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Élénk vita a kerületi
sportról

Közéleti fórum
indul

25 éves
diákszínpad

A testületi ülésen eldőlt az UTC
sorsa, módosult a szociális juttatás
rendszere.

Mi történik a kerületi politikában, és mit gondolnak erről
a helyi frakciók.

A Latinovits-társulat
Gogol-darabbal ünnepli
születésnapját.

beszámolónk a 3. oldalon

vélemények a 4. oldalon

riportunk a 6. oldalon

Mérnöki és
építészeti bravúr
a föld alatt

2011. JÚNIUS 4.

WWW.UJBUDA.HU

„Valamikor hallani fogsz majd az
életnek egy fájdalmas csodájáról –
arról, hogy akinek levágták a kezét
és a lábát, sokáig érzi még sajogni
az ujjakat, amik nincsenek.”
Karinthy Frigyes: Levél kisfiamnak
– Trianon emléknapjára (Részlet)

A felszín teljes rendezése csak 2013-ra várható
Látványos metrótúrára invitálta a XI.
kerületi önkormányzati vezetőket és
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
tagjait a DBR Metró Projekt Igazgatósága. A helyszíni bejárás célja a 4-es
metró készültségének és a folyamatban lévő munkák bemutatása, valamint a projekt megvalósítását segítő
együttműködés fejlesztése volt.

A közel kétórás program május 16-án,
hétfő délután fél ötkor vette kezdetét. Stábunk védőfelszerelésben, sapkában és gumicsizmában indult útnak. Az Etele téri és
őrmezői kijáratoknál egy rövid összegzést
tartottak a bejárás célpontjairól és a közeli tervekről. A Tétényi úti megállónál az
alagúti vágányépítést lehetett megtekinteni. A több száz méter hosszúságú szakaszokon jól látható volt, hogy a belső szerkezeti részek már majdnem készen vannak. A Móricz Zsigmond körtér megállójánál a földalatti állapotokról tájékoztatták
a megjelenteket. A több tíz méter mélyen
lévő alagutakban a megálló hatalmas belső része tárult elénk. A föld feletti részen

a gomba az áramátalakító berendezések
áttelepítésével hamarosan felszabadul, így
várhatóan év végére lehetőség nyílik az
épület körüli területek térburkolási munkáinak befejezésére. A Szent Gellért téri
állomás szerkezetépítési munkálatai már
2011 áprilisára befejeződtek, így a pajzskiszolgáló berendezések elbontása után, az
állomás fölötti, az eszközök lejuttatásához
szükséges leadónyílások megszüntetését követően lehetőség nyílt a felszín
rendezésére.
– Végigjártuk a budai oldal összes megállóját, nagyszerű
mérnöki és építészeti
alkotásokat láttunk.
Újbudának rendkívül kedvező, hogy
egy ilyen összeköttetése lesz a belvárossal.
Az Etele téri megálló
tervezetét alakítani
kellene még ahhoz,
hogy a metróállomás
ne zavarja az őrmezői
lakókat, és nagyon
fontos az is, hogy ne
végállomás legyen a
kelenföldi megálló,
mert az hatalmas
forgalmat generálna,
ami nemkívánatos
ezen a területen. Mi
mindent megteszünk
azért, hogy legalább a
virágpiacig menjen
ki a metró. A Kelenföldi pályaudvar az
agglomerációs, illetve távolsági vonalak
és rövid időn belül
a fővárosok között
közlekedő gyorsvonatok központja lesz, így ide egy
intermodális központot szeretnénk,
egy olyan átszállóhelyet, ami méltó ehhez
a szerephez – nyilatkozta stábunknak Takács Viktor, Újbuda
főépítésze.
A pajzsos alagútépítés a budai oldalon már befejeződött és az állomások
már szerkezetkészek, így ezen az oldalon
folytatódnak a tavaly megkezdett belső
beépítési munkák, illetve hamarosan elkezdődhet az áramellátó berendezések beszerelése is. A végleges felszínrendezések
ugyan csak 2013 elejére várhatók, a DBR
mindenesetre megpróbálja párhuzamosítani a munkálatokat, hogy tartható legyen
a véghatáridő, és a munkaterületek szűkítésével az egyes felszínrészeket minél hamarabb visszaadhassa a fővárosiaknak.
SZ. T.

AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Polgármesterek látogatása az Ericssonnál

Fejlődés és értékteremtés
Aktív szerepvállalás, környezettudatosság és társadalmi felelősségvállalás
– az 1500 fős Ericsson Magyarország
mindkét telephelyén otthonra lelt, és
szeretne aktívan részt venni a IX. és XI.
kerület mindennapjaiban.
Az idén 100 éves Ericsson Magyarország
Újbudán és Ferencvárosban 1500 magasan képzett informatikusnak, mérnöknek
ad munkát. A két terület polgármestere
látogatást tett a vállalat új, ferencvárosi
központjában és Magyarország legnagyobb, folyamatosan bővülő újbudai kutatásfejlesztési centrumában is, hogy közvetlen benyomást szerezzen a világszínvonalú magyar mérnöki tudás értékéről
és a munkahelyteremtésről. Május 16-án
reggel Hoffmann Tamás és Bácskai János
polgármester először a IX. kerületi központban találkozott. Ott röviden vázolták
az ez évre tervezett közös programokat,
együttműködéseket. Az összejövetel célja,
hogy megvitassák, miként tud az Ericsson
aktív szerepet vállalni a két kerület mindennapjaiban, és milyen alapokra helyezzék a kooperáció lehetőségeit, figyelembe
véve az Ericsson társadalmi felelősségvállalásról és környezettudatosságról alkotott
stratégiáját is.
A sajtótájékoztatót követően az
Ericsson XI. kerületi K+F Központjában
folytatódott az értekezlet. A kutatásfejlesztési laboratóriumokban a legmodernebb
elektronikai cikkeket és műszaki hálózatokat tekinthették meg a résztvevők. – Úgy
gondolom, a Kutatás-Fejlesztési Központ
egy nagyszerű dolog. Az embereink a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák,

innovatívak és rendkívül tehetségesek.
Miénk a legnagyobb és legfejlettebb központ az egész országban, több mint 1500
mérnököt és informatikust foglalkoztatunk. Az ok, amiért itt vagyunk, az a magyar tudósok, magyar mérnökök technológiája, az alkalmazottak kreativitása és
munkamorálja. – nyilatkozta dr. Sinisa
Krajnovic, az Ericsson Magyarország K+F
Központjának igazgatója.

déséhez, a magyar műszaki értelmiség
kiműveléséhez. Az Ericsson elkötelezett
a helyi jelenlét folyamatos erősítésében,
a magyarországi foglalkoztatás további
bővítésében. Sajátos vállalati kultúráját
számos díjjal jutalmazták már különböző
társadalmi szervezetek. 2003-ban elnyerték a Családbarát Munkahely díjat, 2009ben az Ericsson lett Magyarország legjobb
munkahelye nagyvállalati kategóriában,

A cég húsz éve meghatározó szereplője a magyar infokommunikációs iparágnak. A helyi leányvállalat alapítása óta a
hazai társadalom felelős résztvevőjének és
aktív tagjának tekinti magát, hozzájárulva
a mobil és vezetékes szélessávú hálózatok
kiépítéséhez, az ország gazdasági fejlő-

tavaly pedig az év legeredményesebb vállalatai között tartották számon. Jakab Roland vezérigazgató-helyettes szerint ezek
az elismerések önmagukért beszélnek, és
azt sugallják, hogy bizony érdemes karriert indítani az Ericsson Magyarországnál.
Tia
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Delegáció látogatott kerületünkbe Shijingshanból

Újbudán járt Horthy Istvánné

Életéről mesélt a grófnő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

Horthy István kormányzóhelyettes
özvegyét, a Londonban élő gróf
Edelsheim Gyulai Ilonát hívta meg
egy kötetlen beszélgetésre Rétvári
Bence közigazgatási államtitkár. A
Szent Margit Gimnázium dísztermében rendezett találkozó alkalmával a
főméltóságú asszony izgalmas életéről
és az átélt történelem viharairól mesélt
közönségének.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig

Telefonszám: 372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
ÚJBUDAI KORMÁNYABLAK
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
IGAZGATÓSÁG

fotósok, újságírók alig engedték be a terembe, hiszen nem gyakran találkoznak
élő történelmi személyiséggel. A színpadra lépve tapsvihar fogadta, majd mesélni kezdett gyermekkoráról, melyet a
család felvidéki birtokán, Felsőelefánton
töltött. Természetesen apósa, az 1920-tól
Magyarországot kormányzóként vezető
Horthy Miklós is szóba kerül. A vezető a
’40-es években betegeskedni kezdett, ezért
legidősebb fiát, Horthy Istvánt nevezte
ki kormányzóhelyettesnek. Az angolbarát politikájának köszönhetően közkedvelt utód 1940-ben vette feleségül gróf
Edelsheim Gyulai Ilonát, de boldogságuk
nem tarthatott sokáig. Horthy István két
évvel később egy repülőbalesetben elhunyt.
A főméltóságú asszony a világháború
során vöröskeresztes nővérként dolgozott,
valamint szerepet vállalt a zsidók megmentésében. 1944-ben közreműködött a
kiugrási kísérletben, majd követte a kormányzót emigrációjába is. A társalgás során Rétvári Bence hazaszeretetről, családról, hűségről és hitről beszélgetett a grófnővel, aki a régen letűnt világ értékeiből
hozott vissza valamit aznap estére. Kállay
Miklós egykori miniszterelnök leveléből
az is kiderült, a vezető politikus nem ismert olyan embert, aki a szeretet és kötelességteljesítés olyan csodáját adta volna
az egymás után következő tragédiákban,
mint ahogy Ilona néni tette. Emlékiratai
Becsület és kötelesség címen jelentek meg.

Bartók Béla út 120–122.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig 8–20 óra között.
Telefon: 1818 (a nap 24 órájában).
Honlap: www.kormanyablak.gov.hu
E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu

Horthy Istvánné

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Magyarország legnagyobb önkéntes akciója

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 Kardhegy u. 2. Nyitva tartás:
hétfőn 9–12., szerdán 14–17 óráig.
Tel.: 424-5363.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 14–17, szerdán 9–12 óráig.
Tel.: 3723-497.
 Rétköz u. 7. (Eleven Center).
Nyitva tartás: hétfőn 15–19, kedden
9–13, szerdán és csütörtökön 14–18
óráig, pénteken 9–13. Tel.: 248-0777.

A díszterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, mire a grófnő megérkezett. A

T. D.

Lezajlott a TeSzedd!

A kínai kapcsolat

Peking egyik kerületéből,
Shijingshanból érkezett az a néhány
fős önkormányzati delegáció, amely
azért látogatott Újbudára, hogy a
kerületben folyó oktatási gyakorlatról
és a fogyatékkal élők magyarországi
fejlesztéséről tájékozódjon.
A vendégek a polgármester kíséretében
meglátogatták a Pető Intézetet, ahol a
világon egyedülálló fejlesztő módszerrel ismerkedhettek meg, majd az önkormányzat ügyfélszolgálatát és a Polgármesteri Hivatal felépítését vették szemügyre.
Hoffmann Tamás polgármester szerint a
két nemzet és a két kerület között a látszat
ellenére több hasonlóság is van. A kínai
városrészben például ugyanannyi óvoda
működik, mint Újbudán, a shijingshani
Önkormányzati és parlamenti képviselők, a polgármester és számos önkéntes vett részt a TeSzedd! köztisztasági
akció kerületi megmozdulásában.
Magyarország történetének eddigi
legnagyobb önkéntes akciójára több
mint 162 ezer ember jelentkezett, de
a május 21-ére kitűzött napon ennél is
többen húztak kesztyűt.
A Közigazgatási és Igazságügyi, valamint
a Vidékfejlesztési Minisztérium által megszervezett, civil kezdeményezésből indult
TeSzedd! szemétszedési akció alkalmával
a kerületben is sokan indultak el otthonról zsákokkal és kesztyűkkel felszerelkezve. Az Újbuda számos pontján zajló hulladékgyűjtés egyik helyszíne a Kőérberki
és Reptéri út kereszteződése volt, ahol a
vasúti töltést, valamint a közeli autóút
környékét tisztították meg. A takarítók
között Komár László is feltűnt, akinek
kislánya, Karolina is segített a munkában.
A rock and roll koronázatlan királyának a
mindennapok során is megakad a szeme
egy-egy eldobott sörösdobozon, és nem
rest lehajolni sem érte. Hozzátette, szerinte legtöbben azért dobják el könnyelműen a szemetet, mert a közterületeket már
nem érzik sajátjuknak.

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Katasztrófahelyzetekben Újbuda Önkormányzata Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt. Zöldszám:
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet:
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

Ügyintézés és információk
az interneten:

www.ujbuda.hu

zeneiskolában pedig a Kodály-módszer
szerint oktatják a diákokat.
Qiu Sida, a pekingi kerület helyettes
vezetője elmondta, leginkább az esélyegyenlőség és az oktatás hazai gyakorlata
iránt érdeklődnek, ezért a jövőben iskolák,
intézmények között is szeretnék beindítani a szakmai kapcsolatot. A keleti vezető
a látogatás végén elismerését fejezte ki a
Pető Intézet és a hivatal munkája felé, valamint jelezte, szívesen látják vendégül a
XI. kerület vezetőségét Pekingben. A két
kerület kapcsolata többéves múltra tekint
vissza, Shijingshanból már háromszor fogadott delegációt Újbuda, mely sikeres találkozóknak hála hamarosan partnervárosi együttműködésre is léphet a pekingi
városrésszel.
török

Gyereknap
a Prizmában
Gyereknap alkalmából az Újbuda Prizma
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Vöröskereszt XI. kerületi szervezete közös ruhaés játékosztást szervezett a Prizma munkatársainak. Nagy Tibor, a Vöröskereszt
dél-budai régióvezetője szerint a Prizma
nagyon fontos feladatot lát el azzal, hogy
a megváltozott munkaképességű embereket segíti abban, hogy dolgozhassanak,
hogy önfenntartóak lehessenek. – Ehhez a
küldetéshez szerettünk volna mi is hozzáadni valamit. A lakossági adományokból
összejött 600 kiló ruhával és 15 karton já-

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP)

önkormányzati képviselő
Elérhetőség: bacs.marton@ujbuda.hu
DR. BAJOMI IVÁN (LMP)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első hétfőjén 18 és 19
óra között. Gazdagréti Közösségi Ház
(Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP)

önkormányzati képviselő
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06-20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK)

országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Időpont-egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)

önkormányzati képviselő
Minden hónap második szerdáján 18–20
óráig. Lágymányosi
Közösségi Ház (Kőrösi J. u. 17., fszt. 5.)

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)

önkormányzati képviselő
Minden második kedden 14 és 17 óra
között. Cím: Bocskai út 39–41.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)

önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap első kedd 17–18
óráig KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
Elérhetőség: gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 16.30–18
óráig. XI. Kerületi Logopédiai Intézet
(Kanizsai utca 17–25.) Elérhetőségek:
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP)

országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19
óra között. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház. Elérhetőségek:
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/260-1100
Elérhetőségek: www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)

országgyűlési képviselő, alpolgármester
Időpont-egyeztetés fogadóórára: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája

18–20 óráig (Budafoki úti Fidesz-iroda)
Elérhetőség: ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)

alpolgármester
Képviselői fogadóóra:
minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai utca 5., III.
304. Bejelentkezés: 372-4672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig. Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út
50.) Elérhetőség: n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK)

országgyűlési képviselő
Minden hónap harmadik szerdáján 17
órától. Villányi út 20/A. Időpontegyeztetés:06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)

országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtökén 17–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig 14–18 óra
között a 209-0474 telefonszámon.
SASS SZILÁRD (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden harmadik hétfő
17.30–19 óráig, Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út
2.) Elérhetőség: sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)

országgyűlési képviselő
Minden hónap első keddjén 16 órától.
Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ)

önkormányzati képviselő

Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK)

országgyűlési képviselő
Fogadóóra: minden hónap negyedik
csütörtökén 17 órától. Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)

fővárosi önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP)

országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly utcából)
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök
17–18.30 óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45.).
Elérhetőség: 06/20/250-3420,szaniszlo.
krisztian@fidesz.hu

tékkal nyolcvan gyereknek kedveskedhettünk – mondta Nagy Tibor.
A Prizma ügyvezetője, Lőrincz Gergely
tervezi, hogy a jövőben még szorosabb legyen az együttműködés a jótékonysági
szervezettel: a gyereknapi akciót többször
is megismételné, illetve folynak az egyeztetések a cég és a szervezet között arról,
hogy közösen indítsanak el kertészeti
szakmai tanfolyamokat, ezzel is hozzájárulva a megváltozott munkaképességűek
gyorsabb rehabilitációjához.
A Vöröskereszt aktivistái folyamatosan
várják az adományokat és felajánlásokat,
most éppen a nyári gyerektáboraikat szervezik, melyekhez szintén jól jön a segítség.
K. M.

VÉCSEI ÉVA (MSZP)

önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30
óráig. Keveháza
utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)

AZ ÚJBUDA NYÁRI
MEGJELENÉSEI:

VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)

12. SZÁM
Megjelenés: Június 15.
Lapzárta: Június 6.

ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)

13. SZÁM
Megjelenés: Június 29.
Lapzárta: Június 20.

önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19
óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
önkormányzati képviselő
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30
óráig. Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
Elérhetőségek: 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com

További információ:
media@ujbuda.hu
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Ülésezett a képviselő-testület

Élénk vita a kerületi sportról
Tizennyolc napirendi pontot nyilvános,
ötöt pedig zárt ülésen tárgyalt 26-án
Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete. A nagy vitákkal tarkított,
sokszor komoly indulatokat kiváltó
májusi rendes ülésen határoztak többek közt az Újbudai Kulturális Intézet
létrehozásáról, az Újbuda Torna Club
és az Önkormányzat közti együttműködés megszüntetéséről, de döntöttek
a kerület új jegyzőjének személyéről is.
A napirendi pontok tárgyalása előtt az
LMP-frakció mindkét tagja interpellálta
a polgármestert. Előbb Gajárszki Áron adta elő power pointos vetítéssel színesített
prezentációját, Kié a Bikás Park? címmel,
majd Bajomi Iván kérdezett a Rétköz utcai
üzletközponttal szemben megvalósítható közösségi terek lehetőségével, illetve a
területre tervezett parkolóházzal kapcsolatban. Előbbi esetben a frakcióvezető el-

fogadhatónak tartotta Hoffmann Tamás
válaszát. Bajomi képviselő úr ezzel szemben a polgármesteri válasz több részletét is
örömtelinek nevezte, összességében mégsem tudta elfogadni azt. A testület többsége viszont egyetértéséről biztosította a
kerület első emberét.
Az Újbuda Kulturális Városközpont
című pályázattal a kerület több mint ötszázhatvan milliós támogatási összeget
nyert el. Ehhez fontos volt néhány technikai döntés, illetve a projekthez kapcsolódó
költségvetési módosítások meghozatala.
A képviselők döntöttek a rászorult
személyek támogatásáról szóló rendelet
több módosításáról is. A jövőben az önkormányzati támogatást kérő egyedülálló
szülőnek nyilatkoznia kell a gyermekkel
kapcsolatosan. Jogosulttá válik rendszeres
szociális segélyre az az ötvenedik életévét
betöltött személy, aki legalább öt éve munkanélküliek részére folyósított önkormányzati ellátásban részesül. A lakásfenntartási
támogatásra szeptember 1-jétől a jelenlegi
60 ezer, illetve 64 ezer forintos jövedelemhatár helyett 71 250 forint lesz a jogosultság

felső határa. Kiegészítő szabály lép hatályba
a születési és életkezdési támogatás iránt
kérelmet benyújtók lakcímét érintően. Ha
a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel
rendelkezik, de nem ott, hanem egy szintén
XI. kerületi tartózkodási címen lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza a
támogatásra való jogosultságot, amely június 1-jétől jövedelemfüggővé válik. Havi 57
ezer forintos egy főre jutó nettó jövedelem
alatt a támogatás összege 99 750 forint, e fölötti jövedelem esetén 71 250 forint lesz.
Az LMP javasolta, hogy vezessenek be
egy harmadik jövedelmi kategóriát is, ami
fölött egyáltalán nem járna születési és
életkezdési támogatás, inkább más, pontosan meg nem határozott módon ösztönöznék az érintettek gyermekvállalását.
A módosító javaslatot a testület többsége
nem fogadta el. A kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevétele a továbbiakban
nem akadálya az esetenkénti támogatás

megállapításának. Általános esetben évenként három alkalommal, krízishelyzetben
számbeli korlátozás nélkül állapítható meg
esetenkénti rendkívüli gyermekvédelmi

A súlyosan sérült gyerekek
az eddiginél hosszabb ideig
kaphatnak támogatást
támogatás. A nevelési támogatás összege a
továbbiakban gyermekenként jár, a súlyos
egészségi problémákkal küzdő gyermekek esetében pedig enyhébb feltételekkel,
hosszabb időtartamra válhat jogosulttá a
család a nevelési támogatásra.
Változtatási tilalmat rendeltek el az
Építész utca–Karcag utca–Vegyész utca–
Fegyvernek utca által határolt, fővárosi rendelettel védett értékes épületegyütteseket
magában foglaló területre. Történt ez azért,
hogy az itt fellelhető építészeti és városképi
egységet alkotó értékek megóvása az említett tömb egészében biztosított legyen.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogató állásfoglalása birtokában a képviselő-testület döntött az Újbudai Kulturális
Intézet létrehozásáról, amely az eddig fenntartott öt kisebb intézmény: Albertfalvi
Közösségi Ház, Gazdagréti Közösségi Ház,
Karinthy Szalon, Kelenvölgyi Közösségi
Ház és Könyvtár és Őrmezei Közösségi
Ház összeolvadásával, azok teljes körű jogutódjaként jön létre. A jelenlegi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak
(29,5 státus) munkáltatója július 1-jétől az
Újbudai Kulturális Intézet lesz.
Hosszú vitát követően jóváhagyták
Újbuda Önkormányzatának nevelési-oktatási koncepciója és a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítását.
Bács Márton, az MSZP frakcióvezetője
nem tartotta szerencsésnek a koncepció
elfogadását, szerinte, amíg nem tisztázottak a kormány szándékai az oktatást
illetően, addig kár szavazni erről, hiszen
lehet, hogy azt majd újra kell tárgyalni.
A Fidesz választási ígérete volt, hogy
hatalomra kerülésük esetén elvégzik a Polgármesteri Hivatal átvilágítását. Elkészült
a hivatal szervezetfejlesztési tanulmánya
és intézkedési terve, melyet a képviselőtestület elfogadott.
A legnagyobb vitát az Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Torna Club közötti együttműködés megszüntetése című
napirend váltotta ki. A 2007-ben alapított
sportegyesületet sokan az előző polgármester saját klubjának tekintették, ezért
az ellenzéki, elsősorban szocialista képviselők politikai megrendelést láttattak a
megszüntetés mögött. Véleményük szerint
a kerület új vezetésének inkább rendet kellene tennie az egyesület háza táján, és nem
megszüntetni azt. A vita során Hoffmann
Tamás kifejtette, már az előző ciklusban
is kiderült, az UTC körül semmi sincs
rendben. A polgármester hangsúlyozta: a
tömegsportot mindenképpen támogatja,
azonban a közpénzek átláthatatlan felhasználását semmiképpen sem. Az elmúlt négy
év során a kerület több százmillió forinttal
támogatta a csapatot, amivel az nem tudott
és a mai napig nem tud elszámolni. Erről a
Belső Ellenőrzés jegyzőkönyvet is készített.
Ráadásul az UTC rengeteg kifizetetlen
számlát hagyott hátra, amelyeket szintén a
kerületnek kell kifizetnie. Mindemellett a
csapathoz fűzött reményeket sem váltotta
be, hiszen a szakosztályokban igen nagy
számban sportoltak nem kerületi lakosok.
A megszüntetés mellett egy intézkedési
terv is része volt az előterjesztésnek, amely
a klubépülettel és a sportlétesítménnyel
kapcsolatos intézkedéseket, a gazdasági
és jogi intézkedéseket, valamint a felnőtt
és utánpótláskorú UTC sportolók helyzetének rendezését tartalmazta, ezután ez a
Sport Kft. feladata lesz.
A nyilvános ülés végén valamennyi
frakció vezetője megköszönte a távozó dr.
Filipsz Andrea jegyző asszony nyolcévi
munkáját, majd zárt ülésen elbírálták a
jegyzői állásra kiírt pályázatokat. Újbuda
Önkormányzatának új jegyzőjévé dr.
Horti Istvánt választották.

A Főpolgármesteri Hivatal apolitikusnak
tartja a Zöld Pardon elköltöztetését,
Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő pedig elismeréssel és lelkesedéssel fogadta Tarlós István főpolgármester
álláspontját. Az országos sajtóban és a
fórumokon, közösségi oldalakon azonban megoszlik az emberek véleménye:
a szórakozóhelyek célközönsége átkozza, míg a környéken élők üdvözlik a
képviselő-testület döntését.

Néhány vélemény
a fórumokról:
„Nem az a baj, hogy szórakozóhely van a
közelben, hanem a hangerő és a vendégek
viselkedése. Nos, én úgy látom, hogy nem
a megszűntetés, hanem a szigorúbb rendszabályozás lenne az ideális megoldás.”
„A Zöld Pardont megszüntetni hatalmas
nagy meggondolatlanság és hiba lenne.
Az egyetlen hely Budapesten, ahol a kiskorúak is szórakozhatnak biztonságban.”
„Minden este úgy fogok elaludni, hogy
eszembe jut: végre olyan polgármesterünk van, akinek fontosak vagyunk, akinek számítunk. A legszebb nap lesz idén
október 31.”

Hoffmann Tamás polgármester kiáll a
környéken lakók érdekei mellett, és nem
kérdőjelezi meg az újbudai képviselő-testület által hozott határozatot. Ugyanakkor
mindkét oldal részéről megértést kér a
másik felé. Hoffmann támogatja, hogy a
szórakozóhelyek olyan újbudai helyszínen működjenek a jövőben, ahol nem zavarják a lakosságot, de megfelel a bulizni
vágyóknak is.

Keressünk közösen
új helyszínt a
szórakozóhelyeknek
Naponta átlagosan öt kérdés, panasz
érkezik Önkormányzatunkhoz a Zöld
Pardonnal és a Café del Rióval kapcsolatosan. Úgy gondolom, eljött az idő,
hogy személyesen is választ adjak ezen
kérdésekre. A bezárás körülményeivel,
az országzászló helyével, a közrend,
közbiztonság és tisztaság fenntartásával, a szórakozóhelyek helyváltoztatásával kapcsolatosan szeretnék ebben
az írásomban néhány dolgot megvilágítani. Ezek közül talán a legfontosabb
az, hogy ez év október 31-én a szórakozóhelyek be fognak zárni, és el fogják hagyni jelenlegi helyüket. Közösen
törekszünk viszont arra, hogy egy új, a
polgárok éjszakai nyugalmát semmilyen módon sem zavaró helyszínt találjunk a szórakozóhelyeknek.
Először lássuk a lakossági panaszokat! Nap mint nap érkeznek be az
Önkormányzathoz, azt kifogásolják,
hogy nagy a zaj, megnehezíti a pihenést, a mindennapokat. Ezt a problémát
próbáltuk meg orvosolni, ezért döntöttünk úgy a képviselő-testülettel, hogy a
szezon végén mindkét helynek be kell
zárnia, lebontania a felépítményeket, és
visszaállítania a területeket az eredeti
állapotukba. A testület ezt követően
országzászló felállítását javasolta, viszont nem tekintjük véglegesnek ezt a
helyszínt. Szeretnénk bevonni egy közvélemény-kutatásba a kerület polgárait,
hogy milyen erre méltó helyet tudnának javasolni.

Hangsúlyozom azt is, hogy egy új helyszín keresésében minden segítséget
megadunk a szórakozóhelyeknek, hiszen így a fiatalok igényeit is ki tudnánk
szolgálni, és adott esetben a kerület sem
esne el a bevételektől.
Szeretnék azonban mindenkit
megnyugtatni arról, hogy október 31éig minden tőlünk telhetőt megteszünk
a polgárok nyugalmáért, a közbiztonságért és köztisztaságért. Az Önkormányzat folyamatosan ellenőrzi a zajszintet, a
mérést pedig nemcsak mi, hanem bárki
más is kezdeményezheti. A tisztaságot
illetően a Zöld Pardonnak saját takarítógépe van, ami minden éjszaka dolgozik. Emellett szerződés jött létre a Zöld
Pardon Kft. és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. között. Eszerint a
Prizma gondoskodik a rendezvényeken
keletkezett szemét összegyűjtéséről és
elszállításáról. A zöld területeket megfelelő számú kuka elhelyezésével óvjuk.
A közrend és közbiztonság fenntartása
érdekében a Zöld Pardon vállalta, hogy
este 19 óra után működtet egy bejelentő
telefonszámot (06/20/256-5453), és ha
bárki rendellenességet, nem megfelelő
viselkedést tapasztal, ezen érheti el azt
a motoros járőrt, aki a helyszínen segít,
vagy hívja a rendőrséget.
Az újbudai közterület-felügyelet a
rendőrség és a polgárőrség közreműködésével 2011 nyarán is fokozottan
ellenőrzi a közterületi rend és tisztaság fenntartását a Zöld Pardon és Rio
közvetlen környezetében, valamint a
szórakozóhelyek irányába vezető főbb
útvonalakon. Kiemelten figyelnek arra, hogy a lakótelepek, lakóházak irányába szűrődő zajt megakadályozzák.
Amikor a szórakozóhelyeken nagyobb
tömegeket vonzó koncert, program
várható, akkor a „Csendes Éj” nevezetű
éjszakai ellenőrzéseink fokozottan erre
a területre koncentrálódnak.
Szeretném, ha a bezárás ellen demonstrálók megértenék a döntést, amihez nem viszonyulhatok az alapján, hogy
tetszik-e nekem vagy sem. Azt ugyanis a
képviselő-testület hozta meg. Látni kell,
hogy nem a szórakozóhelyek bezárása az Önkormányzat célja, hanem az, hogy olyan helyen,
olyan módon működjenek,
ahol és ahogy nem zavarják a lakosságot. Mindig is
azt hangsúlyoztam, minden nyilatkozatomban
azt erősítettem, csakis
a kölcsönös tolerancia
jegyében valósítható
meg a békés egymás
melletti élés.
Hoffmann Tamás
polgármester

D. R.

Zöld Pardon, Café del Rio

Nem változott az álláspont

Miért éppen így?

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11.
Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18,
pénteken 11–17 óráig. A munkaügyi és
jogi tanácsadás június 2-ától szeptemberig
szünetel. Minden hétfőn 17 órától befektetési tanácsadás euró- és svájcifrank-alapú,
megbízható hozamú termékek tárgyában. Rozgonyi György Gábor segítségével
(R2G Financial) emellett legális adócsökkentő megoldások bemutatása cégeknek.
Időpontfoglalás a +36/20/958-6769 telefonszámon vagy a gyrozgonyi@gmail.
com e-mail címen. Június 8-án 17 órakor
a Szegedi Divatiskola végzős hallgatóinak
tárlata. Kiállító tervezők: Berki Eszter,
Csonti Andrea, Halász Krisztina, Németh
Ilona, Somogyi Erzsébet. Művészeti vezető: Mészáros Éva, a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjével kitüntetett ruhatervező művész.
AZ ÚJBUDAI MSZP PROGRAMJA

15-ös sz. országgyűlési választókerület
irodája. Helyszín: Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235.
Nyitva tartás: csütörtökön 16–18 óráig;
16-os sz. országgyűlési választókerület
választási irodája. Helyszín: Mérnök u.
40. Tel.: 204-2806. Nyitva tartás: hétfőtől
csütörtökig 10–17, pénteken 10–13 óráig.; 17-es sz. országgyűlési választókerü-

KÖZÉLETI PROGRAMOK
let irodája. Helyszín: Kaptárkő u. 8. Tel.:
247-1711. Nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön 16–19 óráig.
Állandó program (Mérnök u. 40.): Minden
hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi,
munkaügyi, munkajogi; adó, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási,
-felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Honlap: www.mszpujbuda.blog.hu
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétfőtől péntekig 14–18 óráig tart nyitva. Tel.:
209-0474. Látogassa meg az Országházat!
Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti
látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a
Karinthy Frigyes út 9. szám alatti irodában.
Június 6-án 18 órától a Szentimrevárosi
Kertbarát Kör összejövetele. Június 15-én
18.30 órakor Karinthy Borklub a KDNPirodában. Bemutatkozik a Heimann családi pincészet Szekszárdról. Jelentkezés
előzetesen 1500 Ft befizetésével lehetséges hétköznapokon 14–18 óra között a
Karinthy F. úti irodában.
LMP-HÍREK

Június 17-én 19 órakor ÖKO-Filmklub az
A38 művészdereglyén (bejárat az állóhajón
keresztül, a belépés ingyenes). Műsoron a
„Zöld szója” c. film, Harry Harrison klasz-

szikus regényének filmváltozata. 2022-ben
járunk. A Föld túlnépesedett, az ökológiai
katasztrófa miatt az étkezési alapanyagok
szinte teljesen elfogytak...
Az LMP-s önkormányzati képviselők
tevékenységéről és az LMP délbudai területi szervezetének programjairól részletesen tájékozódhat blogunkon http://
delbudamaskepp.blog.hu és honlapukon:
http://delbuda.lehetmas.hu. Ezeken a helyeken megtalálja „Délbuda másképp”
című újságunk első számát is. Ha hírlevelünkből szeretne tájékozódni, küldjön egy
e-mailt-t a bp1122@lehetmas.hu címre!
JOBBIK PROGRAMOK

Szeretettel várjuk minden szerdán 17 órától egy kötetlen eszmecserére az Újbudai
Jobbik klubhelyiségében a Bartók Béla
út 96. szám alatt! Júniustól kulturális
rendezvénysorozatot indítunk Újbudai
Nemzeti Estek címmel klubhelyiségünkben. A megnyitóra június 29-én, szerdán
18 órakor kerül sor, Bogár László előadásával. További információ: személyesen a
Villányi út 20/A. alatti irodánkban, telefonon a 365-1488 számon, e-mailben az
ujbuda@jobbik.hu címen vagy látogasson el honlapunkra, a www.ujbuda.jobbik.hu-ra! Irodánkban (Villányi út 20/A)
már szerdán megvásárolhatja a Barikád
újság legfrissebb számát! Nyitva tartás:
H–P 8.30–16 óráig.
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Belvárost Újbudának!

Van egy álmunk. Mi egy olyan kerületet képzelünk el, ahol az emberek
közelednek egymás felé. Ahol a köztereken találkozik a babakocsit toló
anyuka és a piknikező fiatalok. Ahol a
fák árnyékában, rendezett padokon
sakkoznak az idősebbek. Ahol együtt
pihennek a város lakói, s nem szorongó embereket, hanem nyugodt, életüket együtt élő állampolgárokat látunk.
Persze ez most még csak a távoli jövő,
de ha nem kezdünk bele, soha nem is
lesz valóság. Ezért belekezdtünk.
Az LMP dél-budai szervezete és fővárosi
frakciója is előterjesztéssel fordul a kerület, valamint a fővárosi közgyűlés felé. Arra kérjük az illetékes szerveket, hogy fontolják meg a Móricz Zsigmond körtéren
áthaladó forgalom csökkentését, és a 4-es
metró munkálatait követő területrendezés
során erősítsék a tér közösségi funkcióit.
Szeretnénk, ha a lakosság véleményét figyelembe véve, a helyi közösségek aktív

bevonásával kialakított közterekkel, egy
élhető Újbuda alapjait raknánk le a következő években.
A lakosság véleményének megismerése érdekében az elmúlt héten a Móricz
Zsigmond körtéren mutattuk meg terveinket és gyűjtöttünk támogató aláírásokat.
Vasárnap ugyanitt lakossági fórummal
egybekötött demonstrációt tartottunk. A
nagy sikerrel zajló aláírásgyűjtés is mutatja, hogy a helyiek fogékonyak a kerület
élhetőségét javító kezdeményezések iránt,
és örömmel veszik, ha a képviselők megkérdezik a véleményüket arról, milyen
irányba változzon környezetük. A vasárnapi eseményen megjelent civil szervezetekkel és érdeklődő polgárokkal egyeztettük a terveket, és sikerült egyetértésre
jutnunk abban, hogy a körtér egy részének
elzártnak kell lennie az átmenő forgalom
elől, ahol sokkal több a zöld felület, és
ahol a környéken lakók is szívesen töltik
az idejüket.
Ezért azt kérjük a kerület, illetve a főváros vezetésétől, hogy a körtér átalakításakor és a metróberuházás befejezése során vegye figyelembe az általunk felvázolt
lehetőségeket és igényeket. Ezek között
szerepel például, hogy a Fehérvári út belső szakasza maradjon elzárva, mivel ennek az útszakasznak nagyon kis forgalmi
kapacitása van. Az autóval a belváros felé
érkezők a 6-os villamos megállójának ha-

„Nem saját homokozóra vágytam”

Valami van, de nem az igazi
A képviselőtestület április
24-i ülésén
interpellációval
fordultam polgármester úrhoz
(bár voltak, akik
napirend előtt
is hallani véltek
felszólalni), melyben észrevételeztem,
hogy a kerületi nyomtatott és internetes médiában még elvétve sem lehet
ellenzéki politikust látni, ellenzéki
véleményt hallani, ellenben a polgármesteri vezetés és a kormánypárti
képviselők az indokoltnál lényegesen
többször szerepeltek az újságban.
Lassan már nincs olyan kormánypárti
képviselő, aki ne takarított volna a kamerák kereszttűzében, polgármester úr pedig
már önálló rovattal is büszkélkedhet, nem
beszélve a gyár-, metró-, iskola- és óvodalátogatásokról, és persze a nyakkendős
takarítási akciókról. Ha Molnár Gyula
ennek töredékét meg merte volna tenni,
akkor Szijjártó Péter nem a Balatonban,
hanem a Feneketlen-tóban tartotta volna
elhíresült mezítlábas sajtótájékoztatóját…
És ha azt gondolják, hogy elfogult vagyok, akkor lapozzák fel az Újbuda egy
tetszőleges idei számát és egy tavaly október előttit – a különbség magáért beszél!
De legyünk optimisták: úgy tűnik,
valami megmozdult. Pár napja a frakcióvezetők körlevelet kaptak a Média 11. Kft.
ügyvezetőjétől, mely szerint „Az Újbuda
újság lehetőséget kíván adni a helyi poli-

tikai szervezeteknek, hogy üzeneteik, álláspontjuk megjelenhessen a lapban. A cél
érdekében ezután minden megjelenéskor
egy teljes oldalt a XI. kerületi politikának
szentelünk az újságban, melyben fél oldalt az ellenzéki (MSZP, LMP, Jobbik), fél
oldalt a képviselő-testületben többséget
szerzett pártok (Fidesz, KDNP) frakciói
tölthetnek meg tartalommal.
Nagyjából tehát minden frakciónak
2000 karakter jut a rovatban, ha képpel is
kívánják színesíteni az anyagukat. Kép nélkül 3000 karakter hosszúságú cikkeknek
tudunk helyet biztosítani. A képküldésnél,
kérem, vegyék figyelembe, hogy nagyfelbontású képekkel tudunk csak dolgozni.”
Valami megmozdult tehát, mégis hiányérzetem van. Én nem saját homokozóra
vágytam. Nem arra, hogy valamely szeparált módon megjelenhessenek minden
alkalommal az MSZP-frakció tagjai által
ötletszerűen megírt levelek, vélemények.
Azt szerettem volna, ha a véleményünk
ügyekre felfűzve jelenik meg, mégpedig
azért, mert a kerületi médiát és a kormányzó többséget érdekli. Úgy képzeltem
tehát, hogy ha nincsen apropója, nem jelenünk meg. Ha viszont van, vagy kifejezetten kérjük (amit tettem bő 3 hónapja,
és még válaszra sem méltattak!), akkor
akár 300–400 szónál több is juthasson.
Elindultunk hát egy irányba, de még van
hova fejlődni. Hosszú lesz az út, de valahol
el kell kezdeni.
Most nem merek többet írni, mert bár
képet nem kérek, lehet, hogy így is túlléptem a 3000 karaktert.
Bács Márton, MSZP-frakcióvezető

„Az új alkotmányt mindenki magáénak érezheti”

Salamoni alaptörvény
Salamon László, a KDNP országgyűlési
képviselője tartott előadást az elkészült alkotmányról a kerületi KDNPszékházban. Az Alkotmány-előkészítő
Bizottság kormánypárti elnöke kijelentette, az alaptörvény minden tekintetben a nemzet érdekeit szolgálja.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem alkotmányjog tanára az ellenzék támadásaira reagálva azzal kezdte előadását, hogy
Magyarországon ugyan nem állt fenn alkotmányozási kényszer, az új alaptörvény
megalkotása azonban a kétharmados
többséget szerzett Fidesz–KDNP pártszövetség számára kötelezettség volt, hiszen
egy ideiglenes alkotmányt „váltottak le”,
amelynek preambulumában is szerepelt,
hogy az Országgyűlésnek majd újat kell
alkotnia.
Az elkészült törvényt ismertetve a jogász elmondta, az új alkotmány megőrzi
a hagyományos polgári alkotmányossági
gyökereket, azaz érvényesül benne a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jog-

egyenlőség, a jogállamiság, valamint
biztosítja az alapvető emberi jogokat.
Szövege és tartalma
pedig megfelel az
európai jogi chartának és a modern
európaiság értékeinek. A frissen elfogadott alaptörvény
előnye az is, hogy
pótolja a ’89-ben módosított alkotmány
hiányosságait, például megfogalmazza az
egyén mellett a közösségek, a család és a
nemzeti erőforrások védelmét.
Salamon László végül azt hangsúlyozta, a preambulum nemcsak a magyar
történelmi múltból táplálkozik, de a keresztény értékeket is kiemeli. Ennek fényében megjelenik benne a Szent Korona,
kimondja, hogy a magzati élet a fogantatástól kezdődik, amelyet védeni kell, valamint azt is, hogy házasság csak férfi és nő
között jöhet létre.
(KDNP)
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Ötletek a körtér
átalakítására

talmas gyalogosforgalmába ütköznének;
majd miután itt átjutottak, még át kellene
magukat küzdeni a Karinthy Frigyes utca végének állandó torlódásán is. Éppen
ezért reménytelen, hogy néhány autónál
több tudjon átjutni egy zöld ciklus alatt a
Fehérvári útról a Bartók Béla útra, a belváros irányába. De ha ezt a kérdést át is
lehetne hidalni valahogy, akkor a Bartók
Béla út belső szakaszán megnövekvő forgalommal sajnos csak a Gellért téri dugók
súlyosbítását lehetne elérni.
Javaslatunkban szerepel az is, hogy az
Allee környékén kialakított gyalogosbarát
övezetet (plázst) terjesszék ki a körtér déli
és keleti oldalára, valamint a Fehérvári út
belső szakaszára. Így igazi közösségi tér
alakulhatna ki a Gomba körül, s a terület
zöld felületeinek növelésével, díszfák ültetésével sokkal harmonikusabbá és szerethetőbbé válna a környék. A Gomba egyre
sürgetőbb átalakítása során a közösségi és
üzleti funkciók mellett a közlekedési szerepet is meg lehetne tartani, ha az elbontásra kerülő vasobjektum helyett az épületbe érkezne a felszínre a metrólift.
A megvalósítás részleteit hatástanulmányokat is tartalmazó, egyeztetett terveknek kell tartalmazniuk: az LMP ennek
megfelelő határozati javaslatot fog előterjeszteni a június 8-i fővárosi közgyűlésen
és az újbudai képviselő-testületi ülésen.

Mit csinál
most az
újbudai
Jobbik?
Talán vannak,
akik azt hiszik,
hogy a Jobbik XI.
kerületi közössége csak kampány idején aktív,
egyébként nem
történik semmi
a házunk táján.
Nos, a helyzet más
– mi nemcsak választások idején
vagyunk tevékenyek, hanem minden nap!
Megtalálhatnak minket csütörtökönként
a Móricz Zsigmond körtéren, szombatonként a kelenföldi városközpont piacán, illetve kéthetente keddenként a Goldmann
György téren vagy az ELTE előtt. Friss
információkkal látjuk el az érdeklődőket,
válaszolunk a kérdésekre és meghallgatjuk a panaszokat.
Örömmel jelenthetjük be, hogy új
helyre költöztünk: kerületi szervezetünk a
Bartók Béla út 96. szám alá (a Kosztolányi
Dezső tértől egy percre) tette át székhelyét.

(LMP)

A Kereszténydemokrata Néppárt,
valamint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség újbudai
szervezetei tisztelettel meghívják
Önt és családját június 4-i megemlékezésükre.
BESZÉDET MOND: dr. Rétvári Bence
(KDNP), Szentimreváros-Gellérthegy-Lágymányos országgyűlési
képviselője és Gaal Gergely, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökhelyettese.
IDŐPONT: 2011. június 4., szombat
17 óra 30 perc
HELYSZÍN: Klebelsberg Kuno
szobra, XI. ker., Villányi út 25.

SPORTOLÓI ÖSZTÖNDÍJAK
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/20007./V.
24./XI.ÖK. sz. rendelete alapján kiírja pályázatát az Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon sportolók
felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben,
nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat és sportágukban valamely korosztályos nemzeti válogatott keretnek tagjai.
A pályázat részletes kiírása Újbuda Önkormányzatának honlapjáról
letölthető.
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2011. augusztus 26. (péntek) 12.00
A pályázatot a Jegyzői Osztály munkatársainak személyesen, vagy
postai úton az önkormányzat címére (1113 Bp., Bocskai út 39–41.)
lehet benyújtani.
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDEJE: 2011. szeptember 30.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 16/2011.(IV.28.)XI. ÖK. számú rendelete alapján Tanulmányi Ösztöndíj
Pályázatot hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi
eredményt elért diákok részére a 2011/2012. tanévre.
A PÁLYÁZATON RÉSZT VEHET:
 Azon nappali rendszerű oktatásban részt vevő általános iskolai
tanuló, akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van.
 Aki Újbuda Önkormányzata által fenntartott, illetve az Önkormányzattal közoktatási megállapodást kötött fenntartó XI. kerületben működő oktatási intézményének (Albertfalvi Don Bosco
Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Szent Margit Gimnázium, Talentó-Ház
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Vadaskert Általános Iskola) tanulója.
 Aki a 2011/2012. tanévben 5., 6., 7., 8. évfolyamon folytatja tanulmányait.
 Akinek tanulmányi eredménye a 2009/2010. tanév végén és a
2010/2011. tanév félévében 4,8 vagy a feletti.
TOVÁBBÁ:
 Azon 9–13 évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő
középiskolai tanuló, akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van.
 Aki Újbuda Önkormányzata által fenntartott oktatási intézmény
tanulója.
 Akinek tanulmányi eredménye a 2009/2010. tanév végén és a
2010/2011. tanév félévében 4,75 vagy a feletti.
Az ösztöndíj a 2011/2012. tanévre, összesen 10 naptári hónapra
nyerhető el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint.
A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati
adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:
 A 2009/2010. tanév év végi és a 2010/2011. tanév félévi bizonyítványainak másolatait.
 Az iskolalátogatási igazolást.
 A kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi, művészeti versenyeken elért eredményt igazoló irat, illetve a nyelvvizsga
bizonyítvány másolatát.
 Az állandó bejelentett lakhely igazolására a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát.

Megemlékezés
az összetartozás
napján
A 2010-es választást követően
megalakult új Országgyűlés tavaly a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békeszerződés
aláírásának napját, június 4-ét. Ezzel
megerősítette Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással
való kapcsolatuk fenntartására és
ápolására.

KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét
követően nyújtják be.
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Oktatási és Kulturális Osztályához kell
benyújtani 2011. június 25-éig.
Pályázati adatlap és a részletes kiírás beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság, Oktatási és Kulturális Osztályán (XI., Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálatokon (XI.,
Zsombolyai u. 5. fszt., Bocskai út 39–41. fszt.) továbbá letölthető az
Önkormányzat honlapjáról. (www.ujbuda.hu).

A XI. kerületi Jobbik új helyen, a Bartók Béla
út 96. szám alatt (a Kosztolányi Dezső tértől
egy percre)

Itt minden szerdán 17 órától az érdeklődők
betekinthetnek a Jobbik közösségi életébe,
rövidesen pedig elindítunk egy előadássorozatot, ahová a nemzeti oldal összes jelentős gondolkodóját igyekszünk meghívni.
Program: www.ujbuda.jobbik.hu.

Beszámoló az újbudai
Jobbik munkájáról
Jeszenszky Sándor az újbudai Jobbik delegáltjaként, az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottságában külsős tagként tevékenykedik. Így részt vehetünk a
támogatásokkal kapcsolatos döntésekben,
javaslatokat tehetünk a módosításokra. Az
elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzati vezetés és a
képviselő-testület szívesen vesz minden jó
javaslatot, észrevételt. Sajnos a gazdasági
problémák kiemelten jelentkeznek a szociális területen, egyre többen szorulnak
támogatásra. Nehéz feladat kiválasztani a
legjobban rászorulókat, olyan támogatási
rendszert kidolgozni, amely a szűkös források elosztását a lehetőségekhez mérten a
legigazságosabban teszi.
Talán a legfontosabb terület, ahol a
Jobbik képviselője eredményes munkát
mutathat fel, a különböző kerületi szervezetek támogatásának kérdése. Ki kell
szűrnünk a valós szociális és egészségügyi
támogatásokat, és megszüntetni minden
olyat, ami a korábbi „rossz gyakorlat”
alapján pártpolitikai kapcsolatok alapján
juttatott közpénzeket alapítványoknak,
közösségeknek. Ez nagyon sok munkával,
utánajárással jár, de nem lehet folytatni azt
a gyakorlatot, hogy évről évre ugyanazok
ugyanolyan „légvárépítő”célokra kapják a
közpénzeket, szinte automatikusan.

Emlékezzünk meg együtt június 4-én 14 órakor nemzetünk
tragédiájáról, a trianoni békediktátumról! Helyszín: Újbudai Függetlenségi Park (Bocskai út–Karolina út–Nagyszőlős utca közötti
park). Előadók: Szávay István, a
Jobbik országgyűlési képviselője,
Jeszenszky Sándor, a Nemzeti
Érzelmű Motorosok elnöke, Vári
Kovács Péter színművész.

HIRDETMÉNY: BUDAÖRSI REPTÉR
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal a Magyar Repülő
Szövetség meghatalmazásából a Vibrocomp Kft. által 2010. június
14. napján a zajgátló védőövezetek kijelölése és engedélyezése tárgyában benyújtott kérelme alapján a következő döntést hozta:
A Hatóság a Budaörsi Repülőtér környezetében a légközlekedésről
szóló 1995. évi XCVII. törvény 38. § (2) bekezdése értelmében „C”
jelű zajgátló védőövezetet jelöl ki a következő helyrajzi számú ingatlanokra:
 Budaörs külterületén: 10670/3, 10670/5, 10670/6, 10670/7,
10680.
 Budaörs belterületén: 10646, 10645/4, 10647/1, 10647/2,
10647/3, 10647/4, 10651, 10649, 10652, 10650, 10656, 10645/1,
10645/2, 10644, 10643, 10648/1, 10648/2.
 Budapest XI. kerület külterületek: 400/16, 400/17, 400/18, 400/19, 400/21, 321/1, 325.
 Budapest XI. kerület belterületén: 1236/7.
A határozat teljes szövege és a kijelölésre vonatkozó dokumentumok ügyfélfogadási időn kívül is – telefonon egyeztetve – a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályán (Bocskai út 39–41.
másfél emelet 140. szoba, tel.: 3724-684) június 22-éig tekinthető
meg.
A határozat ellen 2011. május 31-éig lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot
hozó Légügyi Hivatalnál (1675 Budapest, Pf.: 41.), de a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központjához címzetten lehet előterjeszteni.
A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja dönt. A
fellebbezési eljárás díjköteles.

BESZÁMOLÓ: ZORIL ALAPÍTVÁNY
A ZORIL Közhasznú Alapítvány 2010-ben összesen 4 050 000 Ft
célirányos támogatásban részesült, amely másra nem fordítható.
Az alapítvány így is járt el. A kapott támogatásokról tételesen elszámol. Az összes támogatást meghatározott program finanszírozására kapta. Az ESZA-tól nyert forrás működési célokat szolgált.
A tárgyévi pénzügyi eredmény 174 000 Ft. A banki folyószámla kamata 681 Ft. A vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásban.
A kapott támogatások részletezése:
1. VICUS Közalapítvány: Rozika és a nagyfogú lány meséje című autentikus cigány népmese fordítására: 100 000 Ft.
2. ESZA működési kiadás: 290 000 Ft.
3. Fővárosi Önkormányzat: Patrin – Üzenet – Cigány festők alkotásaiból tárlat: 300 000 Ft.
4. Újbuda Önkormányzata: Roma Irodalmi Matiné: 250 000 Ft.
5. Újbuda Önkormányzata: Roma Nők Esélyei Magyarországon és az
Európai Unióban című Nemzetközi Konferencia: 450 000 Ft.
6. ESZA: Roma Nők Esélyei Magyarországon és az Európai Unióban
című Nemzetközi Konferencia: 1 500 000 Ft.
7. Rozika és a nagyfogú lány meséje kiadására: 600 000 Ft.
8. ESZA: Keveháza Közösségfejlesztés: 500 000 Ft.
9. Fővárosi Roma Önkormányzat: CD-sokszorosítás: 60 000 Ft.
Összesen: 4 050 000 Ft, ebből két befejezetlen támogatás el nem
számolt része: 174 000 Ft.
A támogatás mértéke 2009-ben 3 143 000 Ft. Ez az összeg 2010-ben
910 000 Ft-tal növekedett.
A támogatás mértéke is bizonyítja, hogy alapítványunk tevékenységét az eredményesség jellemzi. Kiemelkedő programnak bizonyult:
– Cigány Irodalmi Matiné.
– Patrin – Üzenet – címmel szervezett tárlat.
– A Roma Nők Esélyei Magyarországon és az Európai Unióban címmel rendezetett Nemzetközi Konferencia. A kétnapos tanácskozásról hangfelvétel és kiadvány készült.
– Rozika és a nagyfogú lány meséje című autentikus cigány folklórmese magyar, cigány, angol nyelvű, színes grafikákkal ellátott
könyv és CD készítése, térítésmentes terjesztése.

A lapban olvasható vélemények nem
minden esetben tükrözik a szerkesztőség
álláspontját. (a szerk.)
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1906-ban egy dugógyáros építtette
a Karinthy Frigyes út 10. szám alatti
házat, amelyet akkor Verpeléti útként
ismert a világ. A Karinthy–Bicskei utca
sarkán álló épület legelső lakója a
népes Farkas család volt, amelynek a
múlt században öt gyermeke cseperedett fel a Verpeléti úton. A família
egyik leánya egy ismert operaénekesnő volt: Farkas Ilonka bár az Operában
nem szerepelt – a ház nagy büszkeségére –, a Mátyás-templomban kórust
vezetett. Abban az időben, amikor
nemigen volt szabad külföldre járni, ő
a kórusával az egész világot bejárta.
A Karinthy Frigyes út 10. szám alatt tágas
lakásokban éltek a népes családok, annak
idején sok zsivány gyerek népesítette be az
épületet. Később több lakrészt leválasztottak, de még így is terjedelmes hajlékok
vannak az ingatlanban. Régen orvosoknak, sőt, még vezérkari ezredeseknek is
otthont adott az épület, ma pedig körülbelül nyolcvanan élnek a 10. szám alatt, ahol
– szép polgári lakásokról lévén szó – reprezentatív irodák is működnek.
Az első három, egyenként 3,4 méter
belmagasságú emeletre az 1960-as években további két, ennél alacsonyabb szintet építettek, ekkor renoválták utoljára a
házat. Az ingatlannak az egykori polgári
épületekhez hasonlóan pincéje, padlástere és körfolyosós belső udvara is van.
A virágstukkókkal díszített házban az
akkori szokásokhoz illően mosókonyha
is működött, ez volt a női társadalmi élet
legfontosabb színtere: itt mostak az asszonyok-lányok persze egy kis traccsparti kíséretében, majd a frissen mosott ruhákat
a padlásra vitték száradni. Anno fafűtéses
kályhák adták a meleget a lakóknak, jelenleg viszont már konvektorok működnek.
– Bár az elmúlt évtizedekben sok mindent kijavítottak és felújítottak a szép kort
megélt építményen, az idő vas foga és a háború sajnos rajta hagyta nyomát, és azok
a csúnya graffitik belerondítanak a szép
utcaképbe – meséli Zsóka, az egyik lakó.
Korpás Ernőné Zsóka 1961-ben költözött ide, ő lakik az első emeleti lakásban, amelyhez egy szép nagy erkély is
tartozik. Korábban családi házban élt, de
egyáltalán nem bánja, hogy elhagyta a
nyugalmas kertes környezetet, mert ez a
hely kárpótolja őt. Noha első pillanatban
furcsán hangzik, Zsóka minden reggel
csöndre, napsütésre és madárcsicsergésre
ébred a Karinthy úton – szinte a belváros
közepén. Miután felkel, kisétál a szép erkélyére friss levegőt szívni, hogy az álmot
kicsalja a szeméből. Mikor körbenéz a régi
Verpeléti úton, gyönyörű nagy fákat lát,
ha pedig távolabbra tekint, a Budai-hegyeket – ez a kedvenc helye. Korpás Ernőné
nagyon boldog, hogy ilyen világos lakásban él, ahogy ő fogalmaz: – A korai nap
a konyhámba süt be először, majd szépen
végigpásztázza az egész lakást, csodás,
mikor fényárban úszik az összes helyiség.
Zsóka azelőtt bankban dolgozott, de
most sem unatkozik, hisz nyugdíjas éveit
örömmel tölti unokázással, és persze olvasással, növényápolással, napozással – hol
máshol, mint kedvenc erkélyén, amely
mellett nagyon büszke az eredeti kristályüveggel díszített kovácsoltvas kapura is,
mely a látogatókat érkezésükkor fogadja.
Az első emelet másik „őslakosa”,
Zsóka jó barátnője és szomszédja, dr. Salamon Józsefné, dr. Vadász Anna orvos, aki
születése óta, tehát pontosan 80 éve lakik
itt. Anna nemcsak szép emlékei miatt ragaszkodik ehhez a helyhez, hanem ahogy
mondja azért is, mert „mindenhez közel
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A Karinthy 10. több mint 100 éve

Strandolás,
buborékfújás és
madárcsicsergés

Jubilál a Harmat Kiadó

20 éve az egészséges
kapcsolatokért
A rendszerváltás hajnalán Újbudán
megalakult egy aprócska könyvkiadó, amely teológiai témájú könyvek
kiadására szakosodott. Következő
lépésként, egy profilbővítést követően kiadványaik megjelentek a világi
könyvesboltok polcain is. Mára a már
tizenegy munkatársat foglalkoztató
nonprofit kiadó könyvei a gyerekeknek szóló irodalomtól a regényeken
át az egyetemi tankönyvig terjedő
teljes spektrumot lefedik. Eddig több
mint 350 kötetük jelent meg, melyeket
közel egymillió példányban értékesítettek országszerte. Néhány éve
tovább bővült profiljuk, amikor átvették a megszűnés küszöbén álló Family
Magazin kiadását. Lapunk munkatársa
Herjeczki Kornéllal, a kiadó vezetőjével
beszélgetett.

Kezdetektől fogva a XI. kerületben működnek.
Miért esett éppen Újbudára a választás?

Eleinte magunknak és diáktársainknak
adtunk ki könyveket, aztán – ahogy többen családosok lettünk, gyerekeink születtek – a kiadó profilja is bővült a gyermekneveléssel, a párkapcsolatok kialakításával, azok megtartásával és az életmóddal
összefüggő művekkel. Az első ilyen típusú
kiadványunk egy Amerikában megjelent mű magyar fordítása, az Egymásra
hangolva volt. Következő sikerkönyvünk
Gary Chapman Öt szeretetnyelv című
munkája lett. Tőle azóta számos más kötetet is kiadtunk már. Ezek megjelentetésével kiadónknak mondanivalója van: Miért
érdemes élni? Hová tartozunk, milyen
célokat fontos magunk elé tűzni? Hogyan
függhet össze a múltunk a jövőnkkel, vagy
mi adhat erőt ahhoz, hogy képes legyek
megbocsátani valakinek? Azt tapasztaltam, hogy manapság, amikor családok
százai esnek szét, a gyerekek előtt sokszor
nincs megfelelő szülői minta, az embe-

A rendszerváltás idején a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség
(MEKDSZ) elnöke voltam. Ennek az
egyesületnek kerestünk egy, az egyetemhez közeli irodát, amelyhez külföldi
pályázati pénzt nyertünk. Így kerültünk
először a Kende utcába, ahol egy szobát
használt az épp akkor alakuló kiadó. Ezt
a helyiséget hamar kinőttük, ezért másfél
évtizede, szintén pályázaton nyert pénzből, átköltözhettünk jelenlegi helyünkre,
a Bukarest utcába. A helyszínválasztásnak
azonban nemcsak praktikus, de érzelmi
oka is volt, hiszen magam is 22 éve élek a
kerületben.

Húsz éve orvostanhallgató volt. Mi késztette arra,
hogy választott hivatásától ennyire eltérő területre lépjen, és könyvkiadásra adja a fejét?

van, vízhez, hegyhez, piachoz, és itt még a
közlekedés is kiváló”.
– Itt annak idején is összetartottak az
emberek, segítettünk egymáson ahol csak
tudtuk. Miután mindenkinek elhunyt az
apósa-anyósa, azután is támogattuk egymást. A ’60-as években sok gyerek lakott a
Karinthy 10. alatt, a fiatalok átjártak egymáshoz játszani nagy bandákban – meséli.
Zsóka egyik legszebb emléke az volt,
amikor a gyerekek az udvaron szappanbuborék-fújó versenyt rendeztek. Az öszszes kölyök a korlátra állt, és egyszerre
fújták a buborékokat, persze nem lehetett
eldönteni ki nyer, hiszen olyan gyorsan
elszálltak és elpattantak a buborékok,
hogy az ember nem is tudta követni őket
– mégis az egész ház zengett a sikítozástól, szurkolástól és nevetéstől. Sokszor
még a komoly, felelősségteljes munkát
végző felnőttek is beálltak a versenybe, hogy részesei legyenek a játéknak,
bolondozásnak.

A sokat megélt lakók még emlékeznek rá,
hogyan vasaltak hajdanán azok a cselédek és asszonyok, akik haladtak a modern
korral – ezek a háziasszonyok ugyanis a
ruhák kisimításához egy olyan speciális
vasaló készüléket használtak, amely gázzal üzemelt, a vasalót pedig a gáztűzhelyhez lehetett csatlakoztatni.
A másik érdekes emlék, amelyet a már
régóta itt élők őriznek, a közös pancsolás a
földút melletti kis tavacskában. Az akkor
Verpeléti út páratlan oldalán még nem
álltak a most látható épületek. Ki tudja,
a Duna vizéből vagy talajvízből, de az út
másik oldalán egy kis tavacska alakult
ki, ahol a gyerekek nyáridőben boldogan
pancsoltak.
Az idők változnak, és jóllehet a Karinthy Frigyes útnak most már nincs saját
strandja, és nem gázzal működő vasalót
használnak a házban, azért ma is kellemes
lehet madárcsicsergésre és napfényre.

Kiadónk egyetemista, főiskolás hallgatók kezdeményezésére alakult meg, igazi
alulról építkező szervezetként. A ’80-as
évektől kezdve egy kis csapat rendszeresen
összejárt: lakásokon, táborokban találkoztunk, és olyan, minket érdeklő témákról
beszélgettünk, mint például: Hogyan
egyeztethető össze a hit és a tudomány?
Jézus tényleg történelmi személy volt-e?
Mennyire megbízható a Biblia? Diákszerveződésünk egyik sarokköve volt a keresztény irodalom, saját kiadóról viszont
csak álmodtunk, hiszen a könyvkiadáshoz komoly tőke kell. Isten azonban ezzel
egy időben arra indította néhány nyugati
keresztény testvérünket, hogy a volt szocialista országokban segítsenek beindítani
önálló, független, felekezetközi evangéliumi szemléletű kiadókat, amelyek vállalják,
hogy néhány éven belül anyagilag is önállóak lesznek. Így adódott, hogy diákszervezetünk, a MEKDSZ ezzel a külföldi segítséggel megalakította a Harmat Kiadói
Alapítványt.

Kezdetben evangéliumi témájú könyveikkel
csupán egy szűk réteghez juthattak el. Mára kiadványaik már megtalálhatók az összes jelentős
könyvterjesztő üzletében is. Hogyan emlékszik
vissza erre a folyamatra?

reknek egyre kevesebb barátja van, ezek
a könyvek valódi segítséget nyújtanak.
Mi valójában nem könyveket árusítunk,
hanem megoldásokat ajánlunk. A könyvkiadás számunkra csak eszköz ezen megoldások közvetítésére.

A Harmat Kiadó ez évben is jelen volt a Szent
István Könyvhéten és jelen lesz a Vörösmarty téri
Ünnepi Könyvhéten is. Ezen helyszíneken kívül
hol találkozhatnak még önökkel az újbudai olvasni vágyók?
Idén június 2–5. között lesz megrendezve az
Újbudai Ünnepi Könyvhét az Allee bevásárlóközpont melletti sétálóutcában. Itt ezúttal is lehetőséget kaptunk a megjelenésre,
amit köszönünk Újbuda Önkormányzatának. Kifejezetten erre az alkalomra időzítve
jelentetjük meg a kilenc gyermekes édesapa, volt közigazgatási államtitkár, Pulay
Gyula Tekintély és szabadság a nevelésben
és vezetésben című művét. Ezenkívül kiadványainkat megtalálhatják a nagyobb
könyvesbolthálózatok üzleteiben és számos
kisebb könyvesboltban, de lehetőség van
akár webes vásárlásra is, honlapunkon a
www.harmat.hu-n keresztül.
D. R.

Bababörze Gazdagréten

H. N.

FŐVÁROSI HÍREK
Valamivel ritkábban járnak a metrók
Budapesten, mert 43 metrókocsit kivontak a forgalomból. Tarlós István főpolgármester azzal indokolta a döntést,
hogy az orosz gyártó tájékoztatása szerint nem biztonságosak a harmincévesnél idősebb kocsik. A 2-es és a 3-as vonalon öt 43, illetve harmincnyolc 41 éves
kocsi közlekedett, most ezeket állították
le. Emiatt a követési idő 10–15 másodperccel nőtt a csúcsidőszakban, ez még
nem érzékelhető. A Fővárosi Közgyűlés
ugyanakkor heves, sokszor személyeskedő vita után úgy határozott, hogy
független szakértőkkel felülvizsgáltatja
az összes 35 évesnél idősebb szerelvényt,
amiből százötven fut Budapesten.
  

Legkésőbb 2015-től járni fog a budapesti
4-es metró – nyilatkozta az új főpolgármester-helyettes. A városfejlesztésért
felelős Hutiray Gyula elmondta, ha új
közbeszerzést kell kiírni a szerelvényekre, négy év múlva indulhat el a közlekedés. Amennyiben a főváros végül mégis
megállapodik a francia Alstommal a
már legyártott szerelvényekről, akkor
akár 2013 végén üzembe lehet helyezni a
vonalat. A·2015-ös végső dátum azért is

fontos, mert ha addig nem indul el a közlekedés, vissza kell fizetni a több mint
250 milliárd forintos uniós támogatást.
  

Tizenkét villamosvonal felújítását kezdik meg nyáron a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása
szerint a legrosszabb állapotú szakaszokon dolgoznak majd. Az egészen jövő
tavaszig tartó renoválások a 2-es, a 18-as,
a 19-es, a 28-as, a 37-es, a 41-es, az 50-es,
az 51-es, az 52-es, az 59-es, a 62-es és a
69-es villamos vonalát érintik. A városvezetés arra számít, hogy egy év múlva
már sokkal gyorsabban járnak a villamosok városszerte.
  

Tizenhat díszpolgári címet adományoz
idén a Fővárosi Közgyűlés, kettőt az ellenzék javaslatára. Budapest díszpolgára
lesz Balczó András és Egerszegi Krisztina
olimpiai bajnok, Csukás István író, Eperjes Károly színművész, Kásler Miklós, az
Országos Onkológiai Intézet főigazgatója,
Kopp Mária egyetemi tanár, Kovács Kati
énekes, Makovecz Imre építész, Mádl Ferenc volt államfő, Papp Lajos szívsebész,
Sánta Ferenc hegedűművész, Szervátiusz
Tibor szobrász, Szirtes Ágnes színművész

és Lech Walesa volt lengyel elnök. Posztumusz díszpolgári címet kap Elvis Presley
amerikai énekes és Skrabski Árpád demográfus-szociológus. Az elismeréseket
június 19-én adják át.
  

A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az I. kerületi képviselő-választást. Horváth Csillára
a választók 61 százaléka szavazott. Második az MSZP-s Horváth Eszter lett 18
százalékkal, harmadik pedig a jobbikos
Walthier Tamás, csaknem 12 százalékkal.
Azért kellett kiírni az időközi voksolást,
mert összeférhetetlenség miatt lemondott
az egyik Fidesz–KDNP-s képviselő.
  

Júniustól szeptember végéig hétvégenként éjszaka is nyitva lesz a Vidámpark,
egészen hajnali fél kettőig. Bár az intézmény nehéz pénzügyi helyzetben van,
nem zár be, nem szüntetik meg, mert
igény van rá – közölte Csomós Miklós
oktatási és kulturális főpolgármesterhelyettes. A főváros tervei szerint a Vidámparkot elköltöztetik. Szóba került,
hogy Újbudára telepítik át, a zuglói
polgármester viszont úgy tudja, hogy a
Rákosrendező környékén lesz az új élménypark.

Május 21-én rendezték meg második alkalommal a Papa-Mama-Baba Börzét (PMB Börze) a
gazdagréti Szent Angyalok Plébánia kertjében, a piac területén. Király Nóra képviselő, a börze
főszervezője elmondta, lakossági kérésre járt utána, hogyan lehetne létrehozni egy ilyen börzét,
amelynek fő vonzereje, hogy meg lehet szabadulni az otthon felhalmozódó, már értéktelen dolgoktól, és még legális pénzt is kaphat érte az ember. Ez az egyszerű koncepció teszi olyan vonzóvá a börzét. Ez alkalomra több mint húszan jelentkeztek, zömében kismamák és nyugdíjasok.
Az anyukák kinőtt gyerekruhákon, már nem használt játékokon, babakocsikon akartak túladni.
A nyugdíjasok könyveket, megunt használati tárgyakat hoztak ki eladásra. A szombat délelőtti
program igazi közösségépítő eseménnyé vált, hiszen a vásárlók és az árusok hosszasan elbeszélgettek, anekdotáztak egymással. A sikert látva a szervezők úgy döntöttek, rendszeressé teszik
a börzét, minden hónap harmadik szombatján nyílik lehetőség arra, hogy a lakosok túladjanak
a garázsban vagy a pincében tárolt holmijaikon. Regisztrálni a gazdagretiosszefogas@freemail.
hu e-mail címen vagy a 06/30/817-2305 telefonszámon lehet.
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Revizor járt a Szent Imre Gimnáziumban

KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

A világot jelentő diákszínpad

A szünetben megkérdeztem, miről ismerem fel a rendező urat, mire némi habozás után azt a választ kaptam: karakteres

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete közterület-felügyelet vezetőt keres

tekintetekből ki lehet olvasni, hogy nagy
feladatra készülnek. Sokkal jobb fiatal színészekkel dolgozni, mint rutinos öreg rókákkal. A színjátszó diákokat olyan embereknek látom, akik kíváncsiak és szeretnének megtanulni valamit. Társaknak tartom
őket, akik elindulnak velem egy felfedezőútra. A legmagasabb mércét állítom eléjük.
Ha nem ezt tenném, több kárt tennék, mint
hasznot, önjelölt színészeket, dilettánsokat
képeznék. Én igyekszem bevezetni őket
egy szellemi tartományba, amely valamely
nagy műben feltárul, ami mélyebb dimenzióját nyitja meg a létezésnek.

A 25 éve fennálló Latinovits Zoltán
Diákszínpad idén Gogol A revizor
című, kétfelvonásos darabját vitte
színre a társulatvezető, Lukácsi Huba
rendezésében a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium dísztermében.
A szereplők alaposan megformált és átérzett karakterábrázolása volt a leginkább
magával ragadó az előadásban. Mindenki, aki a színpadon volt a szerepében élt
és játszott. Ami igazán összeérett csapatmunkára vall, hogy a szereptudatosság
egyaránt elmondható azokról, akiknek
csupán néhány mondatnyi szerepe volt,
és azokról a játszókról is, akik a háromórás előadás alatt szinte végig színpadon
voltak. A polgármester feleségét alakító
Fodor Eszter elmondása szerint jó volt a
világot jelentő deszkákon állni: – Nekem
nagy élmény volt a mai előadás, én most
játszottam először, idén kezdtem. Az ember elvarázsolódik a színpadon.
A színészi pályára készülő Baki
Dániel az álrevizor személyében szemmel láthatóan „otthon érezte” magát:
– Hlesztakov közel áll hozzám, ő kívül
áll a városon és nagyon naiv, csak sodródik az eseményekkel. A darab viszont
nem olyan, mint ő, hanem egy kemény
feketekomédia arról, milyen az ember.
Hlesztakov, a magát revizornak kiadó
naplopó története egy nehezen felejthető
állóképpel zárul: a civakodó, perlekedő,
kárörvendő emberek egymás nyakának
esnek, és mozdulatukba merevedve maradnak szinte az örökkévalóságig, hogy
időt hagyjanak a darab utolsó szavainak,
vagy épp a kedvcsinálóban mottóként
felírt orosz közmondásnak arra, hogy a
sorok között kísértsenek: „Ne a tükröt
átkozd, ha a képed ferde”.

PÁLYÁZAT: KÖZTERÜLETFELÜGYELET VEZETŐ



Kiknek a véleményére, kritikájára hallgat?

Könyörtelen kritikusaim vannak. Az
egyik Berényi Gábor barátom, aki még a
nagy rendezői nemzedékhez tartozik, a
Játékszín megalapítója, ő is itt volt ma este.
Persze sok véleményt kell meg hallgatni,
mire a darab megszabadul a sallangoktól.


ember, meg fogja ismerni. Valóban hamar megtaláltam Lukácsi Hubát, akit a
Latinovits Diákszínpad múltjáról és jelenéről kérdeztem.


Meséljen kicsit a kezdeti időkről.

Ősszel lesz 25 éve, hogy a József Attila Gimnáziumban létrehoztunk egy
színjátszókört. Akkor még nem gondoltam, hogy maradandó lesz, hiszen ez egy
ad hoc társulás volt. 1987-ben a Liliomfit
adtuk elő. Rögtön kiderült, a gyerekeknek nagy kedve van a színjátszáshoz, és
magamban is felfedeztem az ambíciót.
Ezután évente bemutattunk egy egész
estét betöltő darabot. Kialakult az a gyakorlat, hogy visszajárnak az öregdiákok,
így mindig vannak tapasztaltabb színjátszók, ez biztosítja a folytonosságot. Minden ősszel tartunk meghallgatást, próbáljuk észrevenni azokat, akik szeretnek
játszani és tehetségesek.



Hogyan lehet ezt észrevenni?

Úgy, hogy az odaadástól ragyog a tekintetük, hogy képesek közösséggé szerveződni. A tanulók idejük nagy részét itt töltik,
hetente háromszor próbálunk. Az éppen
esedékes darabra válogatjuk a szereplőket,
és a kitartás, a tehetség dönti el, hogy valaki taggá válik-e.


Mi az, amit profitálnak a diákok?

Egy példát mondok, egy volt színjátszós
klinikai bőrgyógyász lett. Ő mondta el,
hogy nagyban segítette őt a színjátszás a
betegekkel való kapcsolatában. A diákok
ember- és önismeretét is fejleszti, kinyitja
a szemüket a világra.


Mi miatt vitte végig 25 éven keresztül?

A fiatalság, ami lényegében olyan, mint
mindenkor, tele van bátorsággal, kíváncsisággal. Tudnak kockáztatni, és ezzel kiemelik az embert a hétköznapokból. A ifjú

Ön szerint mikor számít sikeresnek egy darab?

Megérzi azt az ember, ha jól sikerült az előadás, de a sikert leginkább a közönségen
lehet lemérni, a figyelem atmoszféráján. A
közönség ritkán téved, tükröt tart elénk.


Egy kis kedvcsinálóként mondja el olvasóinknak, mi az, ami miatt érdemes megnézni egy
diákszínjátszó társulat darabját?

Egy ilyen társulat nem tapasztalt, nem
érett, de a játékuknak van valami magával
ragadó természetessége. Sokszor a nagyobb
színházakban azt látom, hogy unatkozik a
közönség, de illedelmesen végigüli. Nálunk ez nem szokott előfordulni. Ha valaki
ezt a természetességet és komolyságot meg
akarja tapasztalni, akkor érdemes eljönnie,
mert ebben nem fog csalódni.
V. M.

Az előadás ingyenesen megtekinthető a
gimnázium Bánfi termében, a Villányi út
27. szám alatt a következő napokon: június
1., 4. és 6. 19.00 órai kezdéssel.

Madarak és Fák Napja

Embernek lenni – magyarul

Madarászok
a Napsugár oviban

Karácsony Sándorra
emlékezünk

Óvodánkban hangsúlyosnak tartjuk,
hogy a mindennapokban környezetünk szeretetére, megóvására neveljük
gyermekeinket. Évek óta kapcsolatot
tartunk a Magyar Madártani Intézet
munkatársaival, és a Madarak és Fák
Napján szeretettel hívjuk meg őket
gyermekeinkhez.
Idén a májusi színpompába öltözött kertben a boldog izgalommal várakozó gyerekek körében fogadtuk a madarászokat.
A madarász „bácsik” 3 állomáson várták
a kicsiket. A madarakkal való ismerkedést és az életmódjukról szóló bemutatást,
kedves szakszerű beszélgetés és szituációs
játékok sora követte.
A gyerekek eljátszották a kis kakukkfióka viselkedését is, ahogyan lökdösi,
tologatja, eltávolítja a fészekből a többi
madárfiókát vagy a tojásokat. Meghallgathatták a madarak hangját, többek között

a rigóét, a pintyét, a cinkéét, és örömmel
utánozták őket. Megtudták azt is, hogy a
„fiú” vadkacsa tolla akkor tetszik igazán
a „lány” vadkacsának, ha szépen felfelé kunkorodik. Kíváncsian hallgatták a
gyűrűzésről a madarak megfigyeléséről,
számlálásáról mondottakat.
Játékos formában ismerkedtek a csuszka madár különleges mozgásával. Nagy
nevetés fogadta, mikor a csuszka madarat
játszó csemetének fejjel lefelé kellett volna
a fán közlekednie. Az évszakok változásain keresztül mondták el a gyerekeknek,
hogyan segíthetnek a madaraknak az
életben maradásban, milyen fontos a téli
etetés, illetve a nyári itatás. Látszott, hogy
érdekli őket a madarak izgalmas világa,
és sokat tudnak is róluk. Nem is akarták
elengedni a madarászokat, végül vidám
madárcsipogással búcsúztak a viszontlátás reményében.
Balejáné Bodó Katalin óvodapedagógus

Táltos Világ

A TEMI Fővárosi Művelődési Ház május 21-én immár negyedik alkalommal adott otthont a Táltos
Világ Népmese- és Népballada Előadói Találkozónak. A versenyre közel félszázan jelentkeztek
az ország különböző pontjairól, de a határon túlról is érkeztek az általános és középiskolások,
hogy a rangos zsűri előtt szavaljanak.
Az FMH a mára hagyománnyá lett találkozóval a magyar népművészeti kincseket szeretné
népszerűsíteni a gyerekek és a tizenévesek körében, hogy így az iskolások ne csak megőrizzék,
hanem meg is osszák másokkal a népmeséket és -balladákat. A találkozón Kerékgyártó Gábor
kabinetvezető-helyettes képviselte az önkormányzatot, aki hangsúlyozta, Újbuda minden
olyan kulturális eseménynek örül, melyek a tradíciók felelevenítését és a múltőrzést szolgálják.

A pedagógus nem lehet elkeseredett,
megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a
jövőbe vetett hit optimizmusa – fogalmazta meg egykoron a Hajdú megyei
Földesen született Karácsony Sándor,
akinek születésének 120. évfordulójára emlékezve az idei Pedagógusnapon emléktáblát avatnak egykori
lakóházának falán. Újbuda és Földes
Önkormányzata, a Csökmei Kör és a
Karácsony Sándor Művelődési Társaság Újbudán, a volt Verpeléti utcában,
a mai a Karinthy Frigyes út 18. szám
alatt június 5-én avatja fel Rajki László
szobrászművész alkotását.
Ritka eset, hogy egy pedagógus a maga
korában országos hírű ember legyen. Dr.
Karácsony Sándor a 20. század ’30–40-es
éveiben az ország legismertebb, legnépszerűbb személyiségei közé tartozott.
Nemcsak az ifjúság ismerte és szerette a
„nagyhírű professzort”, hanem a felnőttek többsége is elismerte. Szekfű Gyulától Németh Lászlóig, Földessy Gyulától
Veres Péterig, Pethő Sándortól Révész
Imréig, Bartók Bélától Kodály Zoltánig szellemi életünk legkülönbözőbb
egyéniségei dicsérték, méltatták a gyerekek vezetőjét, a kamaszok ideálját, az
ifjak professzorát.
Az 1891. január 10-én Földesen született Karácsony Sándor a helyi református
népiskolában végezte elemi tanulmányait,
majd a debreceni Református Kollégiumban kitüntetéssel érettségizett. Egyéves
önkéntes katonai szolgálata után a budapesti és genfi egyetem hallgatója. Az első
világháború Kelet-Galíciai frontján olyan
súlyosan megsebesül, hogy élete végéig
mankóval és bottal kellett járnia. Nyolc
évig a józsefvárosi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára és a Tudományos Akadémia
etimológiai szótári bizottságának munkatársa. 1929 májusában a debreceni tudományegyetem bölcsészeti karán a filozófia, a pedagógia és a magyar nyelvészet
doktorává avatják. Ugyanott 1934-ben
pedagógiából magántanári habilitációt is
szerez. 1942-ig az egyetem magántanára,
majd nyilvános rendes tanár, a pedagógia
professzora 1950-ig.

A politikai életben erősödő dogmatizmus
háttérbe szorítja, az egyetemről nyugdíjazzák, és még irodalmi munkálkodását
is lehetetlenné teszik. 1952. február 23-án
Budapesten hunyt el. Halála után évtizedekig csend vette körül munkásságát.

A MEGHIRDETŐ SZERV:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal XI., Bocskai út 39–41.
A MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BEOSZTÁS:
Újbuda Közterület-felügyelet (1115 Budapest, Fraknó utca 32.) közterület-felügyelet vezető (igazgató) határozatlan időre hat hónapos
próbaidővel.
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében)
szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség
és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy
főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
FELADATAI:
Szervezi, vezeti, irányítja az Újbuda Közterület-felügyelet munkáját.
ELŐNYÖK AZ ELBÍRÁLÁSNÁL:
 állami és jogtudományi doktori képesítés,
 közterület-felügyelői vizsga,
 kiemelkedő szervezői és kapcsolatteremtő készség,
 jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 gépjárművezetői engedély,
 felhasználói szintű számítógépes ismeret.
ILLETMÉNY ÉS EGYÉB JUTTATÁS:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint, valamint a Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata
képviselő-testületének rendelete alapján történik.
A JELENTKEZÉSEKET:
 Írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével).
 Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok
másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
(másolat, vagy igazolás) csatolásával.
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselő-testület nyilvános/zárt ülés keretében tárgyalja.
 Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala humánpolitikai szervezetéhez kell címezni és benyújtani dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre
címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig
feltüntetve a „Közterület-felügyelet vezető” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2011. június 10.
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2011. június 16.
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2011. július 1.
ÉRDEKLŐDNI LEHET:
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics
Andrásnál 3811-344) telefonon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KARINTHY SZÍNHÁZ
LOGÓJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA
A Karinthy Színház szeptemberben kezdi meg 30. évadát. A következő néhány hónap az erre az idényre való felkészülés jegyében telik
majd, hogy amikor beköszönt az ősz, kedves látogatóink egy kívülbelül megújult épületbe térhessenek vissza.
Ennek a megújulásnak az egyik legfontosabb állomása, hogy a
színház logót vált. Szeretnénk, ha a hozzánk ellátogató közönség
egy megújult arculattal találkozna szeptemberben, ezért úgy döntöttünk, búcsút intünk az eddig megszokott emblémának, és egy
színesebb, karakteresebb jelképet keresünk, amivel azok figyelmét
is felkelthetjük, akik eddig jellemzően a Duna pesti oldalán kerestek
kulturális szórakozást.
Június közepéig (15-éig) várjuk minden, magában kedvet és tehetséget érző jelentkező egy vagy több pályamunkáját, akinek van
elképzelése arról, hogyan tudnánk egyetlen logóban bemutatni
mindazt, amit a 30 éves színház jelképez: a szórakoztatást, a kulturális sokszínűséget, valamint a korosztályok közti különbségek
áthidalását.
A beérkezett pályamunkák közül a színház igazgatója, Karinthy
Márton, Ridzi Gábor produkciós vezető és Major Attila színpadmester, a színház fotósa alkotta zsűri fogja kiválasztani a győztes logót.
Döntésükhöz azonban segítségül hívják a Facebook oldaluk látogatóit is, akik a feltöltött képeket „tetszésükkel” értékelhetik.
Ennek megfelelően a logótervezeteket a beküldő megnevezése nélkül (előszűrést követően) az oldalon közzéteszik, a győztest pedig
június 30-áig kihirdetik. A nyertest előzetesen e-mailben értesítik
és hozzájárulásával nevesítik.
A színház fenntartja a jogot arra, hogy a sértő, a színház meggyőződésével ellentétes pályamunkákat érvénytelennek minősítse, és
a pályázatból kizárja.
A pályázatokat a karinthy.szinhaz@gmail.com címre várjuk!
DÍJAZÁS:
I. díj: 30 000 forint
II. díj: Egy HADIK-bérlet
III. díj: Két jegy egy szabadon választott előadásra

JÚNIUSI ADÓZÁSI HATÁRIDŐK
JÚNIUS 14., KEDD
A kifizető, munkáltató a levont szja-előleget vagy magát az szja-t,
az EKHO-t, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot,
a nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, a korkedvezmény-biztosítási
járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi
hozzájárulást, a START-kártyával rendelkező foglalkoztatott után a
0/10/20% járulékot eddig vallja be és fizeti meg. A bevallás száma
1108, nem nyugdíjas egyéni vállalkozónak 1158.
JÚNIUS 15., SZERDA
Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő
adózó a 11A88-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

Karácsony Sándor

1943. augusztus 23-án, a ma már történelemmé lett Szárszói találkozón napjainkig
aktuálisan fogalmazta meg a magyar nevelés problémáit: „Népünk a 20. században
él, de a 17. század formáit és tartalmát éli.
(…) Hármas feladat előtt állunk. Nevelésünket, a szerint, amint bajainknak diagnózisa diktálja, egyszerre kell modernné,
magyarrá és hatékonnyá tennünk”. Az európai formátumú tudós tanár a találkozót
követő években megfogalmazta a ma emberének is különösen aktuális gondolatait:
a nemzetnevelés lelki előfeltétele európai
magyarságunk átérzése és megélése. A mi
európai feladatunk úgy, ahogy az Istvánná
kereszteltetett Vajk átélte, embernek lenni
– magyarul.
Péter Imre /Földes/

JÚNIUS 20., HÉTFŐ
Esedékes a havi társasági adóelőleg befizetése, a játékadó, a havi
áfa, a 1101-es havi bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés
és költségvetési támogatás igénylése a 1111-es nyomtatványon,
az Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott
adóalanyok 1186-os számú bevallásának benyújtása.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága
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A parlagfű elleni
védekezési
kötelezettségről
Budapest XI. kerület belterületein
a növényvédelmi hatóság, mint
eddig minden évben, idén is fokozott figyelmet fordít a parlagfű
elleni védekezési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzésére.
A törvény szerint a földhasználóknak
(telektulajdonos, használó) legkésőbb
június 30-áig kell megakadályoznia a
parlagfű virágbimbójának kialakulását, ezt az állapotot pedig a vegetációs
időszak végéig (általában október közepe) fenn kell tartania.
De valójában mit is jelent az,
hogy megfelelően védekezzünk a
parlagfű ellen? Nagyobb, összefüggő területeken a legelőnyösebb, ha
rendszeres kézi vagy gépi kaszálással
védekezünk. A kaszálást az időjárási
viszonyok függvényében ajánlott végezni, havonta legalább két alkalommal. Kisebb kertekben a kapálás, kézi
gyomlálás a célravezető, míg azokon
a zöld felületeken, ahol ez a két módszer nem vezet eredményre, például
a terepviszonyok miatt nem lehetséges a kaszálás, kémiai és mechanikai
együttes gyomirtási technológiákat
alkalmazzunk.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása súlyos következményekkel jár. A hatóság ugyanis
június 30-át követően a földhasználó
előzetes értesítése nélkül elrendeli a
parlagfű elleni közérdekű védekezést
a fertőzött terület vonatkozásában. A
földhasználónak a közérdekű védekezés elvégzését követően a hatósági
eljárás költségein túl növényvédelmi
bírságot is kell fizetnie, mely összege
a fertőzött terület nagyságának függvényében 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig
terjed.
A parlagfű közegészségügyi hatása közismert, az allergiában szenvedő
betegek száma évről évre nő, éppen
ezért a rendszeres védekezés ellene
közös érdekünk.
Újbuda Önkormányzata
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„Nótát reggeliztem, nótát vacsoráztam”

Fejes Imre
örök dallamai
„Nótás kedvű volt az apám, átmulatott
sok éjszakát, nem sajnálta rá a napot,
kettőt-hármat összetoldott” – Ki ne
ismerné a nótakedvelők körében ezen
klasszikus sorokat? Azonban sokan
nem is tudják, valójában hogyan született ez a dal, vagy milyen körülmények
között fogant meg a „Ne szidjátok a
részeget” című nóta.
Ezen melódiák szerzője Fejes Imre több
mint 165 nótával gazdagította a világot. –
Dalaiba beleszőtte mindazt az életörömöt
és huncutságot, amit szívében őrzött, hisz
nagyon vidám szeretetreméltó ember volt
– meséli fia, Árpád, aki Újbudán él, és hűen őrzi édesapja emlékét és alkotásait is.
A tehetséges zeneszerző-szövegírónak
nehéz sorsa volt, ötéves korában szülei eltávoztak az élők sorából, ezért rokonai nevelték fel. A kis Imre belülről jövő ösztönös
muzikalitással volt megáldva – már pici
korában nagyon vonzódott a dallamhoz, a
zenészek hamar pártfogásba is vették a kis
tehetséget. Később árvagyerekként felvételt nyert a honvédség katonazenekarába,
ami akkoriban bizony igen nagy szónak
számított. A zenenövendék rögös útja egészen a Zeneakadémiáig vezetett, ahol zeneszerzés és oboa szakon végzett. Ezután
a rendőr zenekarban oboázott, később pedig a Nagykörúton saját zeneiskolát is üzemeltetett. 1940-ben feleségével és kisfiával
Kolozsvárra költözött, ahol az Operában
zenélt, majd színházi muzsikát tanított
az Akadémián – négy év után azonban el
kellett hagyniuk Kolozsvárt, és családjával
Budapestre települtek.
A Fejes família igazi muzsikus család,
szinte majdnem az összes gyerek zenélt.
Árpád például képzett fuvolás, egykor a
Pénzügyőr Zenekarban is játszott, sőt, katonazenész is volt – amire pedig a legbüszkébb, hogy 16 évesen a Szegedi Operában
együtt muzsikált édesapjával. – Amióta

csak emlékszem, kiskoromban mindig
színházba jártam. Édesapám bevitt a művészvilágba, örökké dal, muzsika és vers
vett minket körül. Nem véletlen, hogy
az egyik dalának az a címe, hogy „Nótát
reggeliztem, nótát vacsoráztam – meséli
Árpád.
1935-ben a Magyar Rádió kiírt egy
muzsikus pályázatot, melyet Fejes Imre a
„De szeretnék meseország kiskirálya lenni” című dalával megnyert – ezt a muzsikáját Arany Plakettel jutalmazták. Árpád
szerint édesapja olyan különleges és csodás képességekkel rendelkezett, hogy bármilyen helyzetben és bármilyen témában
pillanatok alatt képes volt megalkotni egy
nótát. Egyszer például meglátott a kalitkában egy kanárit, és azon nyomban megírta a „Ki tanított téged, dalos kis madárka”
című művét. Máskor pedig miközben egy
tanítványával sétált az utcán egy pityókás
emberre lett figyelmes, aki igen megbotránkoztatta a járókelőket. A diák szólni
akart tanárához, aki ekkor így válaszolt
neki: „Maradj csöndbe, suhanc, most költök” – és mire hazaértek a zenezseni megkomponálta és megírta a „Ne szidjátok a
részeget” című nótáját. Arra is volt példa,
hogy miután bánatára nem nyert a lottón, szomorúságát dalba öntötte – ebből
is született egy talpalávaló. Zenéit olyan
nagyszerű művészek előadásában lehetett
hallani, mint Cselényi József, Utri Anna,
vagy Szentendrei Klára, Gránát Zsuzsa,
Tarnai Kis László vagy Bokor János.
Árpád feleségével él Újbudán, és a mai
napig nagy szeretettel hallgatja „az öreg
dalait”, amelynek szövegeit nagy részben édesapja írt, sokszor azonban diákjai
verseit zenésítette meg. Ahhoz, hogy az
ember minden kis dologban megtalálja a
jó témát, az érdekességet, a szépet és a jót,
különleges személyiséggel kell rendelkezni. A nótás kedvű Fejes rendkívül humoros és jó kedélyű ember volt, emellett nyu-

A legendás nótaszerző fia, Árpád és felesége

godt és nagyon megbízható, fia szerint az,
aki már kétszer találkozott az „öreggel”
máris a szívébe zárta őt. Nagyon mulatós
mókás férfi volt – nemcsak a színházban
szerették, de a tanítványai is tisztelték csodálták – meséli.
Az egyik talán leghíresebb Fejesszerzeménynek, a „Nótás kedvű volt az
apám” című dalnak is megvan a maga
igen egyszerű, ám annál eredetibb története. Az akkor még kis Árpád egyik este
rosszcsont fiú lévén jó koszosan és éhesen
tért haza a játszótérről, apja ezzel fogadta:
„Ezit-azát az anyádnak, azonnal eridj be
mosakodni!”. Erre Fejesné a konyhában
félhangosan megjegyezte, hogy „Miért
csak az anyákról szóló dalok születnek,
az apákat miért nem említik a melódiák?”

Ekkor Imre hirtelen eltűnt a szobájába, aztán kis idő múlva előbújt, és büszkén előadta a „Nótás kedvű volt az apám” című
szerzeményét.
Ez a zenemű volt a világhíres Puskás
Öcsi kedvenc dala is, azt mesélik a Föld
minden táján ezt énekelte. Halálos ágyánál is ez a muzsika szólt a világtól és örömöktől, bánattól búcsúzó magyar klasszis
fülébe, sőt, a temetésén is végig ez a dallam
hallatszott – ráadásul Puskás előadásában.
– Ezt a közvetítést pedig bizony a fél világ
látta és hallotta – mondja Árpád.
Szülőfalujában, Mezőtúron egy bronz
dombormű őrzi Fejes Imre emlékét, dalai,
gondolatai, huncutsága és életvidámsága
pedig több millió ember szívében él tovább.
H. N.
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Új sportruházati és futball outlet Budapesten,
a Fehérvári úton! Általános sport- és futballruházat,
szurkolói kellékek egy helyen!

Spo(r)t Outlet
Sportruházati és futball outlet
Cím: 1117 Fehérvári út 38.
Telefonszám: +36 1 279 1140

Legyél ott Te is nyitáskor az új Spo(r)t Outlet-ben, hogy elsôként válogathass
kínálatunkból. Kifutó modellek akár 70%-os árengedménnyel!* Kínálatunkban
a sportos utcai ruházattól, a futó- és edzôtermi viseleten át a futballkellékekig mindent
megtalálsz! Gyere és találj rá igazi kincsekre és régi kedvencekre új Spo(r)t Outlet-ben!

Nyitva tartás
Hétfô-Péntek
Szombat
Vasárnap

10-18
9-13
zárva

www.sportner.hu
info@sportner.hu
*Az eredeti fogyasztói árhoz viszonyítva, az akciós ár 2011 június 1-tôl az akciós készlet erejéig érvényes.
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KREATÍV

Gyerekektől és felnőttektől várjuk
saját meséiket. Akár képzeletbeli,
akár valós tereken és személyekkel
játszódnak a történetek, küldjék el
szerkesztőségünkbe! A legjobbakat,
legkedvesebbeket kéthetente megjelentetjük az Újbudában, és miután
egy kötetre való összegyűlt, kiadjuk a
kerület első mesekönyvét.
Nagy (Sándorné) Rózsa

Hogyan veszítette el
Kukurikú a hangját
(rövidítve)

Réges-régen Öreganyóka, Öregapóka Fenyves-tanyáján történt. Miért is hívták Fenyves-tanyának? Mert annyi, de annyi fenyőfa
nőtt a kisház, a baromfiudvar és az istálló
körül, hogy a tanya csak akkor látszott, amikor az emberfia-lánya a fenyőfákat maga
mögött hagyta. Ezeket a fákat Öreganyóka
és Öregapóka ültetgette még fiatalkorában.
Nagyon szerették egymást, és egy kisgyermekre vágytak.
Eltelt egy-két év, de gyermeksírás csak
nem akart hallatszani a házikóban. Akkor
elhatározták, minden évben egy fenyőfát ültetnek, azokat gondozzák szeretettel, hogy
szépek legyenek, hogy nagyok legyenek, hogy
egészségesek legyenek, hogy nőjenek az ég felé, hogy terebélyesedjenek. Évek múltán egy
egész erdő alakult ki a tanya körül. A fák ágaikkal már egymásba tudtak ölelkezni, körbe
tudták fogni a tanyát meghálálva a gondoskodást és a szeretetet, amit kaptak. Ezekről a télen-nyáron zöldellő sok-sok fenyőfáról nevezték el az emberek a tanyát Fenyves-tanyának.
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Itt élt Öreganyó és Öregapó a kisházban, a
tornácon Pajti, a kutya, az ólban Röfröf, a
malac, az istállóban Ráró, a ló és a Riska,
a tehén, a népes baromfiudvarban pedig
a mindig kakaskodó Kukurikú kakas, az
anyáskodó Tyúkanyó a csibesereggel, a Ruca kacsacsalád és Gágogó libáék.
A nyár gyönyörű volt a tanyán! A Nap
mindent és mindenkit szeretettel ölelt magához! Sugaraival simogatta a fákat, bokrokat,
virágokat. Minden növénynek színt adott. A
leveleket, füveket zölddel ajándékozta meg a
Nap, a virágokat fehérrel, pirossal, sárgával,
kékkel különböztette meg. A tanya lakói boldogok voltak. Öreganyó, Öregapó végezte
a házkörüli munkát, a baromfiudvar sem
hangoskodott, az istállóban a nagy evés-ivás
után békés pihenés volt. A meleg miatt mindenki a hűvösre húzódott.
A Ruca család ugyan mindig összeveszett egy-egy fáról lehullott cseresznyén,
meggyen, de Kukurikú rendet tett köztük.
Nem szerette a hangzavart. Tyúkanyó is
csak halk kot-kottal hívhatta kiscsibéit,
azok meg úgy szaladtak anyjuk után, hogy
apró lábukkal alig érintették a földet, icipici
csipogással jelezve, hogy nem maradnak el.
Pajti kutya lomhán terült el a fenyőfa árnya alatt. Ki kellett pihennie magát, hiszen
egész éjjel minden apró neszre felfigyelt,
mert ilyenkor az ő feladata a tanya lakóinak
nyugalmára ügyelni.
Öreganyó balkezével összefogta köténye két sarkát – így egy kis zsákot csinált
–, és jobb kezével szorgalmasan merített a
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kukoricából, majd beleszórta kötényébe. Vigyázott, hogy a szemek mind benne maradjanak, mert már igen nehéz lett volna a tornác kövéről felszedegetni. Sietnie is kellett,
hiszen delelőre hajtotta fejét a Nap, a baromfiudvar lakói pedig várják az ebédet. Még
bement a kamrába, a kukoricadarás zsákban
lévő fémpoharat telemerítette darával, majd
egyik kezével összefogott köténye csücskével, másik kezébe darával teli bögrével ment
a baromfiudvarba. Ott nagy lett a zaj, mindenki egyszerre mondta a magáét. Nem lehetett érteni, hogy örültek-e az Öreganyó által hozott ebédnek, vagy netán nehezteltek,
hogy késlekedett, azért hallatták hangjukat.
Amikor azonban Öreganyó elengedte kezéből a köténye csücskéit, a kukoricaszemek
pedig örvendezve, viháncolva, nagy hanggal
huppantak le a fűre, hogy a baromfiudvar lakóinak bögyében pihenhessenek, csend lett.
Mindenki hang nélkül eszegetett.
Ahogy Öreganyó eltűnődve nézegette
a kiscsirkéket, észrevette, hogy nincs víz a
tálkában. Nem is csoda, ebben a nagy melegben mindenki megszomjazik. De az is
lehet, hogy a Nap a sugarait megnyújtva
mártózik meg a vízben, vagy sugarain keresztül nagyokat szippant a tálkából. Semmi
baj! A kút tele van vízzel. A vödör csobbanva
merül el a kút mélyén, és annyira megtelik,
hogy amikor Öreganyó felhúzza a vödröt,
abból csurogva folyik ki a fölösleg. Ebből a
finom ízű, friss, hűs vízből kerül a vödörből
a tálkába. Vigyázni kell, mert a kút mélyéből
kikerült víz hideg! Nem lenne jó azonnal

SZABAD A PÁLYA!
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belekortyolgatni! Kukurikú azonban nem
figyel senkire, semmire. Nem hallja meg
Tyúkanyó féltő figyelmeztetését, hogy nem
kellene még beleinni, hogy meg kellene várni, amíg a Nap kicsit melegít rajta, hogy a
hideg víztől megfájdulhat a torka, hogy bepirosodhat, hogy beteg lehet, hogy neki már
van elég tapasztalata a kiscsirkék miatt!
Kukurikúnak mondhattak bármit, amikor szomjas, elég sok kukoricát felcsipegetett, arra pedig innia kell. Tele is volt a begye
kukoricával, le is hűtötte a hideg víz. Keresett
egy hűvös, árnyas bokrot, majd megkezdte a
délutáni szunyókálást. A baromfiudvar állatai szintén pihenhettek, Kukurikú csínytevéseitől, a kergetéseitől, a veszekedéseitől egy
időre megmenekülhettek.
Kukurikú estére sem lett virgonc. Hoszszúra nyúlt a délutáni pihenése. A baromfiudvar lakói már mind a házukban voltak,
amikor Kukurikú lógó fejjel, lekonyult
taréjjal, lassú léptekkel kullogott a helyére,
szemével is nehezen pislogott. Hiába kérdezgették, nem szólt egy szót sem. Nem tudott,
nem jött ki hang a torkán.
A Nap eltűnt, átadta helyét a Holdnak.
Az est, majd az éj sötétje ráborult a tanyára, a
csend volt az uralkodó. Nem is baj! Mindenkinek pihenni kell! Öreganyó is kidolgozta
magát, akadt elég sok tennivaló a ház körül,
Riskát megfejte már, Röfröf is megkapta a
vacsorát. Öregapó és Ráró sem bánta már a
nap végét, sok volt a munka. Éjszaka pihenni
kell, gyűjteni kell az erőt másnapra, az élet
megy tovább, hiszen a Nap újra felkel!
A Nap tényleg kel, már látni is lehet. A
domb tetejénél bújócskát játszadozva dugja
elő feje búbját, de sugarait még visszatartja.
Pirkad! Kukurikú ebben a pirkadatban szokott a kerítésre felugrani, és sorozatos nagy,
hangos kukurikú kiáltásokkal ébreszteni a
tanya lakóit. Teszi ezt mindaddig, míg a fiataltól az öregig, a kicsitől a nagyig mindenki
fel nem ébred, fel nem kel.
Ezen a reggelen nem így történt. A Nap
nemcsak a feje búbját, de már az orrát is
megmutatta, a sugarait is kezdte kiszabadítani az éjszakai kényelmes, puha ágyból, a
tanya még csendes volt.
Kukurikú nem ugrott fel a kerítésre,
kukurikú kiáltások sem hallatszottak, az
ébresztés elmaradt. Neki-nekilódult egy párszor, de lábai nem mozdultak, szárnya sem
engedelmeskedett az ugráshoz, hangja sincs.
Öreganyó érzett valamit a reggelből, de
megfordult egyik oldaláról a másikra. Öregapó pedig erős szuszogással, némi hortyogással – amikor is a szája kis nyílásán hagyta
távozni a levegőt, és újat beszippantva hangot adott – még az igazak álmát aludta.
A tanya többi lakója azonban, bár Kukurikú ébresztése nélkül – igaz bőven belecsúszva a reggelbe –, már ébredezett.
Limpek Veronika rajzát
a Scolar Könyvkiadó
jóvoltából könyvekkel
jutalmazzuk. A mesét
egy könyvcsomaggal
jutalmazzuk, melyet
a szerkesztőségben,
a Gellért tér 1–3. alatt
lehet átvenni hétfőtől
csütörtökig, ügyfélfogadási időben.

A szitakötőt és otthonát ábrázoló kedves rajzot a Teleki Blanka Általános Iskola első osztályos tanulója, Limpek Veronika készítette.
Várjuk a te rajzodat is! Hozd el vagy küldd be a szerkesztőségbe!

SZITTER TÍMEA AVON kereskedelmi koordinátor
06/70/452-5606, 06/30/696-6031
szitter.timea@avonofworld.com www.avonofworld.com

Kedves Olvasó!
Örülünk annak, hogy folyamatosan érkeznek az
újbudai és a csak a fantáziánkban létező helyszíneken játszódó mesék. Sok történetet levélben
kapunk, ezeket is természetesen feldolgozzuk,
ám arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a postai
levelekben a könnyebb kapcsolattartás érdekében a címük mellett a telefonszámot is legyenek
szívesek feltüntetni. Rajzokat, kéziratokat nem
őrzünk és nem küldünk vissza. A beküldöttekből
szerkesztőségünk választja ki a lapban megjelenő
munkákat. Az adatokat a Média 11 Kft. bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik félnek.
Köszönettel: A szerkesztőség

Jó tanács

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE  BENJÁMIN LÁSZLÓ: OM MANI PADME HUM 
VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (V, H, Á, K, Ő, D). 13. ÍKI. 14.
Szűk. 15. Van ideje. 16. Üveg, németül. 18. …cső, földalatti csővezeték talajjavításhoz. 19. Rekettyés.
20. Bálterem, régies szóval. 22.
Kölcsey Ferenc. 23. Fűzfából faragott maszkot viselő alak farsang
idején. 24. Nemes nedű. 26. Kipling
farkasvezére. 28. Kicsinyítő képző.
29. Nitrogén és kálium vegyjele. 31.
Szándékozik. 33. Török férfinév. 34.
Épületelem. 35. Újfok, 400 egységre
osztott kör. 37. Erre a helyre taszít.
39. Testrész. 40. Ünnepélyesen
átadó. 42. Férfinév. 43. Ősmagyar
madár. 44. Partner. 45. Alekszej
Tolsztoj kisregénye. 47. Nyelvtani
fogalom. 48. Has betűi keverve. 49.
Művészi alkotás. 50. Ovidius ragadványneve. 52. Szürkeállomány.
53. Névelő. 54. Részeg. 56. Japán
férfinév (TARO). 58. Füzet. 59. Zokogni kezd! 61. Szárazon lepárolt
kőszén. 63. Bellini operája. 65. Kötőszó. 67. Bibliai hegy. 68. Női név.
69. Kapuőr. 71. Összevissza köt!
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora (M, I, T, K, Y, K). 2. Szivárványos…, halfaj. 3. Alarm. 4.
Kötőszó. 5. NZD. 6. Angol színész
(Michael). 7. Vicc. 8. Maga után
húz. 9. Szintén. 10. Svájci üdülő-

A baromfiudvari lakók ki akartak jönni az
ólból, Röfröf nagyokat röfögött és visított,
Riskának a sok tejtől nehéz volt a tőgye, Ráró
patájával kaparta az almot. Elmaradt a reggeli, elmaradt a szokásos ellátás, a szokásos
óltakarítás. Kukurikú nyitogatta ugyan a
csőrét, próbálkozott az ébresztő kukorékolással, de egy hang – ami nem sok – sem jött
ki a torkán. Megijedt! Elveszítette a hangját!
Ez most már mindig így marad? Rögtön
eszébe jutottak Tyúkanyó intelmes szavai
a hideg vízzel kapcsolatban. Már bánta is,
hogy nem hallgatott rá. Nem kellett volna
azonnal a hideg vízből kortyolgatnia. Szégyenbe maradt! Öreganyó alszik még.
Hogyan adja tudtára, hogy beteg, hogy
fáj a torka, hogy torokgyulladása lehet?
Kakaskának várnia kell, amíg Öreganyó
felébred, észreveszi, hogy hetedmagával süt
a Nap, és a templomtoronyban a harang is
megszólalt, vagy meghallja a tanya lakói
nagy hangzavarát, a kotkodácsolást, a kiscsibék lármás csipogását, a röfögést és sivítást
felváltva, a mú-mú ismétlődéseit, az erős
nyihogást.
Valóban így történt. Öreganyó a megkondult templomharangra és a nagy hangzavarra ébredt. Meglepődött, hogy a Nap
igen magasan van már, de Kukurikú nem
ébresztette. Öregapó ütemes hortyogása is
abbamaradt erre a szokatlan reggeli furcsaságra. Az óra kicsi mutatója a 8-ason, a nagy
mutatója a 12-t kicsivel túlhaladta.
Tehát már reggel nyolc óra van – állapította meg Öreganyó és Öregapó, melléje még
sopánkodtak is, hogyan végzik el az aznapra
tervezett munkát.
Öreganyó ébredésének nagyon örültek a
tanya lakói, de Kukurikú továbbra is szomorúan, bánatosan, szégyenkezve, a fájdalomtól égő torokkal kuporodott az ólban. Öreganyónak feltűnt ez a helyzet, szólt is mindjárt
Öregapónak, hogy Kukurikú valószínűleg
beteg, ne menjenek el Ráróval dolgozni, inkább hozzák el a faluból az állatorvost.
Mire Öreganyó mindent elvégzett a
ház körül, meg is érkezett Ráró Öregapóval meg az állatorvossal. A doktor mindjárt
megvizsgálta Kukurikút, megállapította a
torokgyulladást, a torkát bekente valami
gyulladásgátló folyadékkal, gyógyszert is írt
fel receptre, amit le kell nyelnie.
A következő napok Kukurikú ébresztése
nélkül teltek el.
Kicsit szokatlan volt az órát ébresztőre
állítani, a csörgésére felkelni, de szerencsére
nem tartott sokáig.
Kukurikú pár nap múlva újra a régi lett.
Pirkadatkor, ahogy a torkán kifért, úgy hozta mindenki tudomására az ébresztőt.
Napközben futkározva kergette a tyúkokat, védte, óvta a kiscsibéket Tyúkanyóval
együtt, és nem engedte a kacsákat a kukoricadarájukhoz. De legjobban a jóízű, friss,
hűs, hideg kútvíz kortyolgatásával vigyázott.
Nem akarta még egyszer elveszíteni a hangját. A tanya lakói az ő kukorékolására ébrednek, és ezzel megkezdődik a nap.

hely. 11. Hevesen mozgató. 12.
TÉÓ. 17. Juhászviselet. 19. Parti.
21. Ázsiai főváros. 23. A telefon
megalkotója (Alexander Graham).
25. Síkszög mértékegysége, röv. 27.
A porcelán alapanyaga. 28. Nyugat-orosz város az Oka partján. 30.
Élesztő. 32. Ráadás ételadag. 34.
Becézett férfinév. 36. Japán régi
fővárosa. 38. Edény. 39. Kínai területmérték. 41. TeleSport, röv. 43.
Zacskó. 45. Ügyirat. 46. Hajórész.
49. Pókszabású állat. 51. Nyíregyháza része. 54. Utolsó ivadék.
55. Európai nép. 57. Tanítá. 58.
Jegyzetelné. 60. Összetételekben
helyességet jelöl. 62. Megrázkódtatás. 64. Honlap része! 65. Kihalt
futómadár. 66. Fejér megyei község az ókori Gorsium közelében.
69. Pecsét helye, röv. 70. Sors!
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2. és függ. 1. A
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1118 Bp.,
Csíki-hegyek u. 13. A 10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Meghintáztatja ágon a fészket, leszáll a földre,
fűhegyen lépked.” NYERTES: Balogh
Ilona Budapest 1111 Egry József u.
NYEREMÉNY: Avon-ajándékcsomag,
mely a TV szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.
Nagy András

– Nem kéne kevesebb mexikó sorozatot néznie, Józsi bácsi?!

ÚJBUDA
Főszerkesztő: Tóth Zoltán András
Szerkesztőség: 1111 Szent Gellért tér 1–3.  Telefon: 372-0960, e-mail: media@ujbuda.hu
Kiadja a Média 11 Kft.  Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója
Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Tóth István Gergely, Vrbanac Zoltán
Prepress: OZ 2000 Kft. tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája  Felelős vezető: Burján Norbert igazgató
Terjeszti a Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.
Kommunikációs
partnerünk a T-Mobile

TERJESZTÉS
Újbuda Prizma
Közhasznú
Nonprofit Kft.

Munkatársainkat
a City Taxi szállítja

Szmodis Imre rajza
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ÉTELKISZÁLLÍTÁS

Rendelést felveszünk a hét minden napján
1117 Budapest,
Hauszmann A.
és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a

www.trofeaonline.com-on.

Sikerekkel

a diszkrimináció ellen!

Kiszállítás a IX.,XI.,XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket elfogadunk!

Pogácsák, édes és sós teasütemények ballagásra, esküvőkre,
üzleti, családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

Bízz fogyatékkal élô
embertársaidban, hogy
Ôk is bízhassanak
magukban!

WWW.TROFEAGRILL.COM

Egyenlôek a jogaik.
Legyenek egyenlôek
az esélyeik is!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társﬁnanszírozásával
val valósul meg.

Vannak, akik egyformának látják a kisvállalkozásokat,
pedig valójában igen sokszínűek

www.t-mobile.hu

BlackBerry® Torch™ 9800
ÉnCégem 3XL díjcsomaggal

0 Ft

A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói
megállapodással, új vagy lejárt
hűségidejű előfizetők részére

BlackBerry® Curve™ 9300
ÉnCégem L díjcsomagtól

0 Ft

A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói
megállapodással, új vagy lejárt
hűségidejű előfizetők részére

Ezért is kínáljuk nekik új, ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat!
A kisvállalkozások sokféle igényeihez fejlesztettük ki személyre szabható ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat. Az ÉnCégem Start Net2Go díjcsomag 1800 Ft-os nettó havi díja (bruttó 2250 Ft)
rugalmasan felhasználható belföldi T-Mobile és vezetékes telefonálásra, valamint belföldi internetezésre egyaránt. Ráadásul ÉnCégem M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagokhoz* különböző
BlackBerry készülékeket is választhat 0 Ft-ért, amelyekhez BlackBerry Instant E-mail szolgáltatást is igényelhet, szintén 0 Ft-ért.
Ajánlataink 2011. május 2-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, új vagy lejárt hűségidejű üzleti előﬁzetők részére kisvállalkozói megállapodással és 2 éves hűségidővel.
Ajánlatainkért hívja a 1430-as számot, vagy látogasson el a T-Pontokba!

Üzleti ajánlatok minden vállalkozásnak.

A BlackBerry készülék bizonyos alkalmazásaihoz mobilinternet-, illetve BlackBerry-szolgáltatás igénybevétele, valamint szoftver licenc vásárlása szükséges, azok letöltése és használata adatforgalmat generál. A részletes és teljes körű feltételek a
T-Pontokban, Partner üzletekben, a 1430, 06-1/265-9210 ügyfélszolgálati számokon és a www.t-mobile.hu honlapon érhetők el. * Az ÉnCégem díjcsomagok esetében a hivatkozott M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagok alatt a Business Net M, L, XL, 2XL, 3XL
internet-szolgáltatás opcióval eladott ÉnCégem díjcsomagok értendők.

TM_33010724-2_282x209_Ujbuda.indd 1
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KERÜLETI PROGRAMOK
ALBERTFALVI NAPOK
2011. június 1–5.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi
Ház, XI., Gyékényes u. 45–47.
Sok színes programmal, hangversennyel, néptáncbemutatóval,
helytörténeti kiállítással várja a
családokat az Albertfalvi Napok.
INFORMÁCIÓ: 204-6788
Részletes program:
http://akh.ujbuda.hu
CSALÁDI GYEREKNAP
GAZDAGRÉTEN
június 4., szombat 10–16 óráig
Helyszín: a Csíki-hegyek utcai
Általános Iskola udvara és környéke
Kézműves foglalkozás, csócsóverseny, ugrálóvár, kerékpáros
ügyességi akadálypálya, ingyenes egészségügyi szűrés (koleszterin-, vércukor-, testzsír- és PSAmérés), meglepetések és tombola. Újbuda Önkormányzata,
LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK, KÍNÁLUNK eladó-kiadó ingatlanokat. 17 éve az ingatlanpiacon.
315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu
KIHAGYHATATLAN ajánlat! Szeretne a
Rózsadombon 240 000 Ft/nm áron lakást vásárolni? 84 nm-es és 110 nm-es lakások eladók Budai
László utcában. 422-0988, www.herminabau.hu,
06/30/526-3105.
KIADÓ lakásokat, házakat, szobákat keresünk!
Albérletpont Ingatlaniroda, a bérbeadás szakértője.
351-9578, 06/70/383-5004, www.alberletpont.hu
ÉRD-PARKVÁROSBAN eladó építési telek 8,9
millióért, tulajdonostól. 06/20/528-9123.
ATTILA úti 2,5 szoba-hallos, 94 nm-es, világos,
kéterkélyes, cirkós polgári lakás tulajdonostól
23,5 millióért. Panorámakép: www.krisztina.tk,
tel.: 06/20/933-9271.
BUDAI New York Ingatlaniroda keres és kínál
eladó vagy kiadó lakásokat, házakat, irodákat.
06/30/530-5338, www.pesti-budai.hu
RÓZSADOMBON Zöldlomb–Pitypang sarkon, 55 nm-es, másfél szobás, II. emeleti, délkeleti, erkélyes, panorámás lakás játszótérrel, tulajdonostól, jó közlekedéssel 16,9 M Ft-ért eladó.
06/20/525-4019.
TULAJDONOSTÓL eladó XI., Kőérbereken 2
szoba + nappali, étkezős, déli fekvésű, napos, felújított téglalakás, 16,5 M Ft, 06/30/242-3122.
XI. KERÜLET határában 3 szintes sorház eladó.
Irányár: 33,3 millió. Telefon: 06/30/439-4713.
SZABOLCSKA utcában kétszobás, jó állapotú
lakás eladó. 06/30/922-9053.
ALBERT utcában 2,5 szobás, loggiás panellakás
eladó. 06/30/922-9053.
BUDAFOKI úton 59 nm-es, panorámás lakás
eladó. 06/30/922-9053.
SASADON háromlakásos kertes házban 120
nm-es lakás eladó. 06/30/922-9053.
XI. KERÜLETBEN 18 nm-es pavilon sürgősen
eladó. 06/70/411-3888.

a Gazdagréti Közösségi Ház,
Újbuda Rendőrkapitánysága és
Közterület-felügyelete közös rendezésében.
HETEDSZER IS FARKASRÉTI
SZOMSZÉDOLÓ!
június 5. 16–21 óra között
(megközelítés az 59-es villamossal vagy 8-as busszal, megálló:
Süveg utca)
Idén is a nyár első vasárnapján,
június 5-én rendezik meg a
Farkasréti Szomszédolót az érdi úti
játszótér mellett. A családi utcabál
programját koncert, költői délután,
bábszínház és nyereményjáték is
színesíti. A 16 órakor kezdődő családias hangulatú rendezvényen a
rockos talpalávalót a tavaly is nagy
sikert arató KTL együttes szolgáltatja, emellett rendhagyó költői
programmal lép fel Lackfi János,
a gyerekeket pedig bábszínházi
előadás szórakoztatja.
TULAJDONOSTÓL eladó XI., Feneketlen-tónál, 81 nm-es, felújított lakás 25,5 M.
06/20/663-9106.
XI., MADÁRHEGYEN eladó 818
nm-es telek 12,2 millióért, 1095 nm-es
összközműves telek 38,9 millióért. További telkek: madarhegyingatlaniroda.ingatlan.com
Tel.: 249-3006, 06/70/275-9064.
XII., BEETHOVEN utcában, 10 éves házban, 40
nm-es, emeleti, liftes lakást cserélnék nagyobbra
Budán. 06/20/582-3012.
VÁSÁROLNÉK magánszemélyként készpénzért Gazdagréten, Sashegyen, Sasadon és környékén emeleti, napos, csendes, erkélyes téglalakást.
06/20/344-3179.

BÉRLEMÉNY
BUDAPEST, XI. kerület központjában, forgalmas, jól bejáratott, frekventált helyen, 62
nm területű üzlethelyiség kiadó. Az üzlethelyiség címe: 1111 Budapest, Budafoki út 41/B.
Bérleti díja:180 000 Ft+áfa+rezsi/hó. Érdeklődni
lehet: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
Telefon: 06/20/486-3300.
KIADÓ lakásokat és házakat keres osztrák,
angol és magyar ügyfélkörrel 17 éve a kerületre specializálódott Apartman M Ingatlaniroda.
398-1501. www.berbead.ingatlan.com
DÉL-BUDÁN, a Fehérvári út–Kocsis u. sarkán,
320 nm-es, jó állapotban lévő ablakos szuterénhelyiség teherlifttel, raktározási vagy egyéb célra
kiadó. Tel.: 06/30/984-0330.
ÜZLETHELYISÉG kiadó, 21 nm-es, kirakatos
XI., körtéren. 06/30/353-6582.
ALLEE-NÁL, Kanizsai utcában csendes, fás
környezetben, körpanorámás, új építésű, kétszobás, cirkófűtéses, légkondicionált, gépesített, berendezett lakás hosszú távra nyolcvankilencezerért kiadó. Garázs lehetséges. 06/70/549-3259.
SZÍNHÁZTEREM (200 fős) és 10–15 fős tantermek kiadók XI. kerületi kollégiumban. Érd.:
+36/1/319-3211, budaorsi@bbi.hu

DÉL-BUDA frekventált részén, a Fehérvári út
79. szám alatt 360 nm-es földszinti helyiség üzlet,
bemutatóterem, orvosi rendelő vagy iroda céljára
kiadó. Tel.: 06/30/984-0330.

GARÁZS
VÁLI utcában teremgarázsban parkolóhely kiadó. 06/30/228-9393.

OKTATÁS
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai
asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918.
Ny:01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak.
06/30/479-7247.
ISKOLA kiadó! Dél-Budán, a Fehérvári
út–Kocsis utca sarkán – jelenleg a Számalk
Szakközépiskola által bérelt – földszinti, 350
nm-es iskola a szeptemberi tanévkezdéstől kiadó. A terület igény szerint bővíthető.
Tel.: 06/30/984-0330.
ANGOLTANÁR olcsón felkészít vizsgára, felzárkóztat nyáron is. 386-2382, 06/20/551-9863.
ANGOL-, német-, spanyol-, francia-, olaszórák
egyénileg. 06/20/508-4884, 5nyelv@g-mail.com
NÉMET-ANGOL tanítás, korrepetálás az Alleenál 06/30/259-7091, 466-5301.
MATEMATIKÁT, fizikát, statikát, szilárdságtant tanít mérnöktanár. 06/1/246-2122,
06/70/519-4356.
JAPÁN nyelvtanítást vállalok, +36/20/445-7423,
mioka01041999@yahoo.co.jp

ÚJBUDA 2011. JÚNIUS 1.
LAKÁSSZERVIZ

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást,
parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-,
gipszkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést,
kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Szúnyogháló is. Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/878-8977.
ALPINTECHNIKÁVAL vállalunk: homlokzatfelújítást, veszélyelhárítást, festést, mázolást,
bádogozást. Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogosmunkák
garanciával. 273-1857, 06/20/471-1870.
CSALÁDI és társasházak, nyaralók fadíszítő
elemeinek, eresz és homlokdeszkázat festése és mázolása, alpintechnikával is. 273-1857,
06/20/471-1870.
FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
ÜVEGESEK Kft., üvegezés a helyszínen
is, termoüveg, tükör, képkeretezés, készítés.
1116 Budapest, XI., Kondorosi út 7., 208-2352,
mobil: 06/30/966-0259.
EZERMESTER szolgálat, lakásszerviz! Felújítás,
szerelés, javítás, takarítás… Nonstop!
06/30/960-4525, www.szakembercentrum.hu

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

HÁZTARTÁSI GÉPEK

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül azonnal, garanciával!
228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig! Petrás József villanyszerelőmester. Tel.: 06/20/934-4664, 246-9021, Elmű által
minősített vállalkozás.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés,
-tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész. www.nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás kiszállási díj nélkül.
246-0927, 06/20/926-1533.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István.
Tel.: 06/20/317-0843.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések
műszeres keresése-javítása, duguláselhárítás,
WC-k, csapok cseréje. Kerti csap cseréje ásással.
06/30/914-3588.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek,
konvektorok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés,
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók szerelése, javítása garanciával. 310-4018,
06/20/915-2678.
VILLANY-, VÍZSZERELÉS. Hétvégén is hívható. Ingyenes kiszállás. (Csak a munkámért kérek
pénzt.) Apróbb munkáktól a teljes felújításig.
Elműs engedélyeztetés. Elektromos cserépkályhák javítása.
Tel.: 06/70/235-6644, vonalas: 203-2225,
www.villjozef.hu
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELŐ XI. kerületből – XI. kerületieknek. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi
Zoltán. 06/30/947-6036.
VÍZÓRASZERELÉS-vízszerelés! Csapcsere,
mosógépek bekötése! Minden, ami vízszerelés!
www.vizoraszerelo.hu 06/20/217-5117.

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
-karbantartás, vírusirtás, bővítés. Ingyenes kiszállással! Hívjon bizalommal! 06/30/857-2653.
TELEVIZIÓ, LCD, plazma, kamera, mikrosütő
gyorsszerviz. 06/70/246-5049, mindennap.

SZOLGÁLTATÁS
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbízható mérnök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása. Esztétikai
koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása,
ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547. Kovács
Sándor.
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok,
murva, termőföld, zöldhulladék szállítása.
06/20/944-4759.
KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást,
növényültetést, fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663,
gold333@freemail.hu
REDŐNY, reluxa szerelése, javítása, gurtnicsere,
szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny.
06/20/321-0601.
GYORSSZOLGÁLAT napi 24 órában, hétvégén
is garanciával! Klíma-,víz-fűtés, villanyszerelés.
Duguláselhárítás, szennyvízátemelő javítása.
Officium ’97 Kft. munkaidőben: 06/1/433-0580,
munkaidőn túl: 06/30/640-1131.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS és kapcsolódó
munkák referenciával, garanciával 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/931-5495.
KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás.
Autóklímatöltés. Tel.: +36/30/212-4677.
LAPOS TETŐK, teraszok csapadékvíz elleni
szigetelésének felújítása, javítása, a csatlakozó kőműves- és bádogosmunkákkal, tetők, pincefödé-

mek, homlokzatok hőszigetelése referenciákkal,
garanciával. 204-6793, 06/20/934-6993.
KŐZETGYAPOT, dryvit szigetelés, valamint tolóajtók, nyílászárók készítése fából.
06/70/510-7868.
AUTOMATA kapu, kerítés, korlát, rács, víz-,
villanyszerelés, gipszkartonozás, redőnykészítés.
06/70/278-1818.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet,
társasházkönyvelés. Megbízható szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal, kedvező áron.
Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-mail: thaz.
kozoskepviselo@gmail.com Tel.: 06/30/668-5058.
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácsok, kapuk, lakatosmunkák.
06/30/299-1211. www.racskeszites.hu
WWW.FAEPITO.HU energiatanúsítvány,
famunka, építészeti tervezés. 06/30/517-7120,
06/70/330-8560.
LAKATOS ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak
javítását, cseréjét, nyílászárók szigetelését, rácsos
ajtók, lemezajtók, ablakrácsok készítését vállalom.
Előtetők, korlátok gyártását, javítását. Telefon:
06/20/945-0316, 375-4194.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
RUHAJAVÍTÁS és -készítés, szoknya-, nadrágfelhajtás, zipzárcsere, függönyvarrás Gazdagréten.
246-5402.
FESTÉS-MÁZOLÁS, tapétázás, parkettacsiszolás rövid határidővel. Tel.: 06/30/288-6614.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök
kisiparostól 1984. óta. 06/20/944-9015, 249-2664.
ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablakzárjavítás
kicsiben is. 06/70/262-8598.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést,
vízvezeték-szerelést, villanyszerelést, kisebb javításokat is vállalok. 226-9540, 06/30/975-0053.
ÁCS társasházak, magánházak tetőjavítási
munkálatait vállalja. 06/70/312-3573.

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016.
NYUGDÍJAS vagy állástalan orvosok jelentkezését várja folyamatosan bővülő, többszakmás magánorvosi rendelő a kerületben.
06/30/921-2418.
MAUKS DENTAL várja vendégeit! Alsó, felső
fogsor 80 000 Ft-ért, törésjavítás 3000 Ft. Hívjon
bizalommal! 06/30/935-4395, Budapest, Baranyai
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu
EREDETI kínai orvosi rendelő: dr. Wang
Jun akupunktúra orvos, természetgyógyász. Rendelő: Bp., Bartók Béla út 55. I. em. 3.
Tel.: 06/30/618-8420, 06/70/378-8365, 783-2052,
www.kinaiorvos.hu
FOGÁSZATI rendelés, Bartók Béla út 92–94.
Dr. Izsák Okszána. Tel.: 06/20/929-1223.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. Anyajegyszűrés, bőrdaganatok kezelése, általános és gyermekbőrgyógyászat. XI., Bartók Béla
út 57. Dr. Bánfalvi.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! 203-5431,
06/30/553-7947.
POTENCIANÖVELŐ és stressz oldószerek
gyógynövényekből megrendelhetők.
06/70/511-2844, 06/70/235-0886.
ÍZÜLETI problémákra Lóbalzsam megrendelhető. 06/70/511-2844, 06/70/235-0886.

RÉGISÉG
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot,
porcelánt, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI.,
Andrássy út 16. Tel.: 266-4154.

GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű
régi tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi tapasztalat) Üzlet: Bp., XI. ker., Bartók Béla út 10–12.
Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni készpénzfizetéssel vásárol! Csillárokat, bútorokat,
festményeket, órákat, ezüstöket, kitüntetéseket,
régi pénzeket, bélyegeket, képeslapokat, zongorákat, szőrmebundákat, varrógépet, rádiókat,
írógépet, szőnyegeket, valamint mindenféle lakberendezési tárgyakat. Hagyatékot kiürítéssel is.
Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással, kérésére 1
órán belül is. Híjon minket: Tel.: 06/30/324-4986.
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok. Díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel, azonnali készpénzfizetéssel. 285-4808, 06/30/328-6188.
KASTÉLY berendezésére vásárolok, antik bútorokat, nagy- és kisméretű festményeket, ezüsttárgyakat, bronzszobrokat, perzsaszőnyegeket, régi
álló, asztali, fali díszórákat. I. kerület, Batthyány u.
10., 201-6188.
ANTIKVITÁS! www.budaikrisztina.hu, vásárolok hagyatékot, bútorokat (koloniált is), festményeket, dísz-, lakberendezési tárgyakat, órákat,
szőnyegeket, numizmatikát, ezüstneműt, bizsukat, könyveket stb. E-mail: antik@dravanet.hu,
tel.: 06/20/932-6495. Díjtalan kiszállással, hívható
az ország területén.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk! Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat.
Arany: 4500–7000 Ft, törtezüst 90–120 Ft. VII.,
Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938.
RÉGI BÚTORT, festményt, szőnyeget stb.,
hagyatékot készpénzért vásárolok. Magyar.
06/30/238-9008.

ÁLLÁS
BŐRDÍSZMŰVEST eladónak felveszünk táskaboltba. 06/20/945-5044.
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat,
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280,
06/20/575-7435.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.

ÜDÜLÉS
KISKÖRE strand! Ahol igazi élmény a nyár!
Minden héten változatos programokkal várjuk
kedves vendégeinket! Csobbanjon velünk Ön is,
bővebb információ: www.kiskorestrand.hu
BALATON! Nyaraljon közvetlen vízparton,
üdülési csekk elfogadóhely. www.balatonszallashely.hu Tel.: +36/30/517-3741.
TÖLTSÖN egy felejthetetlen hétvégét Ön is
a Tisza-tó lágy ölén, Kiskörén. Szeretettel várjuk a Tisza-tó Panzió és Étterembe***, ahol
klimatizált szobáinkkal és házias ízekkel tesszük
még emlékezetesebbé nyaralását. Tisza-tó Panzió,
ahol élmény a kikapcsolódás. Szobafoglalás:
+36/30/635-3060, www.tisza-to-panzio.hu
ANGOL tinitábor (nappali) Kelenföldön!
Amerikai fiatalokkal, oktatókkal, július 18–29.
Tábor díja: 16 ezer Ft. Érd.: 06/20/969-8412. A
tábort a Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet támogatja.
VENDÉGSZOBÁK kiadók július, augusztusban
XI. kerületi kollégiumban nagyobb csoportok számára is. Érd.: +36/1/319-3211, budaorsi@bbi.hu

KÖNYVEK
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő.
06/20/956-4084.
KÖNYVET, könyvtárat, papírrégiséget, képeslapot, plakátot, kitüntetéseket, jelvényeket vásárol
on-line antikvárium. Azonnali díjtalan kiszállással! Tel.: 06/30/949-0055, Szemerédy László.

25
ÜZLET mked %
é ve
ELADÓ nnyezl

A Simplon Udvarban

118

és

154 m2-es

üzlethelyiségek eladók.

XI. Bercsényi u. 21.

06 1 255 5250
www.simplonudvar.hu
14136_Simplon hird_282x209mm_ok.indd 1

2011.02.28. 11:00:05

PROGRAMOK

ÚJBUDA 2011. JÚNIUS 1.

11

Keresse és kérje
kábelszolgáltatójától az
Újbuda TV-t!

EMLÉKMŰSOR AZ ÚJBUDA TV-BEN
AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL
Június 3-án 20.00 órakor

NEMZETI TRAGÉDIÁNK:
TRIANON

VIII. ÚJBUDAI
ÜNNEPI
KÖNYVHÉT

2011
JÚNIUS 2-5.

Kőrösy József utca – Allee bevásárlóközpont
melletti sétány. Nyitva naponta 10–18 óráig.
DEDIKÁLÁS: Csütörtökön Lőrincz L. László, pénteken
Hahner Péter, szombaton Domonkos László, Szentesi
Zöld László, Andor László Károly és F. Nagy Lajos,
vasárnap Szondi Miklós, Csernok Attila, D. Tóth Kriszta,
Berg Judit és Raffay Ernő dedikálja műveit.
Játszóház, kézműves foglalkozás gyerekeknek a
rendezvény teljes ideje alatt, minden nap 10–18 óráig.
A könyvheti programok, események helyszíne szintén a
Kőrösy József utca – Allee központ melletti sétány.

EGYHÁZAK
SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Budafok-Belváros, Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.
MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 18.00
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek

bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

GÖRÖGKATOLIKUS EGYETEMI LELKÉSZSÉG
Hegyalja út 113.
VASÁRNAP 10.00 Görög katolikus liturgia.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KATOLIKUS LELK.
Orlay u. 6.
VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve

magyar nyelven.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101, 06/20/966-0650
SZOMBAT 13.00−18.00 Dharma-könyvtár.
JÚNIUS 4. 6.15 Satkarma. Testi tisztító gya-

korlatok. (Előzetes bejelentkezés: 06/30/2700470). JÚNIUS 4. 15.00 Samatha meditáció.
Keleti Kulturális Központ
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/582-2394
SZERDA 6.45 Reggeli üldögélés − éberségmeditáció. PÉNTEK 9.00 Do-In (kínai, a

taoizmusban gyökerező jóga) tanfolyam.
(Előzetes bejelentkezés: 06/20/992-9429)
JÚNIUS 6. 17.15 Buddhizmus a hétköznapokban (dr. Pressing Lajos előadássorozata).
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Gazdagréti út 14. Tel.: 30/336-2495

Miserend: HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00, KEDD,
PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, SZERDA 19.00,
VASÁRNAP 10.00.
GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 8.30, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok
SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00

Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

Istentisztelet: VASÁRNAP 8.00, 10.30 és 18.00,
MINDEN ELSŐ VASÁRNAP 9.30 családi istentisztelet. Farkasréten (Németvölgyi út 138.):
VASÁRNAP 9.00. HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjasok
bibliaórája, 19.30 Felnőtt ifiklub.
SZERDA 16.45 Gyülekezeti bibliaiskola.
PÉNTEK 16.00 Hittanóra, 18.00 Kisifi alkalom,
19.30 Ifjúsági óra. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK,
19.00 Imaközösség. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT
16.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 2. KEDD 10.00 Mamakör.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy +36/30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA
Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

FŐVÁROSI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Szent Gellért tér 3., 2-es kapucsengő
KEDD 18.00 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Bibliaóra, 11.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2.
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ

11 órakor
Batyu Színház:
Mesék könyve (mesejáték)
15 órakor
a Gazdagréti KH bemutatkozása
Salsa Cavalleros Zumba
16 órakor
az Őrmezei KH bemutatkozása
az U+1 Irodalmi Műhely
verses, irodalmi összeállítása
17 órakor
Budapest Jazz Orchestra

 JÚNIUS 5., VASÁRNAP

11 órakor
 JÚNIUS 3., PÉNTEK
Szeleburdi Meseszínház
15 órakor
10.30
a Kelenvölgyi KH bemutatkozása
Kontha Nelly: Papírszínház
a PCY Project dzsesszkoncertje
15 órakor
a Budai Babszem Gyermek
16 órakor
Néptáncegyüttes előadása
az Albertfalvi KH bemutatkozása
AKH Divattánc Tanodája és
16 órakor
Dzsessztánc Stúdiója
A Weiner Leó Zeneiskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola AKH Opera- és dalstúdiója
AKH Hobbi Tánc Stúdiója
fúvós koncertje
17 órakor
17 órakor
a Petőﬁ Musical Stúdió előadása a Bóbita Band zenés műsora

GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉBÁNIA

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek
istentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA
18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, +36/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör.
SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

Ismétlési időpontok: 2011. június 4-én 8:00, 13:00, 22:00,
2011. június 5-én 8:00, 13:00, 22:00

 JÚNIUS 4., SZOMBAT

16.00 órakor
Supka Géza emléktáblájának
megkoszorúzása
a Bocskai út 23. számú háznál
16.30
a Chameleon Big Band
koncertje
közben 17 órakor hivatalos
polgármesteri megnyitó

Németvölgyi út 138.

Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZÍNPADI
PROGRAMOK

 JÚNIUS 2., CSÜTÖRTÖK

3. VASÁRNAP Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági
bibliaóra 12–18 éveseknek.
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a
nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve
nyugdíjasklub a templomban.

A béketárgyalások anatómiája,
avagy milyen érdekek ütköztek Trianonban?
Hogyan zajlott az elcsatolt területek birtokbavétele?
Magyar volt-e Clemanceau menye?
Legendák Trianon kapcsán

Istentisztelet, vele párhuzamosan gyermekfoglalkozás.
MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.
SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a

magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Menyecske u. 16. Tel.: +36/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 4. SZERDA
18.30 Házas- és szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3.
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok
VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és

gyermekeknek.

KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00.
HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentolvasó ima.
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise,
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése (Szent Imre-ház). SZOMBAT 6.30, 17.30
Reggeli és esti dicséret (zsolozsma).
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub
(Szent Imre-ház). MINDEN HÓ 1. KEDD
17.00 Szeretetláng imaóra, utána szentmise. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.30
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és
papi hivatásokért. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.00
Szentolvasó ima. MINDEN HÓ 2. SZERDA 19.30
Bibliai elmélkedések (Szent Imre-ház).
MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 20.00
Engesztelés Magyarországért.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 8.00 Szentmise a
plébánia betegeiért, szenvedőiért.
JÚNIUS 2. 18.30 Szentségimádás papi és
szerzetesi hivatásokért. JÚNIUS 5. Húsvét 7.
vasárnapja, Urunk mennybemenetele. 19.00
Schubert:G-dúr mise (Szent Imre kórus).
JÚNIUS 11. 18.00 Pünkösd vígiliája, bérmálás.
JÚNIUS 12. Pünkösdvasárnap. 11.30 Liszt F.:
Missa Choralis, pünkösdi szekvencia (Szent
Alberik kórus). JÚNIUS 13. Pünkösdhétfő.
19.00 Bárdos Zenei Hetek.

JÚNIUS 1.

8.50 óra Természetjárás, könnyű
séta a Budai-hegységben. Találkozás: Moszkva tér, az óra alatt
(Somóczi Szilvia: 06/70/207-5374)
9.00–22.00 óra Pingpongklub: játék partnerekkel, kikapcsolódás.
ŐKH
9.00–11.00 óra 6x2 órás internetkurzusok kiscsoportban június
15-éig. AKH
16.00 óra Egészségünkről: a méregtelenítésről részletesen. A mirigyek működése, Nagy Ilona vezetésével. VII. sz. Idősek Klubja, JÚNIUS 6.
16.00 óra Filmvetítés Valentin
Bocskai út 43–45.
Ferencnével: A Napsütötte Toscana.
JÚNIUS 2.
7.00–13.00 óra Piac: őstermelők VI. sz. Idősek Klubja, Gazdagréti tér
1.
árulják terményeiket. KKH
15.30 óra Tippek a háztartás ol- 16.15 óra A 60+Médiaműhely rádicsóbbá tételére, az adósságkezelés- ósainak magazinműsora a Civil Ráre! 60+ Programközpont, Zsom- dióban Civil Rádió (Fm 98.0)
JÚNIUS 7.
bolyai u. 6. (TIT)
16.00–18.00 óra A Kéktó téri hor- 16.00 óra Filmvetítés: Dél-Lengyelgásztó horgászainak klubja. KKH ország és Krakkó. I. sz. Idősek Klub16.00 óra Vidám percek, találós ja, Budafoki út 12.
kérdések, vicces fejtörők. III. sz. JÚNIUS 8.
7.20 óra Természetjárás: barangolás
Idősek Klubja, Keveháza u. 6.
a Budai-hegységben. Találkozás:
JÚNIUS 3.
16.00–17.00 óra Újbudai botla- Moszkva tér, az óra alatt (Kremser
dozók: Szenior néptáncklub a Ferenc: 06/30/560-8042)
Cavinton tánccsoport vezetésével, 17.00–19.00 óra Jogi tanácsadás
táncos előképzettségre nincs szük- ügyvéddel, bármilyen jogi kérdésség, gyors sikerélmény garantált. ben. KKH
19.15–22.00 óra Budapesti TáncŐKH
18.00–20.00 óra Autómodell- rendklub: nem tanítás, buli táncolni
gyűjtők klubja: tapasztalatcsere az szeretőknek, gyakorlási és barátkozási lehetőség. AKH
autómodellezésről. KKH

JÚNIUSI
PROGRAMOK

JÚNIUS 4.

8.30 óra Közös séta: városnézés és
fürdés a termálfürdőben. Találkozás: Újpest Városkapu, Volán p. u.
(Rayle Erzsébet: 222-1256)
10.00–16.00 óra Családi Gyermeknap Gazdagréten: PEDELEC kerékpárok bemutatója és tesztelése,
KRESZ-teszt, sakkszimultán…
GKH
17.00–18.30 óra Trilla Énekiskola
koncertje: operaáriák, klasszikus
dalok előadása élő zongorakísérlettel. KKH

JÚNIUS 9.

18.00–20.00 óra A Kelenvölgyi
Festőiskola legfrissebb alkotásainak kiállítása. KKH
JÚNIUS 14.

14.00 óra 3-2-1 Meridián gyakorlatok és torna + filmvetítés Udvarnagyi Miklós vezetésével. I. sz.
Idősek Klubja, Budafoki u. 12.
14.30–16.00 óra Beszélgetés a Bibliáról, filmvetítések, ünnepekről
megemlékezés. AKH
15.30 óra Rejtvényfejtők Klubja.
60+ Programközpont, Zsombolyai u. 6. (TIT)
14.00–17.00 óra Fotókör: a digitális
fotózás elsajátítása, a képek javítási lehetőségeinek megtanulása. Jó
idő esetén fotóséta! 60+ Programközpont, Zsombolyai u. 6. (TIT)
II. ORSZÁGOS REJVÉNYFEJTŐ
VERSENY – 60 év felettieknek
Újbudán!
IDEJE: 2011. június 25., szombat
10.30 órakor
HELYE: Újbuda 60+ Programközpont, XI., Zsombolyai u. 6., földszint (TIT épülete)
KATEGÓRIÁK: Sudoku (logikai)
rejtvény, keresztrejtvény (különböző szinteken, kezdőtől a haladóig)
NEVEZÉS: június 23-áig a 60+
Programközpontban személyesen vagy a 372-4636 és a 372-3482
telefonszámon, továbbá e-mailben: a roe@chello.hu címen
SZAKMAI RENDEZŐ: Rejtvényfejtők
Országos Egyesülete

7.00–13.00 óra Piac: őstermelők TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
árulják terményeiket. KKH
www.roe.ini.hu, roe@chello.hu,
13.00 óra Bach-virágterápia Bazán 06/30/934-2173. Minden kedves
Erikával. III. sz. Idősek Klubja, érdeklődőt szeretettel várunk!
Keveháza u. 6.
JÚNIUS 10.
Nyéki Imre Uszoda
14.00 óra Papírhajtogatás: nyári TORNA: Hétfőn, szerdán: 19.00
virágok készítése Barkó Magdolna órakor. Kedden, csütörtökön:
vezetésével. IV. sz. Idősek Klubja, 8.00–10.00 óra között. Péntek:
Kisújszállás u. 10.
9.00 órakor
18.00 óra Csáki Krisztina és Bánkúti VÍZIGIMNASZTIKA: Hétfőn, szerLászló festménykiállításának meg- dán, pénteken 14.00 órakor.
nyitója. GKH
Érdeklődni: 2084025/119 mellék.

A 60+ PROGRAMOK CÍMEI: Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes utca 45–47.  Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.  Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2.  Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.
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Nyeregbe Újbuda!

Véget ért a tavaszi Bringázz
a munkába! kampány
Önkormányzati sportnap

Befejeződött az idei Bringázz a munkába! (Bam!) kampány. Május 21-én,
szombaton délelőtt 11 órától 16 óráig
a Szent Gellért térnél, a Szabadság híd
déli oldalán állomásoztak a Magyar
Kerékpárosklub (MK) Dél-Budai Területi Szervezetének önkéntesei, céljuk
nem titkoltan a biciklisek kerékpárjainak ingyenes átvizsgálása, szervizelése volt.

Hosszú évek hagyományaihoz híven idén is megrendezték
az Újbuda Önkormányzati Sportnapot, melyet a hivatal
dolgozói és családtagjaik, illetve az önkormányzati gazdasági társaságok munkatársai részére szerveznek. Az eseményt május 20-án tartották meg a Kamaraerdei Ifjúsági
Parkban. Ez alkalommal is a foci volt a legnépszerűbb
sportág: a kerületi tűzoltóság, a rendőrség, a GAMESZ és az
önkormányzat csapatai mérték össze tudásukat. A gulyásfőző versenyen pedig 13 bogrács körül szorgoskodtak a
munkatársak, míg mások a streetballt, a strandröplabdát,
az asztaliteniszt, az íjászatot, a dartsot és a lengőtekét próbálhatták ki. A gyerekek sorversenyeken vehettek részt,
őket ugrálóvárral és elektromos autóval is vártak.

Egy hajóban
evezünk
Tisztelt Újbudai Polgárok!
A testnevelés és a sport jelentős szerepet
tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Ezért
Újbuda Önkormányzata a gyermek- és
ifjúsági sportot helyezi sporttevékenységei középpontjába. Legfontosabbnak
a gyerekek mindennapos testedzését, a
szabadidősport szélesebb körű elterjesztését tartjuk. Emellett hosszú távú cél a
sportolási feltételek fokozott javítása az
Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben és az általa támogatott újbudai sportszervezetekben, ami az
eredményes egyesületi munkát, valamint
a céltudatos utánpótlás-nevelést segíti.
Újbuda Önkormányzata a sporttal kapcsolatos feladatait kiemelten kezeli,
ezért létrehozta az Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft.-t.
Büszkék vagyunk rá, hogy a most induló újbudai konzultációk közül éppen a
sportkonzultáció lehet az első, ahol
megkérdezhetjük Önöket, kikérhetjük
véleményüket. Ezért tisztelettel kérjük
Újbuda polgárait, kicsit és nagyot, időset
és fiatalt, hogy szenteljenek pár percet a
sportkonzultációra, és osszák meg velünk
elképzeléseiket. Munkánk sikere Önökön
is múlik, hiszen célunk nem lehet más,
minthogy mindenki megtalálja lehetőségeit önmaga és gyermeke számára a
kerület sportéletében. Szeretnénk, ha
minden kerületi lakos érezhetné: egy
hajóban evezünk… Köszönettel:

Kocsis Sándor

A Sport Kft. ügyvezetője

Horváth Gábor

A Sport Kft. szakmai igazgatója,
olimpiai bajnok

A kampány t
minden évben
tavasszal és őszszel, egy-egy
adott hónapban
rendezik meg. A
regisztráltaknak
idén április 4.
és május 8. között minimum
8-szor kellett
munkába tekerniük, hogy
teljesítsék a feltételeket, és ezeket
egy közlekedési
naplóban kellett
vezetniük. A teljesítők garantált
ajándékban részesültek, illetve
nyereménysorsoláson vettek
részt. Jó hír,
hogy tavaly szeptember óta az iskolások és
az egyetemisták is a kampány aktív részeseivé válhatnak.
A kerékpáros társadalom berkein belül különböző közösségi kezdeményezések valósultak meg. Ilyen a Bringakonyha,
a Fixálda, és ilyen volt a „Nők tanítanak
nőket biciklit szerelni” elnevezésű öszszejövetel, valamint az adománybiciklik
építése. Rendkívül hasznosnak mondható
a Bringangyal is, ez lényegében egyfajta
szolgálat, melyet fel lehet hívni, és kijön segíteni a bajbajutott kerékpárosokon. – Az
MK rendezvényein kint szokott lenni a
Zenebringa, ami akkor zenél, ha tekered
– mesélt Viszlay Zsuzsanna, a Magyar

Kerékpárosklub Dél-Budai Területi Szervezetének aktivistája.
A napot a 18 órakor kezdődő, Egyetem
téri kampányzáró utcabállal búcsúztathatták a biciklisek. A zenét a TopSawyer és a
Sugarloaf zenekar biztosította, és a koncertek mellett a hozzáértők a Bringakonyhában
fejleszthették kerékpár-gondozói tudásukat,
adománybringákat is készítettek a kiállított

biciklikülönlegességek mellett. Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár köszöntője után átadták a Bam! nyereményeket. Végül az egybegyűltek a Bam!
nagykövetek kórusával és Hajós András vezetésével közösen zenghették el a Bam! dalt.
A kampánysorozat változatos programjaival nagyban hozzájárult a biciklis
kultúrával kapcsolatos szemléletváltáshoz. Ennek kézzelfogható bizonyítéka a
Magyar Kerékpárosklub által összeállított
Kisokos. A Bringázz a munkába! kampány évek óta sikeres, évről évre többen
váltanak két kerékre, ami nemcsak olcsóbb, de nagyon gyors is.
Sz. B.

