatott a kerület 

63

Őszi ünnepek  
és egyéb programok

8
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Újabb üdülési támogatások az Erzsébet-program részeként
Fogyatékossággal élők és nyugdíjasok jelent-
kezhetnek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
által október közepén kiírt pályázatokra, melyek 
az egészség megőrzéséhez szükséges aktív 
kikapcsolódáshoz nyújtanak segítséget.

A kormány kezdeményezésére létrehozott szociális üdültetési 
rendszer, az Erzsébet-program ismét kedvezményes lehetősé-
geket kínál a fogyatékossággal élőknek és a nyugdíjasoknak. A 
pályázatok nyertesei az üdülési támogatást 2018 végéig hasz-
nálhatják fel, a programmal együttműködő szálláshelyeken. 

Az október közepén közzétett kiírásokra a nyugdíjasok és a 
fogyatékossággal élők november 25-éig pályázhatnak a www.
erzsebetprogram.hu oldalon. 

– Érdemes figyelemmel követni a pályázati kiírásokat, mert a 
nagycsaládosok számára hamarosan újabb pályázat nyílik. Mi-
nél többen éljenek a lehetőséggel! – mondta lapunknak Simics-
kó István, Újbuda országgyűlési képviselője.

A 2012-ben indult program nemzetközi összehasonlítás-
ban is rendkívül sikeres. Az eddig meghirdetett pályázatok 
révén több mint 800 ezer ember, közülük több mint 400 ezer 
gyermek jutott üdülési, pihenési lehetőséghez. Az új pályá-
zatok kiírásával a kedvezményezettek száma 2017-re elérhe-
ti az 1 millió főt.

További részletek: www.erzsebetprogram.hu

Őszi nagytakarítás
A télre való felkészülés egyik legfontosabb 
eleme a közutak, közterek és magánterületek 
kitakarítása, csinosítása. Idén némi változás 
történt a kerületi aprítékolás szolgáltatásá-
ban, ugyanis mostantól nem kell külön kér-
ni, hogy a gép házhoz menjen, meghatáro-
zott időben adott helyszínen lesz. Érdemes 
ehhez passzítani a kerti munkákat, illetve  
a fanyesedék és gallyak kihelyezését. Párhu-
zamosan fut az őszi nagytakarítás is, ennek 
részeként az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. 
teszi rendbe a közutak mentén álló zöld te-
rületeket, illetve a közterületeket. Ajánlott 
figyelni a közleményeket és az egyes körze-

tekben levő munkaütemezést, mert jelentős 
pluszmunkát takaríthat meg azzal egy-egy 
háztartás, ha az őszi, ház körüli munkála-
tokat ehhez igazítja. Lapunk egy tájékoztató 
sorozatot is elindított, amelyben rendsze-
resen olyan lakossági kötelezettségeket te-
szünk közre, amelyekkel elkerülhetők a sza-
bálysértések. A hideg közeledtével érdemes 
komolyan venni a síkosságmentesítést, ami 
egyébként vonatkozik a lehullott lombra is, 
mivel nedvesség hatására épp olyan csúszos-
sá válik, mint a letapadt hó vagy jég. Jó tudni 
például, hogy a síkosságmentesítést naponta 
legkésőbb reggel 8 óráig kell befejezni, és 

ha napközben újból jeges vagy havas lesz 
a járda, meg kell ismételni. A módszereket 
azonban nem írja elő jogszabály, tehát a fel-
adatot akár környezetkímélő módon is el le-
het látni.

Ugyancsak érdemes figyelni a parkolásra és 
a parkolási szabályokra. A kerület több pontja 
vált frekventálttá, sokan itt, Újbudán teszik le 
autóikat, és haladnak tovább tömegközlekedé-
si eszközökkel a munkahelyükre. Néha nem 
egészen szabályosan parkolnak, a táblákat sem 
veszik figyelembe és gyakran akadályozzák a 
gyalogos haladást.

(Cikkeink a 6–7. oldalon)

10. oldal

Közlekedésbiztonsági 
napot tartottak

SIKERSZTORI

Biztonságos 
kutyafuttatás
Együtt, békésen. E mottóval került ki tábla 
a kerület összes kutyafuttatójába novem-
berben, Panyi Zita okleveles kutyatréner, az 
ÁlmosFelhő Kutyajólét tulajdonosa, valamint 
Újbuda Önkormányzatának példaértékű 
együttműködésével.

– A táblákon közérthető, írásos és fényképes anyag látható 
a kutyák testbeszédéről, viselkedéséről, segítségképp a ku-
tyaharapásos balesetek megelőzéséhez a futtatóban, vagy 
azon kívül. Célunk ezekkel az volt, hogy akár a gazdiknak, 
akár egy kisbabájával a parkban sétáló anyukának távolról, 
előzetes tapasztalatok nélkül is felismerhető legyen egy-
egy eb hangu-
lata, szándéka. 
Így tudható, 
melyik kutyá-
hoz engedheti 
oda gyermekét, 
és melyiket 
célszerű bé-
kén hagyni. A 
TUTI FUTI 
útmutatás, hogy miként érhetünk el kutyánknál barátságos 
viselkedést még a futtatóba lépés előtt. Tippet ad, hogyan 
előzzünk meg, vagy épp zárjunk rövidre egy fellángoló 
viszálykodást a kutyák között, és hogyan kerülhetjük el a 
konfliktushelyzeteket – mondta el Panyi Zita.

A kutyatréner hozzátette, a táblák közhasznúak, tartalmuk 
könnyen érthető, segítségére van kutyásoknak és nem kutyá-
soknak is. Miért? Mert kétlábúnak, négylábúnak egyaránt 
jár a kellemes, biztonságos kikapcsolódás és játék. Ahogy a 
felelős gazdi felszedi a kutyagumit és alapengedelmességre 
okítja kedvencét, illetve időt fordít testbeszédének megérté-
sére, ugyanúgy a felelős szülőnek is meg kell tanítania kis-
gyermekét: először megkérdezzük, meg szabad-e simogatni, 
utána finoman, nyugodt mozdulatokkal, sikongatás nélkül a 
kutyus hátát simítjuk végig! 

Panyi Zita arra is felhívta a figyelmet, hogy amely kutyus 
sárga kendőt, sárga szalagot visel pórázán – a nemzetközi-
leg egyezményes jel szerint – nagyobb teret igényel: pánikra 
hajlamos, rehabilitáció alatt áll, hiányos a szocializációja, 
netán agresszív. Úgy segíthetünk ezeknek a ebeknek, ha séta 
közben elkerüljük őket. Ha bármi kérdése van kutyájáról, 
keresse bizalommal az ÁlmosFelhő Kutyajólétet! www.al-
mosfelho.hu

A táblák tartalma, valamint a teljes szöveg itt olvasható: 
http://www.almosfelho.hu/aktualitasok.php

Sajtótájékoztatót tartott 
Simicskó István

2

Jót kell tenni, de nem 
csak karácsonykor

Polgármesteri Dicséretek 
a Szociális Munka Napján

96

Óvodai KRESZ-tanpálya 
Őrmezőn

14
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Egészséges  
és aktív időskor 
Újbuda Önkormányzata  
azt tervezi, hogy egy új  
szervezeti modellt dolgoz ki  
– a Norvég Alaphoz benyúj-
tott pályázat segítségével –, 
melynek részeként 60 év feletti-
eknek nyújt támogatást önkén-
tesek közreműködésével. A 
segítők felkészítését, képzését az 
OKT-FULL Tanácsadó Kft. végzi.

– A jelentkezők a szükséges kompeten-
ciákat és készségeket tanácsadók segít-
ségével sajátíthatják el az új Kérő utcai 
központban – mondta el lapunknak Szili 
Tamás, az OKT-FULL Tanácsadó Kft. 
szakmai vezetője. A felkészítő képzés 
után tíz-tizenöt ember vállal önkéntes 

munkát, hogy támaszt nyújtson a ke-
rületben élő időseknek. Azon túl, hogy 
ezzel javítani lehet a házi ellátás színvo-
nalát, aktívabbá, tartalmasabbá lehetők a 
60 felettiek mindennapjai. – Ennek érde-
kében a Kérő utcai központban innova-
tív és hiánypótló szolgáltatásokat is be-
vezetnek – hangsúlyozta Molnár László 
alpolgármester.

Mindezt az teszi lehetővé, hogy az 
„Egészséges és Aktív Időskor” című 
projektre közel 1,1 millió euró támo-
gatást nyert el Újbuda Önkormányzata, 
Debrecen Önkormányzata, a Hódmező-
vásárhelyen működő Állami Egészség-
ügyi Központ, az Önkéntes Alapítvány, 
valamint egy norvég város helyhatósága. 
– A XI. kerületnek juttatott összeg (mint-

egy 250 millió forint) egy részéből újult 
meg a Kérő utcai központ, ahol például 
az önkéntesek is elsajátíthatják az idő-
sgondozással kapcsolatos tudnivalókat 
– részletezte Győrffyné Molnár Ilona, a 
projekt szakmai vezetője. Toldi Tamás 
idősügyi referens szerint a képzés ideá-
lis esetben 10–15 fős körben zajlik, hogy 
megvalósulhasson az interaktív, gyakor-
lati példákra és közös tudáscserére épülő 
kiscsoportos tanulás.

Az egyik jelentkező, Gábor Tamás 
több mint 30 évig dolgozott vegyészmér-
nökként, elsősorban a műszaki dolgok-
hoz van érzéke, ebben tud majd hathatós 
segítséget nyújtani akár a Kérő utcában, 
akár az idősek otthonában.

(T. K.)

Aszfaltozzák a Bocskai utat, a héten 
forgalomkorlátozás várható
Hétvégén felújítják a Bocskai út – Nagyszőlős út 
csomópontjának aszfaltburkolatát. A Bocskai út fel-
újításának részeként átépítik az utca végén található 
közlekedési csomópontot is.

A Bocskai út felújítása során november 26-án 
reggel 7-20 óra között az alábbi útépítési munkák 
lesznek:

Felújítják a Bocskai út – Nagyszőlős út cso-
mópontjának aszfaltburkolatát. Kifelé irányban 

jobbra végig a Bocskai úton a Karolina útra balra 
fordulva lehet kerülni, centrum irányban a cso-
mópont összetettsége miatt 1 sávon lesz járható 
az úttest. 

A Bocskai út felújításának november 28-án kez-
dődő részeként építik át az utca végén található köz-
lekedési csomópontot. A kivitelezés várhatóan két 
hetet vesz igénybe. A munkálatok idején a Diószegi 
út egy rövid szakaszát kétirányúsítják, az Ábel Jenő 

utca pedig csak a Karolina út irányába lesz járható. 
A munkálatok miatt a Diószegi út érintett szakaszán 
a megállást is korlátozzák.

A Bocskai út Karolina út és Fehérvári út közötti 
szakasznak felújítása július 30-án kezdődött. A vár-
hatóan fél éves beruházás során több mint egy kilo-
méter hosszú pályatest újul meg, de a munkálatok 
magukban foglalják a parkolók, járdák és zöldfelü-
letek rendezését is.
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Jövőre adócsökkentés és béremelés jön
 

A rendszerváltás óta nem volt olyan jelentős 
minimálbér- és szakmunkásbérmini-
mum-emelés, mint amit a közelmúltban létre-
jött bérmegállapodás biztosít jövőre. A kormány 
intézkedésének célja a munkások megbecsü-
lésén túl a gazdaság élénkítése is, melynek 
érdekében lényeges adócsökkentéssel segítik 
a munkaadókat. A bevezetett intézkedésektől 
a GDP növekedését és a munkabérek további 
emelkedését várja a kabinet.

A hét pontból álló bérmegállapodás értelmében a minimálbér 
összege 2017-ben 15 százalékkal, 127,5 ezer forintra nő, míg 
a szakképzettek bérminimuma 25 százalékkal, 161 ezer forint-
ra ugrik. A kormány tervei szerint 2018-ban sem lesz ez más-
ként, amikor a minimálbér újabb 8, a szakmunkás minimálbér 
pedig 12 százalékkal nő. – A korábbi kormányok gyakorlatai-
val szemben nem hitelekből, hanem a magyar gazdaság valós 
teljesítményéből jön létre a mostani béremelés, amely azon túl, 
hogy a családok mindennapi megélhetését könnyíti meg, a mun-
ka becsületét is igyekszik visszaadni – emelte ki Simicskó István 
honvédelmi miniszter. – Az elmúlt években megannyi intézke-

dés született annak érdekében, hogy segélyek helyett munkából 
éljenek a magyarok, ami a statisztikai adatokban is megmutat-
kozik: 12 százalékról 4,7 százalékra, az EU-s átlagnál (8 száza-
lék) is alacsonyabb szintre csökkent a munkanélküliségi 
ráta – tette hozzá Újbuda országgyűlési képviselője. 
A minimálbér-emelésen túl a szakmunkásmini-
málbér-emelés is egyik fontos pillére a mostani 
megállapodásnak, hiszen a magyar gazdaság-
nak, a hazai és itt működő külföldi vállala-
toknak, illetve a lakosságnak is nagy szük-
sége van a jó szakemberekre.

A piac szereplőit adócsökkentéssel 
igyekszik támogatni a kabinet, hiszen ha 
a magyar gazdaság erősödik, nő a foglal-
koztatottság, emelkednek a bérek és több 
pénz marad az embereknél. Így jövő janu-
ártól az EU-ban a legalacsonyabb, egységesen  
9 százalék lesz a társasági adó. Ezzel párhuzamosan 
duplájára emelik a kisvállalkozói adókezdeményt (ismer-
tebb nevén a KATÁ-t), és kitolják a KIVA értékhatárát, ami-
vel kifejezetten a középvállalatokat támogatják. A munkáltatói 
járulékok jövőre 5, 2018-ban pedig további 2 százalékponttal 
mérséklődnek. 

A kormány hosszú távú célja, hogy a magyar dolgozók fizessék 
a legalacsonyabb személyi jövedelemadót Európában, ezért 31 
százalékról 15 százalékra csökkent az szja. A társasági adó is 

jelentősen, 2011-től kezdődően 19 százalékról 10 szá-
zalékra mérséklődött, aminek egy újabb lépcsőfoka 

a mostani intézkedés. A kormány tervei szerint  
a béremelések, valamint a járulékok és a tár-

sasági adó csökkentése jelentősen növelhetik  
a gazdaság teljesítőképességét, így a GDP-nö-
vekedés a mostani 2–3 százalék helyett akár 
4–5 százalékos lehet.

– A minimálbér, illetve a bérminimum 
megemelésének hatására minden szinten 

emelkedhetnek a bérek, hiszen a munka-
adóknak is az az érdekük, hogy a magyar 

munkavállalókat megfizessék, mivel így tudják 
megtartani a jó képességű, megfelelő szakmával, 

motiváltsággal és tudással rendelkező szakembereket. 
A kormány elkötelezett az erős és gyarapodó Magyarország 

megteremtése mellett, hogy a magyar emberek és családok bol-
dogulását valódi, kézzelfogható módon segítse elő – mondta Si-
micskó István.

(T. N. K.)

Év végén az ember mindig 
le lassít, átgondolja, milyen 
időszakot is hagy maga mö-
gött, és lelkileg felkészül az 
új esztendőre. Ez a számvetés 
ideje. Bizony előfordul, hogy 
csak ilyenkor veszünk észre 
dolgokat, mert a hétközna-
pok rohanásában olyan ter-
mészetesnek tűnik minden. 
mint például az önkéntesség. 
A napokban önkéntesek fes-
tették ki az őrmezői Kossuth 
Lajos Gyermekotthon szobá-
inak falait. Az önzetlen segí-
tők abban a program- és ki-
hívássorozatban vettek részt, 
amelyet Novák Katalin, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának államtitkára in-
dított.

Ugyancsak hétköznapinak 
tűnik már forralt borozni 
egy jégpálya mellett, pedig 
inkább ünnepi ez az érzés, 
mint általános. A téli időszak 
egyik kedvenc programja ez 
évben is elérhető  a XI. kerü-
letieknek. Újbuda jégpályáját 
december 6-án nyitották meg 
az Allee Bevásárlóközpont 
mögött, a volt Fényes Elek 
Közgazdasági Szakközépis-
kola udvarán, a Kőrösi József 
utca 1–3. szám alatt.

A kerület valamennyi idő-
sek otthonából vagy időseket 
ellátó, gondozó intézetből 
érkeztek vendégek a adventi 
ünnepségre. A rendezvényen 
az irodalom és a tánc köré 
épült a program.

(Összeállításunk  
a 12–13. oldalon)
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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK  
Áldott karácsonyi ünnepeket,  

és sikerekben gazdag új esztendot kívánunk
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I. Miért érdemes az Újbuda Média felületein hirdetni?
•	 Mert	a	XI.	kerület	hivatalos	Újságában,	Televíziójában	a	Megrendelő	üzenete		

hatékonyan	eljut	a	célközönséghez	
•	 Az	Újbuda	Újság,	Újbuda	TV	rendkívül	nagy	népszerűségnek	örvend	a	XI.	kerület	lakóinak	körében,	

mivel	a	cikkek,	rovatok,	műsorok	mind-mind	a	kerületben	élő	emberekről	és	emberekhez	szólnak
•	 Újságunk	és	Televíziónk	egy	már	jól	megszokott	színvonalat	képvisel,		

így	a	Megrendelő	hirdetése	egy	igényes,	profi	környezetben	jelenik	meg.	

II. Hány embert lehet elérni?
 ÚJSÁG	 TV	 WEB
	 80	000	példányszám	 22	000	bekötött	lakás	 Napi	1	500–2	000	egyedi	látogató

III. Milyen felületekben lehet gondolkodni?
•	 Keretes	újság	hirdetés
•	 Fizetett	PR	cikk	az	újságban
•	 Apróhirdetés	az	újságban
•	 Képújság	a	televízióban
•	 Reklám	spot	a	televízióban
•	 Fizetett	interjú	és	stúdióbeszélgetés
•	 Műsor	szponzoráció	a	televízióban
•	 Molinós	megjelenés	a	kerületi	nagy	rendezvényeken	



IV. Újbuda Újság hirdetési feltételei
•  IV.1. Újbuda Újság hivatalos méretei: 

•  IV.2. Leadás formája:
A hirdetéseket az alábbi formátumokban tudjuk fogadni:
Minden esetben 300 Dpi felbontással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.
•	 vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.): PDF (Press Quality), EPS, TIF;
•	 kiadványszerkesztő programokból (InDesign, stb.):  PDF (Press Quality);
•	 képszerkesztő programokból (Photoshop, Photostyler stb.): TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív),  

  kompozit EPS (CMYK színmódban) 
Nem	kész	hirdetések	leadása	esetén	a	kiadó	által	megbízott	nyomdai	előkészítőben	a	hirdetéseket	a	megrendelt	hirdetés	
listaárának	15%-áért	készítik	el.	Az	ehhez	szükséges	szöveges	és	képi	anyagokat,	az	elkészítésre	vonatkozó	egyértelmű	
kéréseket	ugyancsak	e-mailen	vagy	CD-n	fogadjuk.	A	hirdetés	elkészítését	közvetlenül	kell	megrendelni	és	úgy	is	kell	fizetni,	
külön	számla	ellenében.	Szövegek,	fotók	leadásakor	a	szövegeket	word	formátumban	e-mailen,	a	fotókat	pedig	eredeti	
formában,	nyomdai	feldolgozásra	alkalmas	felbontásban	(300	dpi)	és	méretben	(minimum	500	kB),	képfájlban	fogadjuk.
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1/8 oldal fekvő 
130.900 Ft+áfa,

méret:  
137,5x102,5 mm

1/64 oldal  
25.850 Ft+áfa.

méret:  
66x24,5mm

1/12 oldal álló 
97.900 Ft+áfa,

méret:  
90x102,5 mm

1/16 oldal álló 
75.900 Ft+áfa,

méret:  
66x102,5 mm

1/32 oldal fekvő 
42.900 Ft+áfa és 

méret:  
66x49mm

1/3 oldal fekvő 
295.000 Ft+áfa

méret:  
280x138 mm

1/2 oldal fekvő 
405.000 Ft+áfa

méret:  
280x210 mm

1/2 oldal álló 
405.000 Ft+áfa

méret:  
137,5x425 mm

1/1 oldal  
795.000 Ft+áfa

méret:  
280x425 mm

Panoráma oldal
méret:  

587x425 mm

1/8 oldal szalag 
130.900 Ft+áfa,

méret:  
280x49 mm

1/4 oldal szalag 
225.000 Ft+áfa

méret:  
280x102,5 mm

1/4 oldal álló II. 
225.000 Ft+áfa

méret:  
66x425 mm

1/3 oldal álló 
295.000 Ft+áfa

méret:  
90x425 mm

1/4 oldal álló I. 
225.000 Ft+áfa

méret:  
137,5x210 mm

1/6 oldal álló 
192.500 Ft+áfa

méret:  
90x210 mm

A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA • www.ujbuda.hu

1/8 oldal álló 
130.900 Ft+áfa,

méret:  
90x156,5 mm
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• IV.3. Újbuda Újság tervezett megjelenései (2017):

LAPSZÁM HIVATALOS MEGRENDELÉSI TÉNYLEGES 
 MEGJELENÉS HATÁRIDŐ ANYAGLEADÁS

UB 01  január 18. január 10. kedd január 11. szerda

UB 02 február 8. január 31. kedd február 1. szerda

UB 03 február 22. február 14. kedd február 15. szerda

UB 04 március 8. február 28. kedd március 1. szerda

UB 05 március 22.   március 14. kedd március 14. kedd

UB 06 április 5. március 28. kedd március 29. szerda

UB 07 április 19. április 11. kedd április 12. szerda

UB 08 május 3.  április 25. kedd április 26. szerda

UB 09–10 május 17.  május 9. kedd május 10. szerda

UB 11  június 1.  május 23. kedd május 24. szerda

UB 12  június 14.  június 6. kedd június 7. szerda

UB 13  június 28. június 20. kedd június 21. szerda

UB 14  július 12.  július 4. kedd július 5. szerda

UB 15–16  augusztus 23.   augusztus 15. kedd augusztus 16. szerda

UB 17  szeptember 6.  augusztus 29. kedd augusztus 30. szerda

UB 18  szeptember 20.  szeptember 12. kedd szeptember 13. szerda

UB 19  október 4.  szeptember 26. kedd szeptember 27. szerda

UB 20  október 18.  október 10. kedd október 11. szerda

UB 21  november 2. október 24. kedd október 25. szerda

UB 22  november 15.  november 7. kedd november 8. szerda

UB 23–24  november 29.  november 21. kedd november 22. szerda

UB 25  december 13.   december 5. kedd december 6. szerda

A	szerkesztőség	a	2017.	évi	megjelenések	változtatására,	továbbá	az	árváltozásra	fenntartja	a	jogot!
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• IV.04. Kedvezmények:
•	 Mennyiségi kedvezmények:
Nettó 300 és 500 ezer forint közötti megrendelés esetén: 7%, nettó 500 ezer és egymillió forint 
közötti meg rendelés esetén: 10%, egymillió forint fölötti megrendelés esetén pedig egyedi 
kedvezményt biztosítunk a megrendelés értékének függvényében. 

•	 Gyakorisági kedvezmények: 

•	 Csomag kedvezmény:
Az	Újbuda	Újság	hirdetési	felületeinek	és	az	Újbuda	Televízió	képújság,	reklám	spot,	fizetett	interjú,	
stúdióbeszélgetés	vagy	műsor	szponzoráció	egyidejű	megrendelése	esetén	20%	kedvezményt	biz-
tosítunk	a	televíziós	felület	árából.	

V. Újbuda Televízió
Az	Újbuda	Tv	a	főváros	legnagyobb	lélekszámú	kerületének,	egyben	az	ország	ötödik	legnagyobb	
önkormányzatának	a	közösségi	televíziója.	Műsorai	a	UPC	Magyarország	kábelhálózatán	keresztül	több	
mint	22	ezer	lakásába	jutnak	el	a	kerületben.	

Megjelenési	lehetőségek:
•	 Alap	30	másodperces	reklám	spot	sugárzásunk	1	hétre	(azaz	1	fősugárzás	20	ismétléssel)	15.000	

Ft+áfa,	1	hónapra	pedig	40.000	Ft+áfa.	Amennyiben	szükséges	gyártási	költségünk	18.000	Ft+áfa.

•	 PR	film	esetében	maximum	120	másodperc	terjedelemmel	1	hétre	(azaz	1	fősugárzás	20	ismétléssel)	
30.000	Ft+áfa,	1	hónapra	pedig	100.000	Ft+áfa	a	sugárzási	költség.	Amennyiben	szükséges	gyártási		
költségünk	32.000	Ft+áfa.	

•	 Képújsághirdetés	4	hétre,	egy	képernyőre	8000	Ft+áfa,	éves	megrendelés	esetén		
	 pedig	63.000	Ft+áfa.

Megjelenések	
száma

Kedvez-
mény

Felület 	1/2 	1/3 	1/4 	1/6 	1/8 		1/12 		1/16 		1/32 		1/64

Listaár 405.000	Ft 295.000	Ft 225.000	Ft 192.500	Ft 130.900	Ft 97.900	Ft 75.900	Ft 42.900	Ft 25.850	Ft

2-4 10% 364.500	Ft 265.500	Ft 202.500	Ft 173.250	Ft 117.810	Ft 88.110	Ft 68.310	Ft 38.610	Ft 23.265	Ft

5-6 15% 344.250	Ft 250.750	Ft 191.250	Ft 163.625	Ft 111.265	Ft 83.215	Ft 64.515	Ft 36.465	Ft 21.973	Ft

7-8 20% 324.000	Ft 236.000	Ft 180.000	Ft 154.000	Ft 104.720	Ft 78.320	Ft 60.720	Ft 34.320	Ft 20.680	Ft

9-10 25% 303.750	Ft 221.250	Ft 168.750	Ft 144.375	Ft 98.175	Ft 73.425	Ft 56.925	Ft 32.175	Ft 19.388	Ft

Az	árak	az	áfát	nem	tartalmazzák!

Hirdetésfelvétel: Szobonya 
Tímea

telefon: +36/30 619 3323, 
  +36/20-291 1195
E-mail:   

        szobonya.timea@ujbudamedia.hu  


