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   Idősek Országos Egyesülete                                 ÚJBUDA A MI VÁROSUNK 
  
 
 

 

Tájékoztató  
 

a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat által - szociális jellegű 
tevékenységre - kiírt és Egyesületünk részére megítélt pályázatban vállalt 

feladatok teljesítéséről 
 

 

Egyesületünk vállalta, hogy a Budapesti Művelődési Központ által létrehozott 
www.kirandul.hu internetes weboldalon szereplő  programok, lehetőségek folyamatos 
bejárásával felülvizsgálja azok aktualitását, illetve újabb ajánlatokkal bővíti a választékot.  
 
A program megvalósítást úgy ütemeztük, hogy első ütemben - különösen a Pályázat 
elbírálásáig - helyi tömegközlekedési eszközökkel elérhető területeket jártunk be. 
 
Májusi első programként - a Tatabányai Net Nagyikkal a Kopaszi gáton tett közös 
sétánkat egészítettük ki a Lágymányosi öböl másik felének megismerésével, 
bejárásával. Ezzel a kerületi helyszínnel mindenképpen szükségesnek tartottuk 
kiegészíteni a weblap ajánlatait. Az öböl mindkét oldalát bemutató leírásban és a 
fotókkal - kiemelt figyelemmel dokumentáltuk a kisgyermekes családok, idősek, 
fogyatékosok, elsősorban mozgáskorlátozottak pihenési, sportolási, étkezési 
lehetőségeit. 
 
Következő helyszínen – a Budai Arborétumban – a mindkét kertben folytatott sétánk 
során, a gyönyörű növények megtekintése mellett, érdeklődéssel hallgattuk meg 
idegenvezetőnk részletes beszámolóját az elmúlt években tett hatalmas rekonstrukcióról, 
amely mind növényzet fenntartása és az építmények egy részének felújítása érdekében 
elkerülhetetlen volt. Az Arborétum hatalmas értéket jelent Budapest szívében, 
lehetőséget nyújt a lakosságnak a pihenésre, kikapcsolódásra, valamint a kutatóknak és 
diákoknak ismereteik megszerzésére, munkavégzésre, továbbá környezetnevelési, 
oktatási értéke is jelentős.  
Ezért ismét részletesen feltérképeztük, hogy milyen mértékben járható be 
mozgáskorlátozottak (velünk jött egy kerekes székes önkéntesünk is) és természetesen 
babakocsival közlekedők által. 
 
Az Arborétumból távozva – a Feneketlen tó és mellette lévő park, játszótér 
környezetét is körbejártuk és megvizsgáltuk a fent is említett szempontrendszer alapján. 
A kellemes pihenést, kikapcsolódást nyújtó természeti terület különböző megközelítési 
lehetőségeit részletesen ismertetjük tájékoztatónkban és a fényképeken.  
 
Tervezett programjainkat - kihasználva a szép időjárást – a nyári szünetben is folytattuk, 
elsősorban a szabadtéri területek felkeresésével. 
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Így mérte fel egy kis kiránduló csapatunk a Hűvösvölgyi Nagyrétről korábban készített 
dokumentációk helytállóságát. Sajnos ezen a helyszínen több esetben rosszabb 
tapasztalatot kellett rögzíteni, a kiszolgáló létesítmények állapota tekintetében. 
 
Egyesületünkből a különleges növények csodálói, kedvelői örömmel látogattak el az 
ELTE Botanikus kertjébe, a Füvészkertbe.  A korábban már igen részletesen – kerekes 
székkel is – bejárt botanikus kert szintén hatalmas fejlesztésen ment keresztül. A 
felújított Pálmaház és a tovább korszerűsített úthálózat még kedvezőbb körülményeket 
biztosítanak minden korosztály és különböző egészségi állapotban lévő látogató részére. 
Az érdekfeszítő idegenvezetés információit is felhasználva részletesen átdolgoztuk a 
korábbi ismertetőt, és sok fénykép cseréjével tettük aktuálisabbá a kert bemutatását. 
 
Kellemes tapasztalatokkal gazdagodtunk a Budakeszi Vadaspark ismételt 
felmérésével. Ide is protézissal rendelkező, kerekes székes önkéntesünk kíséretében 
mentünk el, aki az akadálymentes bejutást követően, segédeszköze segítségével, az 
emelkedőket hősiesen legyűrve élvezhette a természet szépségeit. Természetesen a 
mozgáskorlátozottaknak segítők támogatására szükségük van, de egyéb körülmények 
tekintetében tovább fejlesztették a park látogathatóságát, ahogy a kisgyermekes 
családok komfortérzetére is gondoltak, például túra gyerekkocsival, pelenkázóval. 
Idős tagjaink is élvezettel ismerkedtek az állatfajokkal, közben a pihenési lehetőségek 
kihasználásával. A közlekedő járművekkel és gyalogosan a megközelítésről, a közeli 
éttermi étkezési lehetőségek részleteiről is beszámoltunk, ahogy a többi helyszínen 
tettük. 
 
Szeptember végén kicsit távolabbi, de autóval, akár autóbusszal jól megközelíthető két 
kevésbé látogatott helyszín bemutatására vállalkoztunk. Egy kis autóbusszal 
kirándultunk a kiválasztott kulturális emlékekhez. 
Először Tác mellett a Gorsium Régészeti Parkot, Szabadtéri Múzeumot kerestük fel, 
és bővítettük ismereteinket tartalmas történelmi idegenvezetéssel, ahol a római kor 
emlékeivel az iskolásoknak is ajánlatos lenne megismerkedni.  Itt csak részben 
látogatható akadálymentesen a terep, és a helyi autóbuszról leszállva, kb. fél órás 
sétával érhető el a bejárat. 
 
Viszonylag rövid idő alatt az autópálya túloldalán elérhető a csodálatos Nádasdy 
Kastély, Nádasdladányban. A romantikus kastély felfedezése igazi élményt nyújthat 
mindenki számára, ráadásul a felújítása révén az akadálymentes látogatás 
követelményét is kielégíti, de csak a földszinten. Itt is élmény volt a gazdag 
idegenvezetés, bátran ajánljuk minden érdeklődő számára az egyre szépülő kastélyt és 
hatalmas parkját. 
 
Következő állomásunk – a Volán autóbusszal szintén megközelíthető – Magyar 
Földrajzi Múzeum volt Érden. A geográfia, valamint a magyar utazók, földrajzi 
felfedezők, vadászok, orvosok kéziratai, könyvei, expedíciókat bemutató élőlények, 
tárgyak iránt érdeklődőket, de főleg a diákokat nagyon értékes kiállítás várja itt. Ki kell 
emelni a lelkes, igazán alapos érdekfeszítő idegenvezetést, bármely kérdésben, 
történelmi korban tájékozott vezetőnk, akár estig is szóval tartott volna minket.  
A Múzeum teljesen akadálymentes, még lifttel is mindenki számára elérhető az emeleti, 
időszaki kiállítás. Ha már itt jártunk, nem hagyhattuk ki az Ófaluban található Minaret 
megtekintését, bár ide és a közeli Gyógyfürdőbe nem lehet alacsonypadlós autóbusszal 
utazni, de autóval érdemes mindkét nevezetességet felkeresni. 
Október közepén, ismét egy múzeumban, Budapesten a Magyar Természettudományi 
Múzeumban jártunk. Itt „ellenőriztük le” –igen jó eredménnyel -, hogy fennáll-e még az 
akadálymentes kulturálódás lehetősége. A közeli építkezések miatt kicsit körülményes a 
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megközelítése, de ez csak átmeneti állapot. A korábbi szűkszavú ismertető helyett, egy 
részletesebb leírással, újabb fotókkal, ajánljuk mindenkinek a megtekintését. Bármelyik 
gyermek korosztály részére élvezetes látnivalók, interaktív programok miatt 
kihagyhatatlan a múzeum megtekintése.  
 
A kellemes októberi őszi időt kihasználva, végül ismét egy szabadtéri újdonság 
ismertetésére vállalkoztunk, Százhalombattára utaztunk, a Matrica Múzeumba, amely 
római kori település nevét viseli. A kiállítás gazdag anyagán kívül, Régészeti Parkja is 
egyedülálló a maga nemében, korai vaskorban emelt halomsírokat, bronzkori, vaskori 
falu részletek korhű másolatait tartalmazza, valódi lakóházakkal, melléképületekkel és 
használati tárgyakkal. 
A MATRICA Múzeum felújítása a közelmúltban fejeződött be, így fogyatékkal élők is 
kényelmesen megtekinthetik. Rámpa, lift, és megfelelő mellékhelyiség áll a 
mozgáskorlátozottak rendelkezésére.  
A Régészeti Park sajnos a terepviszonyok miatt mozgáskorlátozottak részére nem 
ajánlható. 
 
Összefoglalva: 
Minden kirándulásunkat fotókkal dokumentáltunk, azokról szöveges, ismeretterjesztő 
leírásokat készítettünk, amelyeket a BMK részére átadtunk, hogy az általuk üzemeltetett 
szerveren az upgrade-et végrehajtsák. 
Az anyagok a www.kirandul.hu oldal karbantartását követően lesznek elérhetőek. 
Az általunk készített fényképekből válogatás található a Honlapunkon (ezustnet.hu) a 
Képek fejezetében. 
 
Programjainkon átlagosan 12-16 fő vett részt, a pályázaton nyert összeget közlekedési 
költségekre, belépődíjakra, valamint adminisztrációs kiadásra fordítottuk az alábbi 
összesítés szerint: 
Belépő díjak 8 helyszínen        50.525 Ft 
Közlekedési költség         46.275 Ft 
Adminisztrációs költségek          3.200 Ft 

Összesen:            100.000 Ft 
Három helyszín felmérése költségmentesen történt, a közlekedési költségek és 
belépődíjak tekintetében minden esetben felhasználtuk a korhatárokhoz, 
mozgáskorlátozott igazolványokhoz, csoportos belépésekhez kapcsolódó 
kedvezményeket. Az autóbuszbérlet 3 ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat 
kiválasztásával történt. A múzeumok, arborétumok megtekintése során (saját 
költségtérítéssel) tartalmas, gazdag idegenvezetésekkel, 1-1 kiadvány beszerzésével 
bővítettük ismereteinket, amelyeket felhasználtunk a dokumentációk készítésekor. 
Programjainkon a résztvevő nyugdíjas idős tagjaink rengeteg új információval, élménnyel 
gazdagodtak, amelyek Internetes megjelenítésével elősegítjük a szabadtéri kiránduló 
helyekhez, kulturális intézmények programjaihoz kapcsolódó információk frissítését és 
bővítését, különös tekintettel a fogyatékosságuk miatt akadályozott embertársainkra és a 
kisgyermekes családokra.  
Elhatároztuk, hogy szeretnénk ezt a nemes célt további területek felmérésével a 
jövőben is folytatni. 
2013-11-15 
 
Takács Márta 
EZÜSTNET Egyesület 


