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100 éves
a Domokos iskola
A Domokos Pál Péter Általános Iskola
többhétig tartó ünnepségsorozatot
rendezett az intézmény 100. évfordulója alkalmából. Az iskola diákjai zenei
programokkal, visszaemlékezésekkel,
népdaltalálkozóval és egy különleges
iskolatörténeti kiállítással ünnepelték a
centenáriumot.

Halmos Béla prímás, zeneakadémiai tanár
népi hegedűmuzsikájával indult a Domokos
suli jubileumi nagyrendezvénye, és a továbbiakban is a hagyományőrzés jegyében telt az
ünneplés. Az intézmény tanulói a Domokos
régi dokumentumaiból idéztek történeteket,
majd megnyitották az ebből az alkalomból
rendezett iskolatörténeti kiállítást. A tárlaton
század eleji fa tolltartók, tintásüvegek, palatáblák, iskolatáskák, valamint rengeteg korabeli játék fogadta a látogatókat, melyeket
a tanárok és a diákok szülei gyűjtöttek össze
féltve őrzött emlékeikből.
Az iskola századik évfordulóján a Domokosban 50–60 éve végzett öregdiákok is ellátogattak, akik szerint az intézmény már az
1950-es években is magas színvonalon, kiváló
tanárokkal működött. Simonné Steigerwald
Éva igazgatónő arról számolt be, az ünnepi
programok között az egyik legnagyobb sikert
az a minden évben megtartott népdaltalálko-

Minél szélesebb körben kíván ingyenes vagy olcsó mozgási lehetőségeket elérhetővé tenni a lakosság különböző korosztályai számára az Újbuda
Sportjáért Nonprofit Kft. – Ehhez hatékonyan működő intézményekre, sportpályákra, uszodára van szükség, valamint egy igazságos, pályáztatáson
alapuló egyesületi finanszírozást kell megvalósítani – hangsúlyozza Kocsis Sándor, a kerület sportéletét szervező cég vezetője. A közelmúltban
felújították a Hauszmann utcai sporttelepen lévő műfüves pályát, elkészült a Bikás parki futópálya és az új szabadtéri felnőtt fitneszpálya, két óvodában pedig a gyermekek igényeihez igazodó ovifocipálya létesült. – Soha ennyien nem jártak rendszeresen edzeni a Hauszmann utcai Gabányi
sportcsarnokba, mint manapság – meséli büszkén Várhegyi Katalin sportszervező. A kerület összes harcművészeti egyesülete egy épületben lelt
edzőhelyre, de itt edz a MAFC és a Budai XI. SE több csapata is. A Nyéki Imre Uszodában bővítik az üzemidőt, és szerepet kap a vízilabda is.
Kerületi sportkörképünkben interjút olvashatnak egy olimpiára készülő vízilabdázónkkal, Steinmetz Ádámmal, és szót ejtünk a hatvan felettiek
mozgási lehetőségeiről is.
A frakciók álláspontja nem különbözik jelentősen a témában. Csernus László (Fidesz) hangsúlyozza, hogy jóval többen sportolnak ma a kerületben, mint a korábbi években, színesebb, élőbb lett Újbuda sportélete. Jeszenszky Sándor (Jobbik) is arról írt, kiemelten fontosnak tartja a sportolási
lehetőségek fejlesztését, elsősorban a közösségi és tömegsport területén, és ebben támogatja a jelenlegi erőfeszítéseket. Gajárszki Áron (LMP) úgy
véli, a számtalan lehetőség híre alig jut el a lakossághoz, így a honlapokon bővebben és időszerűbben kellene tájékoztatni azokról. Molnár László
(KDNP) szerint pedig nem szabad önállóan tekinteni a sportra, hanem minden korosztály esetében az egészségmegőrzés részeként kell gondolni rá.
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Vahot utca - Tétényi út - Bártfai utca
által határolt terület

zó aratta, amelyre a határon túlról is érkeztek
moldvai csángó, magyar, kárpátaljai, gimesi
és bukovinai fiatalok.
A Virágok vetélkedése című eseményen a
neves énekesekből és zenetanárokból álló zsűri előtt a tanulók saját tájegységük jellegzetes
nótáit adták elő. A jubileumi rendezvénysorozat lezárását a Fővárosi Művelődési Házban
tartották, ahol a nebulók Tamási Áron: Énekesmadár című népi játékát adják elő.

belépés
ingyenes
Egész napos ingyenes programok gyermekeknek:
A

Díjazott diákok
Rangos eredményeket értek el országos
és fővárosi versenyeken a kerületi tanulók. Egyre több az ilyen megmérettetés.

Bikás park
2012. május 27.

Egész napos ingyenes családi programok:
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Ugárálóvárak, gyermek óriás olimpia, aszfaltrajzverseny, biciklis ügyességi pályák, streetball,
póni-lovaglás, mászófalak, népi gyermek alkotóház,
arcfestés, lufihajtogatás, Családi Rally - Kőváry
Barnával, kézműves foglalkozás, mesék birodalma

Schönherz „rakéta”

A 67 méter magas, 20 szintes épület lakói
szerint a kollégium nem csupán egy lakóközösség, hanem értékrend és életérzés is.

Egész napos ingyenes programok az egész családnak:

egészségügyi szűrések, elsősegély-oktatás,
felnőttfelvonulás
ügyességi játékok
Zenés
Az utcazenélés különös formáját választotta két népzenei együttes, hangos muzsikával vonultak végig a Bartók Béla úton.
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Új országos és kerületi
drogstratégia készül

LAPZÁRTA
Bíborosi látogatás
Erdő Péter bíboros május 18-án a Szent Benedek Iskolaközpontba látogatott. A tanév
elején átadott épületet Habsburg-Lotharingiai
Mihály főherceg, az iskolaközpont mecénása
mutatta be a meghívott vendégeknek. – Azt
látom, hogy az összetartó tantestületnek köszönhetően ez az iskolaközpont amellett, hogy
jó oktatási és nevelési intézmény, egy rendkívül jó közösségteremtő erő is egyben. Ez pedig egy igazi áldás! – nyilatkozta az Újbuda
Média stábjának Erdő Péter bíboros.

Tehetségek estéje

2012. május 23.
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Újbuda Önkormányzata együttműködve a kerület Kábítószerügyi Egyeztető Fórumával (KEF) kimagasló
eredményt ért el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által
kiírt, a kábítószer-prevenció támogatására meghirdetett
pályázaton. Mindhárom kategóriában a megpályázott
maximális összegű támogatást sikerült elnyerni, így az
Önkormányzat által biztosított önrésszel együtt a helyi
KEF közel hárommillió forintos forráshoz jutott. Május
9-én, a képviselő-testületi ülésterem adott otthont a
projekt zárókonferenciájának.

– Újbuda polgármestereként fontosnak tartom, hogy a kábítószer-probléma súlyát, társadalomra való kiemelkedő veszélyességét felismerve, az Önkormányzat folyamatosan támogassa a
helyi KEF tevékenységét. Emellett személyesen is központi
kérdés számomra, hogy egy olyan konferenciát nyithatok meg,
melynek témája: a fiatalok egészségének megóvása, a szermentes életvitel népszerűsítése – mondta el köszöntőbeszédében
Hoffmann Tamás, aki egyben a KEF társadalmi elnöki posztját
is betölti.
– A kapott támogatást a KEF működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvaAz újbudai fiatalok
lósítására használhattuk fel. A pályázati cél az
drogérintettségi
volt, hogy a KEF képes legyen önálló, éves
helyzete kedvezőbb
az országos és a
cselekvési terv elkészítésére, annak végrehajfővárosi átlagnál is.
tására, koordinálására, valamint a tevékenységek értékelésére – tudtuk meg Márton Andreától, az újbudai KEF szakmai elnökétől, a RÉV
Karitász XI. kerületi vezetőjétől.
Müller Éva, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Drogmegelőzési Koordinációs Osztályának főosztályvezető-helyettese
előadásában a kábítószer-használat tendenciáiról, illetve a kormány drogprevenciós stratégiájáról beszélt. Megtudtuk, hogy
az illegális szerek használatának növekedése a cannabis, a kokain és különösen az amfetaminok esetében jellemző, míg a
heroinfogyasztók száma stagnál. 2010 körül jelentek meg hazánkban a dízájnerdrogok, melyek elterjedésének oka elsősorban az alacsony ár és a könnyű hozzáférhetőség volt, a legalitás
miatt feltételezett alacsonyabb kockázat mellett. E kedvezőtlen változások ellenére Magyarország még mindig az alacsony
drogérintettségű országok közé tartozik, bár a folyamatos fogyasztók aránya viszonylag magasnak értékelhető.
– A hamarosan elkészülő új nemzeti drogstratégia az illegális
szerhasználat csökkentését tekinti fő céljának. Középpontjában
a drogok nélküli életmodell megerősítése, az egészséget alapértékként közvetítő, közösségerősítő szemléletmód támogatása,
a kezelés, ellátás vonatkozásában a felépülés-központú megközelítés megerősítése és a reintegráció áll – ismertette Müller Éva. Hozzátette: mindezek elérésében az eddig is aktívan
részt vevő szakemberek, szakmai szervezetek, illetve ellátórendszerek mellett az eddigieknél lényegesen nagyobb szerepet
kapnak a családok és a helyi közösségek. Véleménye szerint

Nagyszabású gálaműsor keretében
mutatta be diákjai tehetségét a
Bővebben:
Bocskai István Általános Iskola.
www.ujbuda.hu/
A diákok néptánc-előadásokban,
hirek
mesejátékokban és zenés produkciókban bizonyították, milyen komoly
képzés folyik az intézményben.

Verseny Kossuthról
Kossuth Lajos születésének 210. évfordulója alkalmából az Újbudai Pedagógiai Intézet
prezentációs versenyt hirdetett a kerületi általános iskolások körében. A gyerekek Kossuth
életéből, és a reformkor legnagyobb személyiségeinek élet történeteiből készülhettek fel. A
zsűritagok között volt Simicskó István honvédelmi államtitkár is.

Gasztrofesztivál a kampuszon

Először rendezték meg az Újbudai Gasztrofesztivált az ELTE Lágymányosi kampuszán.
Május 11-én, a Lágymányosi Eötvös Napok
keretében a szervezők meghívták a kerület
apraja-nagyját egy remek hangulatú bográcsozásra. A főzőversenyen a Polgármesteri
Hivatal csapatának séfje lapunk kreatív tervezője, Földházi Árpád volt. A csapat flamand
pörköltje jól fogyott a látogatók körében.

Fiat-találkozó a Citadellánál

nagy hiba volt annak idején az OPNI bezárása, ám a kormány
feltett szándéka, hogy létrehozza az Országos Pszichiátriai és
Addiktológia Intézetet.
Az egyik győztes (B) kategória témája a helyi kábítószerügyi
stratégia megalkotásához szükséges felmérés elkészítése, valamint a felvett adatok kiértékelése volt. A vizsgálat során a
kerület 18 oktatási intézményében több mint 800, 8. illetve 10.
évfolyamos diákkal, illetve 200 tanárral töltették ki a kérdőíveket. A teljesen anonim, általános kábítószer-érintettséget vizsgáló kutatás eredményéről Fábián Róbert számolt be. – Jók
az eredmények, jobbak, mint vártam – kezdte beszámolóját a
kutatásvezető. – Bár az elmúlt évekhez képest nőtt a dohányzást, az alkoholt és a drogokat kipróbálók, valamint a mentális
gondokkal, családi problémákkal küzdők száma, mégis az országos vagy a budapesti átlagnál kedvezőbb az újbudai fiatalok
helyzete. Az adatok összesítése után úgy becsülhető, a kerületi
nyolcadikosok 54%-a védett, és csupán 6%-uk veszélyeztetett,
míg a 10. évfolyamra járók 36%-a védett és 24%-a veszélyeztetett kábítószer-használat tekintetében. Együtt számítva ez az
aránypár 49, illetve 11%.

ZÖLD

Panelszépítés
a Hadak útján
Gyönyörű színekben pompázó virágok várták, hogy elültessék őket. A Hadak útja 6. szám alatti panelház lakói
ugyanis elhatározták, szebbé teszik otthonuk környezetét, küldetésükben pedig egy önkormányzati képviselő
is önkéntes szerepet vállalt.

Idén 40 éve, 1972-ben mutatták be a Torinói
Autószalonon a Fiat X1/9-es típust. A nevezetes évforduló okán május 12-én a Fiat Klubtagok felvonultak és bemutatták járműveiket a
Citadella tövében.

RÓLUNK SZÓL
Jó tanácsok tűz ellen
A Közös Képviselők Klubja májusban a dél-budai katasztrófavédelem vezetőjét
hívta meg, hogy a legfontosabb tűzvédelmi előírásokról számoljon be a jelenlévőknek. A téma aktualitását az adta, hogy az elmúlt években több panelházi
tüzet okozott a lakók óvatlansága.

Juhász Attila tűzoltó alezredes azokat a tudnivalókat ismertette, melyek segítségével megakadályozhatjuk a panel- és lakástüzeket. Győrffy József, a Közös Képviselők Klubjának
vezetője megerősítette, ma is vannak olyan felelőtlen lakók, akik hanyag életvitelük miatt
lakástüzet okoznak. Egy közelmúltban történt eset során például az ágyban való dohányzás
okozta a tüzet.
Juhász Attila elmondta, összességében ritkán fordulnak elő tűzesetek a magas épületekben,
de a folyosótüzek még így is gyakoribbak a kelleténél. Elmondása szerint az egyik legfontosabb tűzvédelmi szabály, hogy semmilyen éghető anyagot nem szabad tárolni a panelházak
folyosóin, a szemétledobókban és az egész lépcsőházban. Különösen igaz ez arra az esetre,
ha a lakók ráccsal zárják el bejáratuk közelét. Az alezredes hozzátette, a rácsok rendkívüli
mértékben megnehezítik a tűzoltók bejutását, így csak a megfelelő körültekintéssel alkalmazzanak rácsos elzárást.

Az összetartó lakóközösség minden év májusában nekilát, hogy
egy kis virágültetéssel köszöntse a tavaszt. Aki éppen ráért és
kedvet érzett hozzá, kesztyűt húzott, ásót fogott, hogy árvácskákat, tiszafát, büdöskét és fenyőfát ültetessen el a ház környékén, a munkálatokba pedig a körzet önkormányzati képviselője, Csernus László is besegített. A képviselő elmondta, Újbuda
Önkormányzata tavaszi nagytakarítási programja végeztével is
nagy hangsúlyt fektet a kerület élhetőbbé tételére.

Madarak és fák napja
Évszázadokkal ezelőtt a Buda környéki dombok mind szőlővel voltak beültetve,
a Sas-hegy pedig a filoxérajárvány előtt hazánk egyik legrangosabb borvidékének számított. A tulajdonosok az évszázadok során virágzó szőlőkultúrát teremtettek a vidéken, és megélhetésük egyik fő forrása a bortermelés volt. A budai
borvidéken főleg fehérborszőlő-fajtákat termesztettek: rakszőlőt, mézesfehéret,
budai zöldet, hosszúcipkájút, szlankamenkát. Krúdy Gyula idézi szomorúan
egyik írásában, hogy Kerkápolyi István műegyetemi tanár 1908-ban szüretelte
az utolsó sas-hegyi vöröset. Azóta sem tudja senki, milyen is lehetett az a bor.
Erről mesélt Kremnicsán János a Madarak és Fák Napja alkalmából rendezett
programsorozat nyitó eseményén a Gazdagréti Idősek Klubjában.
Az újbudai óvodások és iskolások május 18-án délelőtt a Gellért-hegyen a Magyar Madártani Egyesület és az Újbudai Pedagógiai Intézet munkatársai által
szervezett versenyeken vettek részt. Az eredményhirdetésre a Feneketlentó melletti Edömér utcában került sor, ahol az értékes ajándékokat Hoffmann
Tamás polgármester adta át a díjazottaknak. A nap folyamán solymászbemutató, papír-újrahasznosítás, a Környezetvédő Kommandó és a Madárdal zenekar
várta az érdeklődőket. E napon sor került egy rekordkísérletre is, az óvodások és
iskolások papírfüzérekből alkottak láncot a Feneketlen-tó körül.
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Helyben Vedd Meg!
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Újbuda Önkormányzatával közös szervezésben indult útjára a Magyar Kerékpárosklub kampányának sok budapesti kerületet érintő akciója, a Helyben Vedd Meg! Piknik, melyet május 5-én tartottak a Fehérvári úti piac mellett.

László János, a Magyar Kerékpárosklub elnöke elmondta: – Arról szeretnénk meggyőzni az embereket, hogy a
gázpedál helyett inkább a bicikli pedálját nyomják, vagy pedig egyszerűen sétáljanak el a közeli kisboltba, hiszen
ezzel támogatják a kiskereskedőket, a testmozgás által pedig megőrizhetik egészségüket.
Az érdeklődők itt próbálhatták ki először azt a látványos interaktív játékot, melynek segítségével „elkerékpározhattak” a helyi boltokba, megnézhették, mennyit spórolnak az aktív közlekedési mód választásával.
Az ésszerű energiafelhasználás népszerűsítését célozva energiatakarékos izzót kaptak cserébe azok, akik Újbuda
Önkormányzatának Környezetvédelmi Osztálya és a Polgármesteri Kabinet közös standjánál kitöltöttek egy energiafelhasználással kapcsolatos kérdőívet.
A kampányban részt vevő kereskedők kedvezményekkel, kisebb ajándékokkal várták az érdeklődőket.

Egy nap az egészségért

Tisztelt Olvasók!
Örömmel jelenthetem be, hogy május 21-én, hétfőn megnyitotta kapuit az Érem utcai Óvoda. A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és Óvodához tartozó tagintézmény egy
csoporttal, azaz húsz fővel indult el, ám szeptemberben már
három csoport, tehát közel hatvan gyermek kezdheti meg itt az
óvodás éveit.
Május 14-én önkormányzatunk
humánszolgálati
igazgatója,
Győrffyné Molnár Ilona
szülői értekezletet tartott
az igazgatóval, óvodavezetővel, a két óvodapedagógussal és dajkával,
amelyen a szülők minden
kérdésükre választ kaphattak.
Személyesen is büszke
vagyok erre az Újbuda
életében is jelentősnek
számító lépésre, hiszen
1988 óta nem nyílt meg
három- vagy többcsoportos óvoda a kerületben, évről évre csak a csoportbővítések, a
csoportszobák kialakítása volt jellemző. 2012 szeptemberétől
azonban már háromcsoportnyi gyerek zsivaja
tölti be az Érem utcai Óvoda teljes mértékben
Szeptemberben
korszerűsített épületét.
már három csoport,
A törvényi változások miatt az intézmény
tehát közel hatvan
ekkorra leválik a Petőfi Sándor Általános és
gyermek kezdheti
Szakközépiskoláról, és továbbra is Újbuda
meg az óvodás éveit
Önkormányzatának fenntartásában működik a
az Érem utcában.
Bükköny Óvoda tagintézményeként.
Őszintén remélem, hogy a gyerekek a felkészült óvodapedagógusok között, a megfelelően kialakított
környezetben igazán otthonosan érzik majd magukat, és több
családnak is tudunk segíteni az új óvodai férőhelyekkel.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Többek közt dohányzásleszoktató programmal, illetve gyógyfürdőkről szóló szaktanácsadással bővült a szolgáltatások
köre az idei egészségnapon. Ám az évek óta nagy népszerűségnek örvendő programok sem maradhattak ki, így koleszterin-, vércukorszint- és vérnyomásméréssel, EKG-val, allergiaszűréssel, valamint rengeteg tanácsadással várták a család
minden tagját.

Gyógymasszázs és szájhigiéniai bemutató, sonoterápia,
Schüssler-féle arcdiagnosztika, továbbá a kihagyhatatlan sportágválasztó program kicsiknek. A Gyógyír XI.
Kft. Fehérvári úti szakrendelőjében minden évben van

egy nap, amely sokkal inkább szól az egészségről, mint
a betegségről. A páciensek ilyenkor díjmentesen és nem
utolsósorban időpontfoglalás nélkül mérhetik fel egészségügyi állapotukat, ráadásul olyan vizsgálatokon is részt
vehetnek,
amelyekre egyébként
kevésbé van lehetőség.
– Évente hétszázezer orvos-beteg
találkozó valósul
meg az intézményben; egy páciens
egy esztendő alatt
általában négy alkalommal fordul
meg a rendelőben.
Huszonháromezer
ellátásra csak egy
panasz jut, peres eljárás pedig egyáltalán nincs a Gyógyír
ellen. – meséli Kóti
Tamás, az intéz-

A Vöröskereszt Nemzetközi Világnapja

ÜGYFÉLBARÁT

A Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalmat Henry Dunant svájci üzletember alapította 1863-ban azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy nemzetközi
egyezmény és egy független nemzetközi szervezet a háborúk sebesültjeinek védelmére. Munkássága eredményeként ma már 187 országban működik Vöröskereszt, Vörösfélhold vagy Vörös Kristály Társaság. Az alapító
életműve előtt tisztelegve a világ szinte minden országában május 8-án,
Henry Dunant születésnapján ünneplik a szervezet létrejöttét.

Az idei fővárosi ünnepséget május 27-én, Újbuda Önkormányzatának Bikás dombi Gyermeknapjának betétrendezvényeként tartják meg. A megemlékezés mellett
a Vöröskereszt Budai Régiója itt mutatja be a 2020-ig szóló stratégiáját. Az eseményen helyet kapnak az egyes stratégiai célokhoz kapcsolt tevékenységek is. A
katasztrófavédelmi területen bemutatkozik a Vöröskereszt egészségügyi, illetve
pszichoszociális alegysége, mentőkutyákat csodálhatnak meg az állatbarátok, a tűzoltóság pedig egy gépjárműfecskendőt biztosít a kicsik számára.
Az egészséges és biztonságos élet elősegítését célzó rendezvény keretében térítésmentes egészségügyi szűréseket és bemutatókat is tartanak. A szervezet új stratégiájában különösen fontos, hogy az embereket a szociális jóllét eléréséhez és annak
megtartásához segítsék. Adományozásról és az önkéntességről is hallhatnak az érdeklődők, illetve a kerületi szociális munkát támogathatják a jótékonysági könyvvásáron. Az előbbieken túl szórakoztató gyermekprogramokkal is várják a család
tagjait. Így kézműves és kreatív foglalkozásokkal, arcfestéssel és versenyekkel kedveskednek a legkisebbeknek. Kőváry Barna autóversenyző és műsorvezető kiállítja
mindhárom versenyautóját, és a legszerencsésebbeket elviszi egy körre az átalakított
Trabant 601-essel.

mény vezetője.
Ezek az adatok
egyébként magasan az átlag
felett állnak,
amelyekből kitűnik, hogy a
betegek elégedettek. Ezt a lakossági fórum is alátámasztotta, hiszen a
hozzászólások zöme nem a szolgáltatás minőségét kritizálta, hanem komfortjavító megoldásokat javasolt, igazi
panasz nem is érkezett.
– A digitális átállásnak köszönhetően a páciensek vizsgálatait, illetve leleteit sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet kezelni, ami láthatóan a lakosság körében is
nagy népszerűségnek örvend – fogalmaz Újbuda polgármestere, Hoffmann Tamás.
A 140 millió forintos digitális beruházást az év elején
végezték el. A februárban átadott új technológia kevesebb
költséggel, környezetbarát módon üzemel. A rendszer további előnye, hogy segítségével a vizsgálati eredmények
más betegellátó intézmények számára is hozzáférhetőek,
így biztosítva a járóbeteg-szakellátás és a kórházi kezelés
hatékony egymásra épülését.

Itt érdemes szülni! – támogatás,
amiről csak kevesen tudnak

ÚJBU

A helyi önkormányzatok – a törvényben szabályozott ellátásokon túl – saját költségvetésük terhére, egyéb ellátásokat is megállapíthatnak, így például
életkezdési támogatást adhatnak azon helyi lakosoknak, akiknek nemrégiben
gyermekük született. A gyermekszületési támogatás egyike azon tényezőknek,
amelyekkel a fiatal házaspárokat arra ösztönzik, hogy Újbudán rakjanak fészket,
hiszen a fővárosi kerületek közül nálunk a legmagasabb a támogatás mértéke.
DA .h
u

Az egyszeri önkormányzati támogatást a baba első születésnapjáig lehet igénybe venni
a megfelelő iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat,
Bővebb
az önkormányzat által kiadott igénylőlap kitöltve) felmutatásával a Polgármesteri
információ:
Hivatalban. A támogatás feltétele, hogy a szülő a szülés időpontját megelőzően legwww.
alább egy évvel állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezzen a kerületben. A támogaujbuda.hu
tás összege területileg változó.
Újbudán az egy főre jutó havi nettó összjövedelem határozza meg a támogatás mértékét. Ha ez az összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének kettőszáz százalékát, akkor 99 750 forintot, ha meghaladja, akkor 71 250 forintot
kapnak a szülők az újszülöttek után. Ráadásul azok a kismamák, akik a kerület napján, azaz
november 11-én adnak életet gyermeküknek, további 111 111 forinttal gyarapíthatják a családi kasszát.
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EMBERKÖZEL
Megsokszorozott életek

Most már unokák seregére várnak
Hat gyerek, két diploma, egy Pro Communitate Díj, és mindehhez nem kevés
lényeglátás és gyakorlatiasság – sok más mellett ezek Márialigeti Károly és
felesége, Makhult Katalin házasságának eddigi gyümölcsei.

Talán akkor kezdődött, amikor a hatodik
osztályos Kati és Károly egy házibulin
először összetalálkozott – a felismerés, a
nagy egymásra találás
azonban még sokáig
Egy újszülöttel
váratott magára. Néhazatérni a kórházból
hány év múlva, rengeszinte földöntúli,
teg közös kirándulás
leírhatatlan öröm.
és társasági együttlét
Néhányan nem is
után egy vitorlástúrán
tudják abbahagyni…
„vették észre” igazán
egymást. Károly mikrobiológusként végzett, Katalin pedig
az Iparművészeti Egyetemen tanult textiltervezést. Miután összeházasodtak, a
XI. kerületben kezdték el közös életüket,
ahol Katalin szüleinek társbérletéből indítva alakították ki tetőtéri lakásukat.
– A sors nagy ajándékának tartjuk, hogy
nem állt rendelkezésünkre rögtön egy
kulcsrakész
otthon.
Gyönyörű volt úgy
kezdeni az életet,
hogy mindent együtt
képzeltünk el, és amit
elképzeltünk, azt saját kezűleg, együtt is
építettük meg. Ezt az
élményt csak szívből
kívánhatjuk mindenkinek – mesélik. Kati és

Károly is nagy családra vágyott, ahogy
mondják: mindketten szerették volna az
életet megsokszorozva látni maguk körül. – Karcsi öt-hat csemetére gondolt,
én úgy fogalmaztam, legkevesebb négy,
legfeljebb hat legyen. Végül hat gyermekünk született. Amire az ember igazán,
erősen vágyik, az előbb-utóbb be is teljesedik – véli Kati.
Az első tíz évben Marci, Cili, Anna,
Bori és Kristóf jött a világra szépen sorjában, majd mind a hetük nagy-nagy örömére megérkezett a legifjabb családtag,
Sebi is. A legidősebb Márialigeti „gyerek” ma már 28, a legfiatalabb most 16
éves. Az alma pedig nem esik messze a
fájától – van közöttük állatorvos, gyógypedagógus, egy hamarosan végző biológus és testnevelő tanár, és hogy legyen
egy kakukktojás is, a középső lány belsőépítész lett. A legfiatalabb még gimnazista.
Az összetartozás érzését azonban nem
adják ingyen, a Márialigeti család igyekszik úgy szervezni hétköznapjait, hogy
minden este együtt vacsorázzanak, és valóban odafigyelnek egymásra. A testvérek
jó kapcsolatot ápolnak egymással, így ha
esetleg bárki egy kicsit „rossz irányba” indulna el, mindig van egy vigyázó szem,
valaki, aki a helyes pályára segít. Katalintól a meghallgatást, a papától inkább irányítást és tanácsot kérnek a fiatalok.

Amíg a legkorábban születettek munkába nem álltak, egy keresetből, az aktuális
létminimumhoz közeli egy főre eső jövedelemszinten éltek. A nyaralásokat is
próbálták minél hatékonyabban és minél
kevesebb pénzből megoldani: Isten háta
mögötti kis falvak megüresedett plébániáin vakációztak, amelyeket a katolikus egyház alakított át nagycsaládosok
ingyenes használatára. A família szerint
ezekben éppen az volt a jó, hogy teljes
idő- és térbeli kötetlenséget élhettek át
együtt, a valódi szabadságot.
A házaspár nemcsak saját családjába
igyekszik „lelket vinni”, hanem másokéba is, így a Szentimrevárosi Egyesületben végzett önkéntes munkájukért Pro
Communitate Díjat is kaptak Újbuda Önkormányzatától. Károly sok évig volt ve-

zetője a mintegy 150 fős keresztény, civil
egyesületnek, amelyet nem valamiféle
közös érdek, hanem a közös értékrend
tart össze. A húsz éve tartó aktív önkéntes időszak alatt – jórészt szintén saját
munkával – rendbe hoztak egy pusztulásnak indult, lakatlan bakonyi plébániát
is, ahol egyszerre akár több család vagy
csoport is nyaralhat.
Katalin és Károly abban bízik, hogy
hamarosan unokák serege veszi majd
őket körül. – Csak győzzük! – mondják,
és hozzáteszik: – Annál nagyobb öröm
nincs, mint amikor egy újszülött kisbabát hozunk haza a kórházból. Az szinte
földöntúli, leírhatatlan. Én nem is csodálom, hogy akad néhány ember, aki ezt
nem tudja abbahagyni…

Családok támasza az Otthon Segítünk Szolgálat
A társadalom egyik legfontosabb kovásza a család. Ez a közösség azonban napjainkban egyre veszélyeztetettebb. A kicsi gyermekeket nevelő családok gyakran szembesülnek a bizonytalanság, a tanácstalanság
érzésével. Ha egy tapasztalatlan édesanya első gyermekével tér haza a kórházból, rokonai és barátai pedig
vidéken élnek, csak ritkán tudnak segíteni a napi teendőkben. Sok gonddal szembesül a magára maradt,
gyermekét egyedül nevelő anya is, vagy az a feleség, aki három, vagy akár ennél is több gyerekével bír nehezen.

Az országos szinten is működő Otthon Segítünk Szolgálatot az az elhatározás
keltette életre 2001-ben, hogy megerősítse a családi közösségeket, illetve a helyi
szintű összetartozást – munkatársai annak a szülőnek segítenek, aki saját maga
kéri a támogatást.
A szolgálat tehát kisgyermekes családoknak nyújt baráti és gyakorlati támaszt
preventív jelleggel és ingyenesen. A kerületben eddig összesen 112 családnak és 243 gyermeknek segítettek. A közösségek számára a valódi megoldás a szülők megerősítése saját
Kerületünkben
szülői szerepükben, vagyis nem az, hogy a segítő szolgálat
eddig összesen
mindent megtesz a felnőtt helyett. Az önkéntes idejét és ba112 családnak és
rátságát ajánlja fel a családnak – elsősorban megelőzni sze243 gyermeknek
segítettek.
retné a komolyabb problémák kialakulását.
– Szolgálatunk nem azért ingyenes, mert értéktelen, hanem
mert megfizethetetlen – fogalmaz Medvey Judit szervező, aki
2007 óta dolgozik az alapítványnál, maga is négy gyermeket
nevel. – Örömmel adom át megszerzett tapasztalataimat. Hisszük, hogy egy kiegyensúlyozott, derűs, helyét megtaláló anya hatással van az egész család működésére, a párkapcsolatára, a gyerekek kiegyensúlyozott és boldog gyerekkorá-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újbuda Önkormányzata értékesítésre ajánlja fel a Bp. XI. ker., Fonyód u. 2–4. szám alatti
43012 hrsz.-ú kivett üzem megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonú részét, mely
418/16.637-ed tulajdoni hányadot képvisel. A tulajdoni hányad magában foglal: 418 m2
alapterületű földterületet, a rajta álló épületet, földszint 330 m2, I. és II. emeleti 165-165
m2 alapterületű részeit.
Kikiáltási ár: 52 000 000 Ft + 0% áfa
Pályázati előleg összege: 5 200 000 Ft
A pályázati adatlap benyújtásának helye és ideje: Bp. Főváros XI. Ker. Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály, Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 206.
szoba, 2012. május 25. 11 óra.
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely átvehető a fenti címen,
illetőleg letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ kapható a 381-1311-es telefonszámon.

ÉRTESÍTÉS
A Bp. XI. Ker. Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült a
Budapest, XI. kerület, Hadak útja–Major utca–Thán Károly utca–Borszéki utca által határolt
terület kerületi szabályozási terve.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján értesítem a tisztelt kerületi állampolgárokat a terv közzétételéről.
A terv 2012. május 14-étől 2012. június 12-éig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján (XI., Bocskai út 39–41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi
Irodán (XI., Zsombolyai u. 4. V. em. 503. szoba) kaphatnak.

ra, ahol mentálisan egészséges palánták
cseperednek – mondja.
Az országos hálózatban két főállású munkatárs dolgozik, a XI. kerületi
szervezet keretein belül pedig a tizenhárom aktív önkéntes szabadidejében
végzi alapítványi tevékenységét, ahogy
Medvey Judit is. Több önkéntes már
8–10 éve jár családokhoz, de a szervezet
folyamatosan toboroz újabb segítőket.
Az alapítvány munkatársai saját otthonaikban látogatják a családokat, és olyan
gyakorlati támaszt nyújtanak, mint például játék, házimunka, hivatalos ügyek
intézése, séta – és persze mindezt közösen. A cél az, hogy úgy segítsenek a családnak, hogy az egy idő után nélkülük is
folytatni tudja a megkezdett utat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 2012/2013. tanévre.
A pályázaton azon nappali rendszerű oktatásban részt vevő általános iskolai tanuló vehet
részt, akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van, és Újbuda Önkormányzata
által fenntartott, illetve az Önkormányzattal közoktatási megállapodást kötött fenntartó
XI. kerületben működő oktatási intézményének tanulója, a 2012/2013. tanévben 5., 6., 7.,
8. évfolyamon folytatja tanulmányait, valamint a tanulmányi eredménye a 2010/2011.
tanév végén és a 2011/2012. tanév félévében 4,8 vagy a feletti.
Továbbá azon 9–13 évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő középiskolai tanuló vehet részt, akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van, a kerületi Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény tanulója, és a tanulmányi eredménye a
2010/2011. tanév végén és a 2011/2012. tanév félévében 4,75 vagy a feletti.
Az ösztöndíj a 2012/2013. 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.
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Oktatási és Kulturális Osztályához kell benyújtani 2012. június 25-éig.
Pályázati adatlap 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 pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban kap értesítést legkésőbb 2012. szeptember 30-áig. Az ösztöndíj kifizetésére félévenként egy összegben kerül sor azon az oktatási intézményen keresztül, amellyel a pályázó tanulói jogviszonyban áll.

Bérbeadó ingatlanok
Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:
Cím

Terület
Fekvése
(m2)

Műszaki
állapot

Bocskai u. 78.

18

utcai bejárat, alagsor

jó

Stoczek u. 11.

131

utcai bejárat, alagsor

közepes

Temesvár u. 8.

25

utcai bejárat, alagsor

jó

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A
zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje:
2012. május 24. (csütörtök) 12 óra
A pályázatról érdeklődni Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) lehet, illetőleg letölthető
az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ a 381-1312-es, a 381-1311-es és a 372-4655-ös telefonszámon
kapható.
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Díjazott gyerekek
363 újbudai gyermek és 16
csapat ért el az idei tanévben rangos eredményeket
országos és területi versenyeken. A legjobb helyezéseket ezúttal is népdaléneklési, sport-, illetve
vers- és prózamondó kategóriában szerezték meg
a diákok, de továbbra is
szép számban vettek részt
az intézmények matematika-, informatika-, egyéb
természettudomány-, illetve idegen nyelvi versenyeken.
Manapság egyre több
olyan vetélkedőt írnak
ki az oktatási intézmények számára, amelyek az
egészséges életmódra való
nevelést népszerűsítik, de
olyan is akad, ahol közlekedési ismereteiket vagy
az elsősegélynyújtásban
való jártasságukat tehetik
próbára a tanulók. Évről évre egyre több
oktatást segítő megmérettetést indítanak a
gyerekek számára.
Idén például elsőként rendezték meg az
újbudai szónokversenyt, amelynek célja,
hogy a diákok időben megtanulják helyes
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Újbudai Pedagógiai Intézetben rendezett
ünnepségen külön elismerésben részesítették, így ajándékcsomagokkal, valamint
a tanuláshoz szükséges eszközökkel, tollakkal, ceruzákkal és számológépekkel
jutalmazták meg.

FŐVÁROSI HÍREK

Több mint félmilliárd forintot biztosít a főváros a leromlott állapotú 3-as metró átmeneti javítási munkálataira. A legkritikusabb
hatszáz méteres szakaszon kicserélik a síneket – ennek révén
megszüntethetők a jelenlegi sebességkorlátozások –, fokozzák a
vonal tűzvédelmét, felgyorsítják az Alstom-szerelvények forgalomba állítását, hogy a legrosszabb állapotban lévő metrókocsikat
a 3-as vonalról leselejtezhessék, jövőre pedig 35 kilométer hos�szan síncsere lesz – jelentette be sajtótájékoztatóján Tarlós István. A főpolgármester szerint Demszky Gábor megálmodta a 4-es
metrót, amelynek gazdasági és műszaki indokoltságát senki sem
támasztotta alá. Megemlítette, hogy a 4-es metró építési költségéből megoldható lett volna a 3-as vonal teljes felújítása, a metrószerelvények lecserélése, új földalatti és HÉV-szerelvények beszerzése, a villamosvonalak teljes körű rekonstrukciója, valamint
ezer busz vásárlása.

Polgárőrcsapatunk sikere
A BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság együttműködve a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével polgárőr közlekedésbiztonsági versenyt szervezett
május 12-én, Budapesten.
A verseny célja, hogy felmérjék a polgárőrök közlekedésbiztonsági munkáját, annak színvonalát, valamint a közúti közlekedési balesetek megelőzésével kapcsolatos ismereteiket is.
A versenyre minden budapesti polgárőr egyesület két-két főt
delegálhatott. A XI. kerületet az Ózon-Pajzs Környezetvédő és
Polgárőr Egyesület két tagja képviselte.
A Magyar Autóklub IV. kerületi telephelyén tartott megmérettetés elméleti és gyakorlati részből tevődött össze. A polgárőrök az elméleti versenyen KRESZ-ismeretről és vezetéstechnikai tudásukról adtak számot, míg a gyakorlati vetélkedésen
a vezetéstechnikát pontozták. Az Újbudáról érkezett Bencze
Pál és Gál István csapatban második, és Bencze Pál egyéniben
szintén második helyet ért el.

KÉK HÍREK

Közbiztonsági fórum
Lágymányoson
A sorrendben hatodik fórumot
Gyorgyevics Miklós nyitotta meg május
10-én a MU Színházban, a közbiztonsági
fórumsorozat lágymányosi állomásán.

nyelvi és retorikai eszközökkel kifejezni
magukat. Így a nebulók később sem jönnek zavarba a nyilvános szereplések vagy
felelések alkalmával. Az országos, illetve
területi versenyeken rangos eredményeket
elért diákokat és felkészítő tanáraikat az

Július 1-jétől megkezdhetik működésüket a BKV menetrendszerinti új hajójáratai a Rákóczi híd és Újpest között. A forgalom
kiszolgálása érdekében öt meglévő dunai kikötőt felújítottak, de
újakat is építettek Újpesten, illetve az Árpád híd és a Rákóczi
híd pesti hídfőjénél. A csúcsidőben 20 percenként induló hajók
a 11,5 kilométer hosszú útvonalat háromnegyed óra alatt teszik
meg. A hajókon lehet kerékpárokat szállítani, de a járműveken
büfé is üzemel majd, és wifi-hozzáférés is lesz. A júliustól induló menetrendszerű hajójáratokra érvényes lesz a BKV-bérlet és a
BKV-napijegy, arról azonban még nincs döntés, hogy a helyben
megvett menetjegy a BKV-jeggyel azonos árú, vagy annál drágább legyen. A BKV-nak jelenleg nyolc olyan hajója van, amely
alkalmas a dunai tömegközlekedésre. Ezek közül ötöt nemrég
felújítottak: új üléseket és belső burkolatokat kaptak.
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A megjelentek főként a hajléktalanokra, a betörésekre, valamint a gépkocsilopásokra panaszkodtak. Istenes Rózsa 51 éve él a Szerémi
soron, neki és szomszédjainak sokszor okoz
álmatlan éjszakákat az utcai hangoskodás, zajongás, de az utóbbi időben megszaporodott
betörések miatt is aggódik.
Egy másik lakó a Karinthy Frigyes úton lévő
kocsma zaja és „füstje” miatt bosszankodott.
Sáfár Ilona a közterületek biztonságával
nincs megelégedve.
A megjelent lakosság kérdéseire Újbuda
polgármestere mellett Kohári Péter, Újbuda
rendőrkapitánya, Perjés-Petrekovich András,
a XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
elnöke, Rétvári Bence országgyűlési képviselő, valamint Molnár László alpolgármester
válaszoltak.

Újbudai Konzultáció

A hetedik állomás:
KELENVÖLGY
A 200 éves Városligetben május 19-étől augusztus 20-áig a
„tóPart, nyár a tavon” című rendezvénysorozatban családi programok, kulináris íz- és játékkavalkád, koncertek, élő rádiós és
televíziós bejelentkezések, olimpia, foci-EB, Wimbledon és BLdöntő közvetítés várja a szórakozni, szurkolni és kikapcsolódni
vágyókat. A programsorozattal azoknak a fővárosiaknak szeretnének tartalmas szórakozási és igényes kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani, akik valamilyen okból nem tehetik meg, hogy
vidéken vagy külföldön pihenjenek nyáron. Ezért a Városliget
folyamatosan megújuló környezetében, egy izgalmas helyszínen, a tavon felépített stégen próbálják meg egy tóparti nyaralás
hangulatát megteremteni. – Ahogy a rendezvény koncepcióját
fejlesztettük, megfogalmazódott bennünk, hogy ne csak a városlakóknak, hanem a rászorulóknak is segítsünk. Ennek kapcsán
augusztus 20-áig a műjégpálya épületének alsó szintjén és a teraszon hétköznap délelőttönként rászorulókkal és hátrányos helyzetűekkel foglalkozó alapítványoknak biztosítunk helyet, hogy
ezeket a szervezeteket és vendégeiket is hozzásegíthessük a tóparti nyaralás élményéhez – fogalmazott Nagy Gábor, a projekt
vezetője.

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata lakókörnyezetünk biztonságának jobbá tétele érdekében tisztelettel
meghívja Önt 2012. május 24-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a Kelenvölgyi Közösségi Házban megrendezendő fórumra (1116
Budapest, Kardhegy u. 2.).
A konzultáció vendégei: Hoffmann Tamás
polgármester; Kupper András országgyűlési képviselő; Kohári Péter rendőrkapitány;
Fűri István, az Újbuda Közterület-felügyelet igazgatója; Petrekovich-Perjés András,
a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke; Kerékgyártó
Krisztina közbiztonsági tanácsnok; Endrődi
József önkormányzati képviselő.
A megjelenő lakosok számára lehetőséget biztosítanak a lakókörnyezetükben felmerülő közbiztonsági kérdések, igények,
elvárások megfogalmazására, a felmerülő
problémák megbeszélésére a meghívott
szakemberekkel.

HASZONKULCS
Erkölcs az üzletben
Valahányszor a katolikus egyház megkísérel mondani
valamit a gazdaságról, bírálat éri. Hiszen ha elvont elvekhez ragaszkodik, túlságosan távolinak és megfoghatatlannak tartjuk, ha konkrét álláspontot támogat,
azzal vádoljuk, túllépi hatáskörét. Született a közelmúltban egy olyan dokumentum, amely szókratészi
ügyességgel hidalja át ezt a problémát. Elviekben didaktikus marad, a konkrét álláspontját illetően pedig
kérdez.
Az Uniapac – azaz a keresztény vezetők országos szervezeteinek
nemzetközi szövetsége
– idei világkongres�szusáról Kiss Ulrich
jezsuita atya mesélt az
Haszonkulcs – az
Újbuda TV gazdasági
és vállalkozási műsoÚjbuda TV gazdasági,
rának. A nemzetközi
vállalkozási műsora
tapasztalatokkal renSZERDA 18.15
delkező marketingszakember jezsuita szerze-

tesként rendszeresen tart vezetői szemináriumokat
cégvezetőknek „management by Jesus” címmel, amelyeken a csapatépítésről, motiválásról, alkalmazkodóképességről, kreativitásról beszél a szokásostól eltérő
módon.
Az atya elmondta: a kongresszuson az egyház állásfoglalását ismertették, amely a vállalati felelősségről
szól teljesen új megfogalmazásban. Lelki tükör formájában tesz fel gyakorlati kérdéseket az üzleti szféra erkölcsösségéről, és bízik abban, hogy az értelmes és jó
akaratú emberek megtalálják a jó válaszokat.
– Jólétet hozok-e létre, vagy magatartásom a járadékszerzésre irányul?
– Cégem megtesz-e minden ésszerű erőfeszítést,
hogy felelősséget vállaljon a környezeti károkra?
– Biztosítok-e olyan munkakörülményeket, melyek
alkalmazottjaimnak minden szinten megfelelő önállóságra nyújtanak lehetőséget?
– Igyekszem-e a fogyasztóknak és beszállítóknak
tisztességes árakat, a helyi közösségeknek pedig tisztességes adókat biztosítani?

6 Újbuda

FÓKUSZ

2012. május 23.

Sportkörkép: Mozgási lehetőségek 1
Májusban és júniusban több új sportlétesítmény átadó ünnepségét
tartják a kerületben: felújított műfüves pálya, 800 méteres futókör
és ovifocipálya az apróságoknak. Cél az, hogy mindenkinek legyen
lehetősége mozogni lakóhelye közelében.

A sport mindenkié!
– Az előző önkormányzati vezetés a kerületi sportkoncepciót rosszul hajtotta végre, az új vezetés célja, hogy végre a megvalósítás szintjén jó irányba haladjunk
– jelentette ki az Újbuda újságnak Kocsis
Sándor, az Újbuda Sportjáért Nonprofit
Kft. ügyvezetője.
– A finanszírozás teljesen elhibázott
volt, mert csak annak jutott
pénz, aki kötődött az ÚTC„Az ÚTC zárt
hez, míg a többi egyesület
támogatási rendszere
és szakág gyakorlatilag
helyett létrehoztunk
nem vagy alig jutott foregy regisztráción
ráshoz
– hangsúlyozta a
alapuló igazságos
kerületi sportvezető. Vépályáztatást.”
leménye szerint nem lehet
politikai kérdés, hogy az
emberek mozogjanak vagy sem, hanem a
lehetőségeket kell megadni, hogy tehessenek az egészségük érdekében.

Nem számolt el az ÚTC
A 2010-es önkormányzati választás után
az új vezetés már a ciklus elején jelezte,
az Újbuda Torna Club nem tartotta be az
Önkormányzattal kötött támogatási szerződést, és nem számolt el megfelelően a
közpénzzel. Az ÚTC, amelynek elnöke
Molnár Gyula korábbi polgármester volt,
három év alatt összesen 520 millió forint
támogatást kapott. Az átvilágítások során
megállapították, hogy pontos kimutatások

nem készültek, a bizonylatok nem voltak
helytállóak, az ÚTC nem működött közre
a pontos elszámolásban.

Igazságosabb
pályázati rendszer
A 2011-ben létrehozott Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft. célja, hogy egy nonprofit,
de hatékonyan működő céges háttérrel
üzemeltessen bizonyos kerületi intézményeket, sportpályákat, uszodát, hogy

Hol szokott Ön sportolni?
Szöllősi Istvánné:
– Én rengeteget tekéztem annak idején
a Richter Gedeonban, csak hát már
kiöregedtem. Most a gazdagréti lakótelepen szoktam gyalogolni, meg otthon
szobabiciklizem.
Kúti László:
– Hetente háromszor futok már húsz
éve, ez tart engem formában. Sokat
kerékpározok, és uszodába is járok.

minél szélesebb körben elérhetővé tegyen ingyenes vagy
olcsó sportolási lehetőségeket
a lakosság különböző korosztályai számára. Emellett ez
a cég gazdálkodik a kerületi
költségvetésben meghatározott
közösségi sportra szánt pályázati pénzek fölött is, szakmai
alapon ők ítélik meg az egyesületek támogatásait is, és az ő
dolguk a megfelelő elszámoltatás ellenőrzése is.
– Az ÚTC zárt támogatási
rendszere helyett létrehoztunk
egy regisztráción alapuló igazságos pályáztatást – emelte ki
Kocsis. Az új sportfinanszírozás lényege, hogy minden kerületi egyesületnek, szakágnak
regisztrálnia kellett magát egy
adott
formanyomtatványon,
amelyen képet kellett adnia a
gazdálkodásáról is. Ez azért
fontos, mert így az egyesületek
könnyebben elszámoltathatóak a kapott támogatásokkal,
és tudni lehet, mire költötték a
pénzt.

Beruházások, új
mozgási lehetőségek
2012-ben Újbuda Önkormányzatának
szűkös költségvetése miatt a korábbinál
kevesebb pénz jutott a sportra, de azt a jelenlegi rendszerrel hatékonyabban költötték el. Ráadásul az előző évekhez képest
komoly beruházások is megvalósultak,
amelyeket már részben átadtak, némelyiket a közeljövőben adnak át a sportolni
vágyóknak.
20 millió forintból felújították a műfüves focipályát a Hauszmann utcai sporttelepen. Az elmúlt években balesetveszélyessé vált a pálya, hiszen a műfű
darabok elváltak egymástól. Az új műfüves focipálya – az országban egyedülálló
módon – rezgéscsillapítóval van ellátva,
így kíméli az ízületeket futás közben. A
júniusban várható megnyitóünnepségen
az „Old Star” labdarúgó-válogatott játszik
majd együtt a Kelen SC és a Baráti Bőrlabda egyesületek gyermekeivel, így a kis
focisták testközelből találkozhatnak majd
legendás focistákkal.
Egy másik hasonló beruházás a Bikás
parki futópálya, melynek átadása a hétvégén történt. A lapzártánk után zajló eseményen bemutatkozott az újbudai Budo
Centrum, valamint atlétikai, futó- és gyaloglóversenyeket tartottak. A 800 méteres
rekortán futókör mellett a résztvevők kipróbálhatták az új szabadtéri felnőtt fitneszpályát is.
– Ha a mai gazdasági helyzetben az
embereknek nem teremtünk arra módot,
hogy ingyenes futópályákat, felnőtt játszótereket, sportpályákat használjanak,
akkor nem teszünk semmit az egészségükért – jelentette ki Kocsis Sándor, majd
hozzátette: – A futópálya olyan helyre
került, ahol nagyon kis területen rengeteg
ember él. Ettől kezdve a lakosságon múlik, hogy a mozgást választja, sportol-e az

egészsége érdekében. A kerület megtette
az első lépést.

Sportlétesímények
Az országban kerületünkben található a
legnagyobb szabadidős sportegyesület, ez
a Budai XI. SE. Itt a harcművészetektől
az aerobikon át a kosárlabdán keresztül,
számtalan sportág megtalálható. Aki nem
élsportoló szeretne lenni, csak rendszeresen szeretne mozogni, annak erre itt lehetősége nyílik.
– Soha ennyien nem jártak rendszeresen edzeni a Hauszmann utcai Gabányi
sportcsarnokba, mint manapság – meséli
büszkén Várhegyi Katalin, a Sport
Kft. sportszervezője. – Megtöbbszöröztük az idejáró kisgyermekek,
kamaszok és felnőttek számát. A
csarnokban a korábbinál lényegesen több lehetőség, sporteszköz és
időpont adott a mozgásra, így az
megtelt élettel.
A kerület összes harcművészeti
egyesülete és szakága együtt, egy
épületben lelt edzőhelyre, és tudják magukat megmutatni a Hauszmann utcai Gabányi sportcsarnokban működő Budo Centrumban. A
csarnokban edz a MAFC és a Budai
XI. SE több csapata. Röplabdázni
egyébként immár három sávban lehet a csarnokban, ezért is rendeznek
egyre gyakrabban nagyszabású tornákat, legutóbb a Magyar Röplabda
Szövetség tartotta itt a mini gyermek országos döntőjét. A lakosságnak módja van tollaslabdapályát
bérelni, amelyen az egyre népszerűbb
gyorstollaslabdát, a speedbadmintont is ki
lehet próbálni, de asztalitenisz-, futsal- és
kézilabdaeszközök is rendelkezésre állnak a sportolni vágyók számára.

?

Szendrei Balázs:
– Igyekszünk magunkat kondiban tartani, általában futni
szoktunk a kerület nyugodtabb utcáiban.

Göde Szilvia:
– Kétgyermekes anyukaként
a kerületi sportrendezvényeknek mindig nagyon örülök,
mert legalább egy kicsit
kimozdulunk, és jó levegőn
vagyunk.

Cél, hogy még többen
ússzanak a Nyékiben
A Nyéki Imre Uszodát idén veszi át a
Sport Kft., de az átvétel kapcsán találgatások, félretájékoztatások és híresztelések
keltek életre. Az uszodában az egyik fő
cél az üzemidő bővítése, de a vízilabda
meghonosítása is kiemelt szerepet kap.
Azzal, hogy hosszabb nyitva tartással
várják a kerületieket, vélhetően többeket
lehet majd bevonzani az uszodába, főként
ha ehhez megfelelő jegyárak is párosulnak. A Sport Kft. azért veszi át az uszodát,
hogy a korábbiaknál gazdaságosabban
tudja üzemeltetni azt.

A Nyéki uszoda fejlesztése egy pályázattól függ, ha a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány nyer, akkor számos régen
halogatott renoválás elvégezhető. Így a
vízilabdasport meghonosítása érdekében

A sportpályázat nyertesei
A regisztráción alapuló sportpályázaton három kategóriába sorolták a nyerteseket. A pályázati keret 80 millió forint, amelyből a hét kiemelt egyesület összesen 48 millió forintot, a nem
kiemeltek 30 milliót kaphatnak. A további kisebb egyesületeket
alacsonyabb összegekkel támogatják.
A sportpályázat hét kiemelt egyesülete:
• Kelen SC – labdarúgás-utánpótlás
• BEAC atlétikai szakosztály
• BEAC női kosárlabda-szakosztály
• Lágymányosi Spari Kajak-kenu szakosztály
• Budai XI SE női röplabda-szakosztály
• MAFC kosársuli, utánpótlás fiú
• Uniqa Team Triatlon
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1–99 éves korig
hálókat, kapukat, bírói emelvényt készíttetnének, és
az öltözők felújítása sem maradhatna el.
A tervek szerint ősztől minőségi úszásoktatás indul
az uszodában, hiszen valószínűleg elindul a Cseh
László nevével fémjelzett úszóakadémia, amelynek
vezetőedzője Bodor Richárd EB-bronzérmes szakedző lesz.
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ZÖLDSZÁM: 06-80 ÚJBUDA
Várjuk véleményét, hozzászólását a témával
kapcsolatban az ingyenesen hívható
06/80/852-832-es telefonszámra!

A cél, hogy megvédjük címünket
Steinmetz Ádám olimpikon vízilabdázót kerületi kötődéséről kérdeztük, és persze az
olimpiai esélylatolgatás sem maradt el.

Tüskecsarnok, Sportmax
Hosszú huzavona után végre megindulhat az élet
a Tüskecsarnokban. A KMH Kanadai Magyar
Hokiklub (volt Dragon Skorpiók) elkezdett edzeni
a Tüskecsarnokban pályázati pénzből elkészített
jégpályán. A Budai bocsok együttműködési megállapodást kötött a KMH-val, így hamarosan ők is ott
edzhetnek majd.
Még április elején váratlanul kiürítették a
kőérbereki telepen található Sportmax központ egy
részét. A Sportmax a tulajdonos Hosszúréti Kft.től bérelte és üzemeltette a sportlétesítményeket. A
központot 2006 júniusában adták át, Magyarországon ez volt az első magántőkéből felépített sportkomplexum, amelynek beruházási értéke elérte a 2
milliárd forintot. A Demján Sándor érdekeltségi körébe tartozó Hosszúréti Kft. a Sportmax csődje után
úgy döntött, tovább üzemelteti a sportcentrumot.
Dajcsin János, a központ üzemeltetési igazgatója
az Újbudának elmondta, a létesítmény főbb részeit
újraindították, a következő lépés az uszoda újbóli
megnyitása lesz.

Pályák ovisoknak

Válassz Sportot
Újbudán! –
szeptember 15-én a
Lágymányosi-öbölben
bemutatkoznak az
egyesületek.

A városrész lakosai számára elérhető létesítményeken kívül az
iskolai és óvodai sportra is sokat
áldoz a kerület. A Lecke utcai
Mozgolóda Óvoda és a Dayka Gábor utcai Hétszínvirág Óvoda
egy-egy ovifocipályát kapott. Újbuda is csatlakozott az Ovi Foci,
Ovi Sport Programhoz, amely együttműködik az Ovi Foci Közhasznú Alapítván�nyal. Utóbbit Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat tagja alapította azzal a céllal,
hogy a sportinfrastruktúra hiánnyal küszködő intézmények is bekapcsolódhassanak
a korai sportnevelésbe. A pálya mérete kifejezetten a legkisebbek igényeihez igazodik, beruházási költsége az iskolai méretű pályák töredéke. Finanszírozásuk 30%-os
önrészét, azaz összesen 5 millió forintot az Újbuda Sportja állta. A 6×12 méteres
pályán focikapu és kosárpalánk mellett egyéb sportszerek és mozgásfejlesztésre alkalmas eszközök is állnak. A tervek szerint május 30-án avatják fel a két pályát,
remélhetőleg a rendezvényeken Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja is jelen lesz.

Preferált csapatsportok
– Célunk az, hogy a kerületben olyan sportágakat ajánljunk a fiatalok figyelmébe, amelyek helyi hagyományokkal rendelkeznek, és amelyekhez megvannak az
infrastrukturális, illetve szakmai adottságok – hangsúlyozta Kocsis Sándor. Ilyen
preferált csapatsport a kosárlabda és a foci, amelyek mellé még bejön a röplabda,
a jégkorong és a vízilabda. A helyben már bizonyított és jól működő egyesületek
toborozhatnak sportolókat az iskolákból, ehhez segítséget is nyújt majd a Sport Kft.
A csapatsportokon kívül további egyéni sportágakra is lesz lehetőség, ilyen a dzsúdó
és a ritmikus sportgimnasztika, amelyhez minden adottság megvan a kerületben.
A Sport Kft. egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek és kedvének megfelelő sportágat válasszon. A sportágválasztás folyamatát három ponton is segítik. Megjelent és minden iskolába eljuttatják a
Nagy Sportágválasztó Könyvet, amely elméleti oldalról mutatja be a sportágakat. Az
iskolákba meghívják a preferált csapatsporttal foglalkozó egyesületeket, így a gyerekek tapasztalatokat is gyűjthetnek az adott sportágakról. A harmadik lépés pedig
a Válassz Sportot Újbudán elnevezésű rendezvény, amely tavaly óta – remélhetőleg
hagyományként – szeptemberben népszerűsíti a különböző sportágakat, és azokat
a gyakorlatban is ki lehet próbálni. Idén szeptember 15-én a Lágymányosi-öbölben
minden gyermek kipróbálhat rengeteg sporteszközt, és bemutatkoznak a kerületi
sportegyesületek különböző szakágai is.

Mozgási lehetőségek hatvan felett
ÚJBU

A népszerű mozgásformák, mint például a gyógy-, meridián vagy konditorna,
a nordic walking (botos gyaloglás), az úszás, a természetjárás, a kerékpározás stb. mellett idén újabb programok is indultak a kerületben.
Bővebb
információ:
A 60+ gyaloglóklub Monspart Sarolta szakmai támogatásával műwww.ujbuda.
ködik. A gyaloglás a legegyszerűbb és az egyik leghasznosabb mozhu/60plusz
gásforma, főleg remek társaságban. Emellett hamarosan indul a KULTI
szervezésében a bakelitklub, amely a tánc és a régi zenék szerelmeseit
várja! Sohasem késő elkezdeni egy aktívabb, minőségibb életet élni, amelyhez kitűnő lehetőséget biztosítanak az idősbarát sportprogramok.
További információ a 60+ Központban!
DA .h
u

Ön újbudai lakos, mióta is?
Van valamilyen babonája, végez valamiféle
Itt születtem a sasadi kertvárosban, a Bararituálét a meccsek előtt?
nyai útra jártam általános iskolába. A szüleim
A csapattal nem szoktunk részt venni az
is kerületiek, itt ismerték meg egymást. Sporolimpia megnyitóünnepségén. Ezt a férfi vítolni is ebben városrészben kezdtem el, a vízizilabda-válogatott mindig kihagyja, nem ok
labda előtt még gyerekkoromban kéttusáztam.
nélkül, mert nagyon sokáig tart. Mi inkább ráHogyan készül az olimpiára? Mennyi idejét
hangolódással töltjük a napot.
veszi igénybe a felkészülés?
Szinte minden időm rámegy,
hiszen napi 8 órát edzünk,
külföldön edzőtáborozunk, és
felkészítő tornákra is járunk.
Hamarosan kiderül, ki az a 13
szerencsés, aki ott lesz a londoni olimpián.
Felmérve az erőviszonyokat,
mit vár az olimpiától?
Ha nem tudnánk bekerülni
a legjobb négy közé, abszolút kudarc lenne. Ha bent vagyunk, ott már a napi forma,
a szerencse dönt. A szerencse
persze mindig amellé áll, aki
többet tesz érte. Abból kell erőt
merítenünk, mit várunk el magunktól, és hogy az ország mit
vár tőlünk. Óriási dolog lenne,
Gyanú
ha meg tudnánk nyerni. A cél,
–
Mondd,
vízilabdáztál
már valaha, Lacika?!
hogy megvédjük a címünket.

A pártok véleménye a kerületi sportéletről
Molnár László (KDNP):
Sajnos az elmúlt évtizedekben a sportra fordított pénzek csökkenése, illetve a sportlétesítmények megszűnése óriási károkat okozott
a magyar sportban. Számos pálya szűnt meg,
alakult át „plázává”. A kerület rendkívüli erőfeszítései, mint a Hauszmann utcai csarnok
megvásárlása és hasznosítása, a Tüskecsarnok
építésének befejezését ígérő döntés elérése,
ebben a kérdésben példásan előremutatóak.
Nem szabad kizárólag önállóan tekintenünk
a sportra, hanem mint az egészségmegőrzés
része is gondolnunk kell rá. Fontos, hogy a
gyerekek már korán megszeressék a sportolást, és az egészséges élet részeként épüljön be
mindennapjaikba. Kiemelkedő szerepet kell
kapnia a sportnak, éppen úgy a fiataloknál,
mint az idősebbek között, valamint az aktív
korosztályban.
Gajárszki Áron (LMP):
Újbudán talán a százat is meghaladja a sportegyesületek, fitneszklubok, jógaműhelyek és
más mozgásközpontú szerveződések száma.
Ezek összegyűjtése és könnyen elérhetővé
tétele a mindenkori vezetés alkotmányos felelőssége. Ezt a feladatot eddig egyik polgármester sem teljesítette jól. Sajnos az Újbuda
Sportjáért Kft. új honlapja sem közvetít kellő
tájékoztatást a lakóknak arról, milyen sportok
és mennyiért űzhetőek a környezetükben. De
más információk közlésében sem jeleskednek:
két hónappal ezelőtt eredménytelenül kérdeztem a vezetést a Nyéki Imre Uszoda átvéte-

le kapcsán, hogy a lakosság körében terjedő
rémhíreknek elejét tudjam venni.
Jeszenszky Sándor (Jobbik):
Kerületünkben igen magas a fiatalok aránya,
ezért kiemelten fontosnak tartjuk a sportolási
lehetőségek fejlesztését, elsősorban a közösségi és tömegsport területén. Jó kezdeményezésnek tartjuk az ovifoci programot, a kerületi
lakosokat szolgálhatja az új Bikás futópálya
is, az ilyen fejlesztéseket teljes mértékben
támogatjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a kerületi sportintézmények az itt élőket szolgálják,
azokat az önkormányzati tulajdonú Újbuda
Sportjáért Nonprofit Kft. működtesse. Ezáltal
jobban ellenőrizhetővé válik a közpénzek felhasználása, az Önkormányzat közvetlen ellenőrzése alatt tarthatja a kerületi sporttal kapcsolatos kiadásokat.
Csernus László (Fidesz):
Azt gondolom, az elmúlt, lassan két esztendő
erőfeszítései már az eredmények terén is megmutatkoznak. Jóval többen sportolnak a kerületben, mint a korábbi években, színesebb,
élőbb lett Újbuda sportélete. A tömegsport és
a diáksport támogatásával pedig egy egészségesebb társadalom felé tettünk fontos lépést.
A munka azonban nem zárult le: a most kialakuló rendszer lehetőséget ad a folyamatos
építkezésre, emellett átlátható és ellenőrizhető
is. Szeretnénk, ha egyre többen mozognának,
sportolnának a legkisebbektől az idősebb generációkig – ehhez minden lehetőséget meg
kell adnunk.

Helyesbítés
Az előző számban a címlapon hibásan jelent meg az óvodákról az LMP álláspontját közvetítő személy neve. Az LMP véleményét Gajárszki Áron
frakcióvezető tolmácsolta.
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Elsőáldozás

KAPCSOLATOK

A katolikus egyház szándéka szerint az értelme használatára eljutott gyermeknek, körülbelül hétéves kortól
elsőáldoznia kell. A gyermekek előzetesen gondos felkészítésben részesülnek, kellő ismerettel rendelkeznek,
és képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, különbséget téve az Oltáriszentség és közönséges
kenyér között. Az Eukarisztia (Oltáriszentség) az a szentség, amelyben a
megkeresztelt Krisztus valóságos testét és vérét veszi magához a kenyér és
a bor színe alatt.
Az elsőáldozást a húsvétvasárnaptól
pünkösdhétfőig terjedő időszakban
szokás megtartani, vasárnapi szentmise keretén belül. Kerületünkben
többek között például a Szent Mihálytemplomban részesült 62 gyermek az
első szentáldozásban május 13-án,
melyet előző nap az első szentgyónás
elvégzése előzött meg.
Az elsőáldozás hagyományosan
nagy pompával jár, és rendszerint a
keresztszülőkkel együtt rendezett családi ünnepség követ.

Kicsit se hazai
Színpompás tavaszi göncöket aggatott magára: virágos szoknyákat, könnyű blúzokat, divatos, méregdrága farmert. Egyik
üzletből a másikba száguldott, álomszép cipőket próbált, nyakláncokat, gyűrűket csodált meg, csuklójára finom, virágillatú
parfümöt fújt. Laza, hanyag eleganciával nyújtotta bankkártyáját fizetéskor, bár a lelke mélyén tudta, meglesz ennek
még a böjtje. Tavasz volt, kibírhatatlanul: virágot
árultak az aluljárókban, eltűntek a nagykabátok,
További
ellepték a várost a bringások. Mit tesz ilyenkor
emberi
egy nő? Vásárol.
történetek:
Gyűlt a karján a sok szatyor, mindegyiken
lepesekfeled.
menő márkanevek hivalkodtak. Külföldi volt
blog.hu
valamennyi. Angol, német, spanyol, francia ruhák lapultak a zacskókban, persze mind „méd in
csájna”. Elfáradt, megéhezett, szerencsére a csili-vili
pláza legalsó szintjén egy rakás gyorsétterem közül választhatott. Beállt a sorba, szemezgetett egy darabig az ínycsiklandó
finomságok között, majd döntött. Menüben kérem, kólával, persze – bólintott a pénztáros kérdésére, miközben műanyag, egyszer használatos evőeszközt tett a barna tálcára. Fizetett, majd
leült egy üres asztalhoz.
Csak az első néhány falat után nézett körül. Közvetlenül mellette egy kínai nő ült és egy négy-öt éves kislány. Tálcájukon
egy-egy menü az ismert amerikai bohócos gyorsétteremből. A
kínai kisgyereknek meggyűlt a baja a ketchup dobozával, odanyújtotta a nőnek, hogy segítsen kibontani. Magyarul beszéltek
egymással, akcentus nélkül. Még két kínai érkezett melléjük,
egy fiatal pár. A férfi tányérján egy szelet pizza, a nő lasagnét
evett. Hozzá három-három deci vizezett kóla.
A kislány izgett-mozgott a padon, nem fért a bőrébe. Belefújt
a szívószálba, ettől bugyborékolni kezdett a pohár tartalma. Ímmel-ámmal evett a gyorskajából, majd hirtelen mozdulattal közelebb csúszott hozzá a padon, egyik szatyorból majdnem ki is
esett a vadonatúj pasztellsárga kardigán. – Hát te meg mit eszel?
Pfuj, ilyen rondát még életemben nem láttam! – fintorgott olyan
szemtelenül őszintén, ahogyan csak a gyerekek tudnak.
A nő döbbenten bámult a barna mandulaszemekbe. Kósza gondolatok kezdtek kergetőzni a fejében multikulturális társadalomról, globális faluvá zsugorodott világról, nem álltak össze értelmes mondattá, torkán akadt a felelet. Lenézett a saját tányérjára.
Szecsuáni csirkefalatok főtt rizzsel.
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20 éves a Szent Gellért Óvoda
A Szent Gellért Óvoda május 6-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Az intézmény szülői
kezdeményezésre, egy civil szervezet segítségével nyitotta meg kapuit. Az első években harminc
csöppség kapott itt – a kötelező óvodai tananyag mellett – ökumenikus szellemiségben katolikus nevelést. A jövőre nézve az óvoda vezetése és fenntartója azon munkálkodik, hogy 130 kisgyermek kezdhesse meg a következő nevelési évet.
Az óvoda létrehozásában a fenntartó
Útravaló –
Szent Gellért Óvoda Egyesület elnöökumenikus műsor
ke, Matolcsy Károly rendkívül nagy
minden hétfőn
szerepet játszott. Arra a kérdésre, mi
19.30-kor
volt az a szempont, mely minden döntés meghozatalában prioritást élvezett,
elmondta: – Egy családközpontú óvoda
vagyunk, és mindig a gyerekek érdeke volt
az elsődleges szempont!
Május első vasárnapja lévén Erdő Péter bíboros köszöntötte az édesanyákat, és az anyai nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezen
nevelés és gondoskodás előmozdítása érdekében a családok meghos�szabbított karjaként működik a Szent Gellért Óvoda. Igazi családi piknik hangulatban együtt ünnepeltek a mára már felnőtt egykori ovisok,
a jelenlegi és a szüleik nyakába kapaszkodó leendő óvodások is.
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Május
23. 18.00 A KÉPZŐMŰVÉSZET NAGY
MESTEREI: Jacopo Tintoretto
(1518–1594) Előadó: LUDMANN MIHÁLY művészettörténész. A részvétel díja alkalmanként 650 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak
450 Ft. BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, 1119
Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2760
24. 17.15 „Megnyugtattam és elcsöndesítettem
lelkemet”. Az élő Biblia minden korosztálynak.
Téma: A pünkösd. Vezeti: Csillag Péter. A részvétel ingyenes, MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM, 1118 Budapest, Ménesi út 65. Telefon:
06/30/201-1073
25. 15.30 Irodalmi teadélután. Válogatás az Újbuda
60+ Vers és prózaíró pályázatra beérkezett művekből Engelbrecht László és barátai előadásában. GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253
19.00 Újbudai Fészek Klub – Vendég: Bilicsi Erzsébet. Történetek egy nagy generációról. Moderátor: Köllő Miklós. Belépőjegy: 600 Ft, diák,
nyugdíjas belépődíj: 300 Ft. ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos utca 8. Telefon:
309-0007

SZÍNHÁZ
Május
23. 15.00 Mikszáth Kálmán: Szent
Péter esernyője – „Boga” egyetemista bérlet 3. előadás. KARINTHY SZÍNHÁZ,
1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon:
203-8994
24. 15.00 Moldova György: Te Furcsa Katona –
„Grosics” nagy bérlet 3. előadás. KARINTHY
SZÍNHÁZ, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Telefon: 203-8994
25. 10.30 Magyar Népmese Színház előadása: Meseszőnyeg. 3–9 éves korosztály számára. A jegy
ára: 500 Ft. ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos utca 8. Telefon: 309-0007
29. 15.00 Tom Sawyer Kalandjai – „Grosics” kicsi
bérlet 3. előadás. KARINTHY SZÍNHÁZ, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon: 203-8994
30. 15.00 Tom Sawyer Kalandjai. KARINTHY SZÍNHÁZ, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon: 203-8994
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Május
25. 20.00 MU Terminál C est,
2012. Gergye Krisztián: Leni
Riefenstahl – bemutató. Jelena Ivanovic: 10/J
– bemutató. Jegyár: 2000 Ft, diákjegy: 1200 Ft,
nyugdíjasjegy: 1000 Ft, támogatói jegy: 3000 Ft.
MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József utca
17. Telefon: 209-4014
26. 20.00 MU Terminál C est, 2012. Gergye Krisztián:
Leni Riefenstahl – Jelena Ivanovic: 10/J. Jegyár:
2000 Ft, diákjegy: 1200 Ft, nyugdíjasjegy: 1000
Ft, támogatói jegy: 3000 Ft. MU SZÍNHÁZ, 1117
Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 2094014
30. 20.00 Duda Éva Társulat: After – Fidelio
táncest. Jegyár: 2000 Ft, diákjegy: 1200 Ft,
nyugdíjasjegy: 1000 Ft, támogatói jegy: 3000
Ft. MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József
utca 17. Telefon: 209-4014
31. 20.00 Duda Éva Társulat és a Közép-Európa
Táncszínház: MOVEIN’ – improvizációs táncsorozat 3. Jegyár: 2000 Ft, diákjegy: 1200 Ft,
nyugdíjasjegy: 1000 Ft, támogatói jegy: 3000
Ft. MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József
utca 17. Telefon: 209-4014

ZENE
Május
25. VHK – Vágtázó Életerő. A38
HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
19.00 Az értől az óceánig – Berka együttes,
Fanfara Complexa, Dresch Quartet k.m. Balogh
Kálmán. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest,
Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
26. 15.00 Nótaest a Kelenvölgyi Nótakörrel.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest,
Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363
31. Araabmuzik (USA). A38 HAJÓ, Petőfi híd budai
hídfő. Telefon: 464-3940

MŰTEREM
Május
25. 18.00 „Ezüst Malibu – Volt
egyszer egy Amerika” Bokor Pál
fotókiállításának megnyitója. A tárlat megtekinthető június 13-áig hétköznapokon 10 és 20
óra között. GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1118
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Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 2465253
25. 20.00 Gaál József kiállítás-megnyitója. GODOT
GALÉRIA, 1114 Budapest, Bartók
Béla út 11.

FILM
Május
29. 19.00 „Múltidőzés” Filmklub: Hervadó virágok (amerikai, Jim Jarmusch, 2005,
105’). A filmek előtt rövid bevezetőt mond, majd
a beszélgetést vezeti Reményi Róbert filmesztéta.
Belépő: 500 Ft, MOHA KÁVÉHÁZ ÉS KULTÚRTÉR,
1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13. Telefonszám: 209-0658
19.00 Előhívó – Művész Filmklub: Milos Forman: Hair (1979) Vezeti: Péterffy András filmrendező. Belépődíj: 300 Ft, ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI
HÁZ,1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Telefon: 309-0007

KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK
Május
23. 18.30 Utolsó óra táncház – magyarszováti,
magyarpalatkai, mezőkölpényi marosszéki táncok. Belépő: 18.30–20.00: 1000 Ft, 20.00 órától
500 Ft. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest,
Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
24. 17.30 Játszó-táncoló – a gyermekeiket váró és
kisgyermekes szülőknek. Belépő: 500 Ft családonként. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest,
Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
19.30 Poros klub – magyar népzene és néptánc.
Belépő: 500 Ft. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest, Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
25. 19.00–23.00 Falkafolk balkáni táncház. Belépő:
700 Ft. TEMI FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZA, 1119
Budapest, Fehérvári út 47. Telefon: 203-3868
26. 10.00–16.00 Budapesti Amatőr Alkotók Köre
– modellrajzok és tárgyábrázolás. Részvételi díj:
2300 Ft + modelldíj. A foglalkozásokat Fiók László képzőművész vezeti. BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon:
371-2760
19.00–01.00 Csobán csángó táncház. Belépő:
700 Ft. TEMI FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZA, 1119
Budapest, Fehérvári út 47. Telefon: 203-3868
20.00 Hobo-klub. Belépő: 2000 Ft. FONÓ BUDAI

Pályázati felhívás
„Abszurd flikk-flakk...”

Grafikai illusztrációk Örkény szellemében
Az Újbudai Kulturális Intézet pályázatot hirdet az Örkény Pályázatra beérkezett novellák illusztrálására.
A novellák az alábbi linken olvashatók: http://ujbudakulti.hu/palyazat/palyazat.zip

Részvételi feltételek:
• A pályázatra fekete-fehér grafikákat várunk, melyek jellegükben tükrözik
az abszurd egypercesek stílusát. Előny, ha a novellaillusztráción túlmutat az
alkotás és másodlagos gondolatot is tartalmaz.
• A pályázatra érkező alkotások közül a legjobbat Újbudai Örkény Díjjal
jutalmazzák. A legjobb novellákból és illusztrációkból kötet jelenik meg.
Bővebb információ: 279-3600, info@ujbudakulti.hu
Beküldési határidő: 2012. július 2. (hétfő)
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Zenés felvonulás
a Bartókon

KÁVÉSZÜNET

Barangolás hazai tájakon

Az utcazenélés egy különös formáját választotta két
népzenei együttes. A Budapest Folk Fesztiválban
oroszlánrészt vállaló Fonó Budai Zeneház két zenekar
hangos muzsikájával vonult végig a Bartók Béla úton
május elején, hogy népszerűsítse a fesztivált, és magát
a népzenét is.

Horváth László, a Fonó ügyvezetője elmondta, a szokatlan akcióval az utca emberéhez szeretnék eljuttatni a népzenét,
hiszen a legtöbben igen ritkán találkoznak ezzel a műfajjal. Ahogy
a Folk Fest mottója: a „Folk faltól
falig” szlogen is hirdeti, a két zeKulturális ajánló
nekar alaposan felrázta a Bartók
minden
Béla út lakóit délutáni ernyedtsépénteken 18.15-kor
gükből. Akik pedig kedvet kaptak
a folkie stílushoz, azok számtalan
lehetőség közül válogathatnak.
A Fonó vezetője elmondta, idén a
fesztivál műfaji szabadságot hirdet, így a
dzsesszes, blues-os és világzenei beütésű folkzene is helyet kap
a deszkákon. A Folk Feszt kiemelt helyszínei között szerepel
az Allee bevásárlóközpont színpada, a Kobuci kert és a Fonó
Budai Zeneház, ahol a Muzsikás együttes, Herczku Ágnes, valamint a Cimbalom duó húzza és énekli a talpalávalót.

Életünk szerves része a kirándulás, a túrázás. Főleg
a kisgyermekes családok és a nyugdíjasok körében
népszerű a vidéki barangolás – mesélte Niklai Ákos,
a Magyar Turizmus Zrt. volt elnöke a Kávészünet
belföldi turizmusról szóló részében. A statisztikák
alátámasztják: ha beköszön a jó idő, automatikusan
kimegyünk a természetbe. A falusi turizmus egyébként egyre
több vendéget vonz külföldről
is, Hollandiából például
egész családok érkeznek, hogy faluról falura járják be a vidéket.
Kávészünet –
A Duna-Ipoly NemHuszárik
Kata műsora
zeti Park előadója,
minden
pénteken
Kővári Anita elmon19.00-kor
dása szerint az utóbbi

tíz évben megsokszorozódtak a szervezett kirándulások és túrák. A természetvédelmi területek között
kiemelkedő jelentősége van az újbudai Sas-hegynek,
amelynek építményeit most újítják fel egy pályázatnak köszönhetően. Csodálatos körpanorámában
gyönyörködhet, aki ellátogat a kilátóhoz. Ugyanitt
június végéig minden vasárnap kisállat-bemutatót
is tartanak, ahol a környezetünkben élő emlősökkel,
például a borzzal vagy a nyesttel ismerkedhetnek
meg a kisgyermekek.
Barabás Éva, az RTL Klub népszerű műsorvezetője felnőtt fejjel fedezte fel a főváros
környékét, kedvenc helye a Hármashatárhegy, ahová kutyáját is mindig magával viszi.
A műsorban lelkesen mesélt szülőhelyéről a
Tolna megyei Berekaljáról, állítása szerint hazánkban itt a legszebb a naplemente.

MÉDIARÉS

Lapos tévék kora
Gyorsan nő a „lapos tévék” elterjedtsége a magyarországi háztartásokban – derül ki egy friss kutatásból. A teljes lakossági készülékállomány több mint 6 milliós, egy háztartásra átlagosan 1,6 darab
televízió jut. A használatban levő készülékek túlnyomó többsége, azaz 85 százaléka még hagyományos, katódsugárcsöves tévé,
nagyrészt legfeljebb közepes, 72 cm alatti képátlóval. De az adatok
egyértelműen kirajzolják a fejlődési trendeket: egyre többen váltanak a képcsőről korszerűbb (LCD, plazma, led) technológiára, és a
képméret is fokozatosan növekszik.
A kutatás szerint a háztartási multimédiás eszközök közül a televízió után a DVD-lejátszó a legnépszerűbb: minden második hazai
háztartásban megtalálható. Letaszította trónjáról a VHS-t, a videomagnó azonban még mindig az otthonok bő harmadában áll a tévé
mellett. A DVD kihívója, a blu-ray elterjedtsége egyelőre nagyon
alacsony a hazai piacon.

Hirdessen a megújult
Újbudában!
Kedvezményekért hívja
az alábbi telefonszámot:
06/30/619-3323

titled-1 1

2012.05.03. 14:33:47

Albertfalvi közösségek ünnepe
2012. június 8., 9., 10.
2012. június 8. (péntek)
18.30 „...Az utam muzsikálva járom”
AKH Opera- és dalstúdió műsora
2012. június 9. (szombat)
15.00

Mesekincskereső

17.30

„Apraja-nagyja” táncgála

18.00

Musical legendák – legendás musicalek

Fővédnök: Csukás István és a Kaláka együttes
Az újbudai pályázat csapatvetélkedőjének döntője
Szent Benedek Iskolaközpont és Óvoda, AKH Divattánctanoda,
Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda tánccsoportjai
Petőfi Musical Stúdió és a Don Bosco Katolikus Általános Iskola
musicalcsoportjának közös műsora

2012. június 10. (vasárnap)
16.00

„Regényes albertfalva” – tárlatlátogatás

19.30

Ünnepi zárókoncert

A Hely- és iskolatörténeti Gyűjtemény épületében
1116 Budapest, Pentele u. 8.
A tárlatot vezeti: Beleznay Andor
GESUALDO Kamarakórus hangversenye
Helyszín: Szent Mihály-plébániatemplom
1116 Budapest, Bükköny u. 3.

MEGHÍVÓ PEDAGÓGUS ESTRE

részletes program: ujbuda.hu
Pályázati felhívás
„Honoratus Kodály Zoltán”

Kodály szellemisége a Kárpát-medencében

9

1117 Budapest, Hauszmann A.
és Szerémi út sarka
Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

Kodály Zoltán születésének 130. évében Nemzetiségi Összművészeti Fesztiválunk tiszteleg a zeneszerző, zenetudós munkássága előtt, és felidézi jelenkori
szellemiségét.
Rendelést felveszünk a hét minden napján
Részvételi feltételek:
10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,
A „Honoratus Kodály Zoltán” összművészeti felhíváson a magyarországi nem(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a
Budapest,
zetiségek tagjai és csoportjai vehetnek részt. A részt vevők egyaránt 1117
lehetnek
Hauszmann A.
www.trofeaonline.com-on.
és Szerémi út sarka
amatőr és professzionális alkotók.
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)
Asztalfoglalás:
A pályázat témája: bármely képző-, vizuális és akusztikus művészeti alkotás
(061) 481 3000
melyet Kodály Zoltán munkássága vagy zeneműve inspirált.
Étkezési jegyeket elfogadunk!
A jelentkezők két fő kategóriában indulhatnak: alkotóművészet, előadó-művészet. A rendezvényen részt vevő valamennyi nemzetiség díszdobozos bronz emPogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti,
lékplakett díjazásban részesül. Az egyes művészeti kategóriákat díjazzák.
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)
Bővebb információ: 279-3600, info@ujbudakulti.hu
w w w. t r
o f e a g r i l l . c o m
WWW.TROFEAGRILL.COM
A jelentkezés határideje: 2012. augusztus 31.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS

Szeretettel hívjuk és várjuk az Újbuda Önkormányzata által
fenntartott intézmények vezetőit, pedagógusait a 2012.
június 1-jén 18.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő
Pedagógus estre.
Helyszín: Kamaraerdei Ifjúsági Park
Köszönettel fogadjuk a kerületünkben működő cégek, vállalkozások
felajánlásait az est tombola ajándékaira. Támogatóinkat feltüntetjük
meghívónkon, plakátjainkon, lehetőség van a felajánlott ajándékok személyes átadására.
titkarsag@upi.ujbuda.hu, 381-0664
Keressük a megoldást!
címmel indított tehetséggondozó szakkört az
Újbudai Pedagógiai Intézet a matematikát és a
logikai játékokat kedvelő felső tagozatos tanulóknak.
A tehetséggondozó program a NEFMI NTPKTMK-11-0249 nyilvántartási számú pályázati
támogatással valósul meg. A foglalkozások helyszíne
az Újbudai Pedagógiai Intézet.
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PÁRTOK ESEMÉNYEI

• Budán, a JAGELLÓ úton felújítják
az útpályáját a BAH-csomópontnál.
Az útszakasz rekonstrukciója során a
csomópontban található buszmegálló
pályaszerkezetét kicserélik. A tömegközlekedést az útfelújítás nem érinti
lényegesen; az esetlegesen kialakuló
torlódások miatt előfordulhatnak menetrendi eltérések (1.).
• Tartanak a munkálatok a XII., NÁRCISZ utcában a Stromfeld Aurél út és a
Vöröskő utca között, és a Stromfeld Aurél
úton (csatornaépítés) (2.), valamint a HATÁRŐR úton a Gaál József út és a Ráth
György utca között még útszűkületekre
számítsanak, a lefelé vezető oldalon pedig
tilos megállni (3.).
• Az M7-es autópálya csomópontban a Budapest felé tartók nem tudnak áthajtani az
autóút M1-es felé vezető oldalára.

• Az M0-ás autóút déli szektorát szélesítik, ezért legutóbb a halásztelki csomópontban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon lezárták a le- és felhajtó ágat. A
terelőút a szigetszentmiklósi csomóponton át vezet.
• A 6-os főúti csomópontban az M1-es autópálya felé vezető oldalon találják zárva a le- és felhajtóágat az autósok. Itt az M0-ás autóút–M6-os autópálya–Érdészak csomópont–6os főút útvonalon kell
kerülni.
• A diósdi csomópont3.
ban a 7-es főútról
egyik irányból sem
lehet az M0-ás autóút
M1-es autópálya felé
vezető oldalára felhajtani. Itt a terelőút
2.
az M0-áson az M5-ös
autópálya felé vezet,
majd a következő
csomópontnál
kell
visszafordulni.
1.

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

A híreket a FŐVINFORM szolgáltatta.

KÖZLEKEDÉS

KERESZTREJTVÉNY
Áprily Lajos: Jelentés
c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 2. Az idézet első sora (O, S, Á, GY, I). 13. Német
gépkocsimárka. 14. Ismert biztosító társaság. 15. Történelmi
terület a Holt-tengertől D-re. 16. Néma apát! 17. … Nielsen,
némafilmcsillag. 19. Füllel érzékel. 21. Hidrogén és vanádium
vegyjele. 22. Hajórész. 24. Afrikai menyétféle ragadozó. 26.
Menyasszony. 27. Ritka férfinév. 29. Rossz előjel. 31. Széchenyi
Zsigmond indiai vadászkönyve. 33. Előhoz egynemű betűi. 35.
Londoni fekete! 37. Angliai megye és székhely. 38. Határozószó, jelentése: színtiszta, teljes,
igazi. 40. …újfalu, település Vas
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megyében. 41. Rátonyi Róbert. 42. II. Rákóczi Ferenc parasztgenerálisa (2 szó). 43. Szintén. 44. Névelős edény. 46. Nagy finn állóvíz. 47. Apátsági székhely a Bakonyban. 49. Alekszej Tolsztoj
mérnöke. 51. Ágazat páros betűi. 52. Színművésznő (Ildikó). 53.
BKV ügyfele. 55. …hegy, Csepel-szigeti község. 56. Levitézlett
francia terrorszervezet névbetűi. 58. Alkoholos. 61. Kén, kálium
és bór vegyjele. 63. Maglód közepe! 64. Fizetésképtelenség. 65.
Nemi jelleg. 67. Folyadék. 68. … bene! Jól jegyezd meg! 70. Török eredetű régi magyar személynév. 72. Parányi rész.
Függőleges: 1. Az idézet második sora (N, É, Y, A, D, P, N).
2. Olvasztó kemence. 3. Juttat. 4. Klasszikus út. 5. Mérlegel. 6.
Közelében, angolul. 7. Ezüst vegyjele. 8. Egykori német kancellár (Helmut). 9. Menekülő. 10. Talál. 11. Korrövidítés. 12.
Nobel-díjas dán fizikus (Niels). 18. Színész-Újságíró
Beküldési
Rangadó, röv. 20. Angol író testvérpár (Mary és
határidő:
a megCharles). 23. Német iparvidék. 25. Fantasztikus
jelenést
követő
expedíció. 26. Gránátalma, perzsául (ANAR). 28.
hét keddje. Cím:
Fenolból és formaldehidből előállított műanyag.
1118 Bp., Csíki30. Vízben odébb áll. 32. Verőér. 33. Könyörög. 34.
hegyek u. 13.
Vasarely művészeti iránya. 36. Afrikai főváros, angol
neve. 38. Régies családnévvégződés. 39. Vonatkozó
névmás. 45. Piaci eladó. 48. Mascagni hazánkban még nem
játszott operája. 50. Nedves, németül. 52. Tartományi kormányzó az Oszmán Birodalomban. 54. Hajszín. 55. Farmermárka. 57.
Állat alá terített szalma. 59. Paradicsom, idegen helyesírással. 60.
Édesség. 62. Démétér istennő mellékneve. 64. -hat, -het az angol
nyelvben. 66. Olasz közszolgálati műsorszolgáltató névbetűi. 69.
Rövid morzehang. 71. Saját kezűleg, röv. 73. Tórium vegyjele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 2.
A 9. szám rejtvényének megfejtése: „Köszönöm Istenem az
édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat”. Nyertese: Kapuy Edéné, Beregszász u. Nyeremény: könyvjutalom,
mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

Cím: Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy
20/471-4972. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
14–18 óráig.
Május 23-án 18 órakor közéleti est. Vendégünk: Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgó, a 2011-es Prima-díj győztese, a BEK-győztes labdarúgócsapat tagja és az Aranycsapat
Alapítvány elnöke. Házigazda: dr. Surányi
Ilona, a kerületi Fidesz alelnöke.
Május 31-én 18 órakor „Annak aki szeret”
címmel irodalmi est a 33 éve pódiumon lévő
Pálfy Margit színművész előadásában magyar
költők és írók műveiből, valamint Latinovits
Zoltán írásaiból.

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

Cím: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806.
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig
jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási,
-felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk:
www.mszpujbuda.blog.hu.
Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com
e-mail címre.

A KDNP PROGRAMJAI

Cím: Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat Dr. Rétvári
Bence vezetésével. Jelentkezni lehet a KDNPirodában.
Nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás május 30. 17–18 óra között.

LMP-HÍREK

Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az LMP dél-budai területi
szervezetének programjairól részletesen tájékozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.
blog.hu és honlapukon: http://delbuda.
lehetmas.hu.

A JOBBIK PROGRAMJAI

Cím: Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Aktuális programjainkról kérjen információt személyesen a Villányi út 20/A alatti irodánkban, vagy telefonon, a 365-1488 számon,
e-mailben az ujbuda@jobbik.hu címen vagy
látogasson el honlapunkra, a www.ujbuda.
jobbik.hu-ra, ahol önkormányzati munkánkat
is nyomon követheti! Irodánkban már szerdán
megvásárolhatja a Barikád újság legfrissebb
számát!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Ízelítő a 60+ programokból
További információért keresse az Újbuda 60+ Programközpontot (Zsombolyai
utca 6., TIT épülete, nyitva
tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 372-4636)
Május 23. 13.00 Kézműves foglalkozás:
készülődés pünkösdre, textiltárgyak készítése. Szent Imreváros Idősek Klubja, Bocskai u. 43–45.

Május 24. 10.00 60+ Színház, film, matiné!
Szakonyi Károly, Gogol: „Holt lelkek”, a
Madách Színház 1976-os előadásának vetítése. Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47.
Május 24. 14.00 Gyaloglóklub. Gazdagréti
Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.
Május 24. és 31. 7.00–13.00 Piac: őstermelők árulják terményeiket. Kardhegy u.

IV. Szenior országos rejvényfejtő verseny 2012.
Ideje: 2012. június 9., szombat 10.30 óra
Helye: Újbuda 60+ Programközpont
Kategóriák: 1. Sudoku (logikai) rejtvény
2. Rejtvényfejtés (kezdő, középhaladó, ha-

60+ Gyaloglóprogram Újbudán

A Monspart Sarolta támogatásával és nevével fémjelzett program célja, hogy az
időskorúak egy egyszerű, olcsó, hasznos

4., a közösségi ház mellett.
Május 24. és 31. 16.00–18.00 Horgászklub: a Kéktó téri horgásztó horgászainak
klubja. Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2.
Május 24. és 31. 18.00–20.00 Kelenvölgyi
Festőiskola kezdőknek és haladóknak. KKH
Május 25. 15.30 Irodalmi teadélután: válogatás a 60+ Vers- és prózaíró pályázatra

ladó) 3. Nagyi-unoka csapatverseny
Korcsoportok: 60 éves kor felett
Nevezés: 2012. június 6-áig a 60+ Programközpontban személyesen vagy a 372-

3482 telefonszámon, valamint a gabonyi.
erika@ujbuda.hu e-mail címen.
Bővebb információ: www.roe.ini.hu,
roe@chello.hu, 06/30/9342-173

testedzési formával minél magasabb szinten támogassák saját egészségüket.
Előadás a mozgás-táplálkozás kapcsolatá-

ról (energiaegyensúly-modell): 2012. júni-

Kult program:

szombaton 8–12 óra között
A Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány ismét karitatív gyűjtőakciót rendez
egy határon túli (kárpátaljai) magyar iskola
és óvoda javára a Tétényi úti üzletközpont
területén.
Gyűjtenek: tartós élelmiszert, könyveket,
iskolaszereket, játékokat, ruhaneműt.

us 19. 14.00 óra. 60+ Programközpont

60+ Bűnmegelőzési előadások

Az utcai zseblopás és rablás megelőzése
Időpont: 2012. június 7. 14.00 óra
Helyszín:Újbuda 60+ Programközpont

Újbudai Lekvárfőző Verseny
Ha Ön semmihez sem fogható lekvárt tud
készíteni, akkor nevezzen be lekvárfőző
versenyünkre, amelynek zsűrizését és eredményhirdetését szeptember 15-én tartjuk
majd a gazdagréti piacon.
Nevezés szeptember 8-áig:
e-mail-ben: a gazdagretiosszefogas@
freemail.hu címen
személyesen: a Gazdagréti Közösségi Ház
portáján (Törökugrató utca 9.)

IX. Újbudai Ünnepi Könyvhét
2012. június 7–10.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta szervezi meg minden évben az Ünnepi Könyvhetet, immár
83. alkalommal. A IX. Újbudai Ünnepi
Könyvhét a Kőrösy József utcában, párhuzamosan a Vörösmarty téren folyó Ünnepi Könyvhét eseményeivel zajlik majd. A
könyvhétre mind a négy napon 10–18 óráig
várjuk az érdeklődőket!
Karitatív gyűjtőakció
2012. május 31-étől június 6-áig 10–18,

Egyház:

Barokk pünkösd, 2012. május 28. 18.15
Válogatás Johann Sebastian Bach legszebb
műveiből, a mise után a magyar szentek
templomában (1117 Budapest, Magyar
Tudósok körútja 1., a Petőfi híd budai híd-

érkezett művekből. GKH
Május 25. 18.00 Bokor Pál fotókiállításának megnyitója: a Reagan-korszak Amerikájáról. Helyszín: a Rét Galéria.
Május 25. 19.00 Újbudai Fészek Klub:
Meghívott vendég: Bilicsi Erzsébet rendező. Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos utca 8.
Május 29. 19.00 Előhívó Művész Filmklub: Milos Forman: Hair. ŐKH

Csatlakozzon Ön is az Újbudai Balatonátúszó Csapathoz!
Várjuk jelentkezését a
balatonatuszas@szeretemujbudat.hu e-mail címre vagy
Junghausz Rajmund, a csapat főszervezőjénél a
0670/94-24-624 telefonszámon.
Amennyiben május 31-ig regisztrál,
a részvételi díjból 10% kedvezmény illeti meg!

főjénél). A Presto kamaraegyüttes és az
Imperatrix énekegyüttes koncertje. A belépés díjtalan.

Sport:

Pünkösdi Labdavarázs
2012. május 28.
Gabányi László sportcsarnok (XI., Hauszmann Alajos u. 5.). A Budai XI SE szervezésében.
Lakossági tollaslabdázási lehetőség
Gabányi László sportcsarnok
Minden pénteken 18.30–19.30 óráig, kedvezményes 3000 Ft/óra áron.
Pályafoglalás,
bővebb
tájékoztatás:

ÉLETMÓD
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RECEPT

APRÓHIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

ÖSSZEKÖLTÖZŐK! Tulajdonostól 2–3 generációs XI–
XXII. határán 160 nm-es házam kisebb lakásra (-okra) cserélném értékegyeztetéssel (panel kizárva) vagy eladnám!
226-4539, +36/20/333-1477.
INGYEN ENERGIATANUSÍTVÁNY! – Amennyiben
irodánkon keresztül értékesíti ingatlanát!!! Ne töprengjen!
Bízza ránk ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda
www.nkingatlan.com, XI., Bartók Béla út 21. Hétköznap
9–18-ig. 385-3711.
ÉRDLIGETEN 728 nm-es telken, 60 nm-es ház 11,9 M
Ft-ért eladó. 06/30/922-9053.
KÖRÖSI U.-I, 147 nm-es, cirkós, panorámás lakás eladó:
31,9 M Ft. 06/30/922-9053.

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával.
06/20/542-3529.
ANTENNASZERELÉS 201-5368, 06/20/537-6281.
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes
kiszállás.06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS

ÜVEGEZÉS háznál is, biztosításra is. 310-4116,
06/30/281-1457.
SZOBAFESTÉS, parketta-burkolás. 06/30/232-8732.
ENERGIATANÚSÍTVÁNY készítése, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Teljes
körűen.
202-2505,
06/30/251-3800.

FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547, Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz
munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal! 10% hétvégi
kedvezmény. T.: 06/70/2144-235, 280-2542.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 06/30/9907-694.
KERTGONDOZÁS, háztakarítás, fakivágás lélekkel
nyugdíjasnak kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
REDŐNYÖSMUNKÁK 06/20/219-3061.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal, 4 Pillér Kft. 4054603, 06/30/931-5495.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 2852882, 06/30/878-8977.
KERTI és házkörüli munkák, hulladékelszállítással.
06/70/368-8389.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogozás garanciával.
2046-793, 06/20/9346-993.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést,
permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
REDŐNY-, reluxajavítás. Szúnyogháló, napellenző. 370-4932.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalom.
06/20/392-6368.
FODRÁSZ házhoz megy, mérsékelt árak. 06/70/286-2904.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, víz- és
villanyszerelést, kisebb javításokat is vállalok. 06/30/9750053, 226-2527.
REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere.
06/20/321-0601.
ENERGIATANÚSÍTVÁNY készítést vállal okl. építőmérnök. 06/20/938-0891.
TÁRSASHÁZKEZELÉST kerületi kft. jogi-műszaki hátérrel végez. 204-0765 wegakft@hotmail.com
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás, teljes körű lakásfelújítás, épületek külső szigetelése, minőség, garancia, kedvező
ár. Török és Kiss Stúdió Kft. 06/30/730-0450.
BÁDOG, pala, cserép tetőszigetelés javítása 1986 óta budai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015.
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás. 06/70/541-9022.
AJTÓ-ABLAK, zárjavítás, asztalosmunkák. 06/70/262-8598.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

GYÓGYÁSZAT

BÉRLEMÉNY
BÉRELNÉK 60 nm körüli bútorozatlan lakást.
06/30/206-3587.

GARÁZS
NÁDORLIGET Lakóparkban, körtértől 2 megállónyira,
teremgarázs-beállóhely eladó. 06/30/517-7120.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 2469021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi gyorsszolgálat. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-,
központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs
János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANY-VÍZ SZERELÉS, hétvégén is. Elektromos
cserépkályhák hőtárolós kályhák javítása. www.villjozef.
hu T.: 06/70/235-6644.
VILLANY- és bojlerszerelés. 310-4018, 06/20/915-2678.

LAKÁSSZERVIZ

MOSÓGÉPJAVÍTÁS
garanciával,
hétvégén
is.
06/20/288-5148.
HŰTŐGÉP, mosógép helyszíni javítása, hétvégén is.
06/1/421-5959, 06/30/942-2946.

IMPRESSZUM
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LÉZERSEBÉSZET, Fehérvári út 12.: benőtt körmök, vírusszemölcsök, seprűvénák stb. 06/70/402-2262.
DR. SZASZKÓ Anikó neurológus magánrendelése a
Sztregova utcában egyeztetés után. 06/70/551-0288.

FOGSORKÉSZÍTÉS – akció! Teljes fogsor 39 500 Ft/db.
Törhetetlen, rugalmas fogsor 49 500 Ft/db. Hidak, koronák
készítése. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30/737-5251.

RÉGISÉG
DIPLOMATALAKÁS berendezéséhez antik bútort, kvalitásos festményt, keresek megvételre 06/30/303-6940.
MŰGYŰJTŐNŐ kiemelten magas áron vásárol készpénzért antik műtárgyakat, festményeket (magyar neves festőktől előnyben), ezüsttárgyakat, arany ékszereket, porcelánokat. Teljes hagyatékért első vevőként a legtöbbet fizetem!
Ingyenes kiszállás! 06/30/322-5989, 06/1/9520-144.

OKTATÁS
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást
vállal. 06/30/479-7247.
ANGOLNYELV-VIZSGÁRA felkészítés. 06/20/392-6368.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára felkészít, korrepetál a körtérnél 386-2382, 06/20/546-8963.
MATEMATIKAOKTATÁS középiskolásoknak és középiskolába készülő nyolcadikosoknak gyakorlott szaktanártól: +36/30/633-1390.
XI. KERÜLETI, 5 évfolyamos gimnázium várja leendő 9.
évfolyamos tanulóit angol kéttannyelvű, vagy angol nyelvi
előkészítő, emelt informatika tagozatára. Bővebb információ honlapunkon: www.kag.hu

Meggyes cibere
Hozzávalók: 1/2 kg kimagozott meggy, 1 tojás, 2 dl tejföl, só, citromhéj, liszt szükség, cukor pedig ízlés szerint.
Elkészítése: Cukros vízben megfőzzük a
meggyet (a kompótot, lekvárt csak felforraljuk), tejfölös habarást készítünk, majd azzal
besűrítjük. Ha levesnek akarjuk, akkor kevesebb, ha mártásnak, akkor nagyobb habarást
kell adni a gyümölcsös leveshez (leveshez
másfél liter vizet, egy kanálka lisztet, mártáshoz 2 kanál liszttel készüljön a habarás).
Különösen a mártás nagyon finom főtt húsok
mellé, hiszen a tyúkból főzött húsleves után a
ciberemártás csodálatosan harmonizál a főtt
hús mellé.
A receptet beküldte: Varga Zsuzsanna
Receptjeiket a media@ujbuda.hu e-mail címre vagy a szerkesztőségünkbe várjuk!

ÁLLÁS
XI. KERÜLETI ingatlaniroda munkatársakat keres.
Ingyenes képzést biztosítunk. Akár 70%-os jutalék!
nagykekseg@t-online.hu
MEGNYITÁSRA váró, XI. kerületi UPC Partner shopba munkatársakat keresünk. A pályázatokat a szaboi@
construct-tel.hu címre kérjük megküldeni.

GONDOZÁS
IDŐSGONDOZÁS: Szent Anna Otthonápolási szolgálat.
06/30/238-9003.

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

KÖNYVEK
ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvhagyatékát
antikváriumunk szívesen megvásárolja. Ingyenes kiszállás,
korrekt árak, 40 év szakmai tapasztalat. Tel.: 06/1/7879282, +36/30/877-1460.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom,
nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

KÖZLEMÉNY
TÁRSASHÁZI közös képviselet az Önök igénye szerint.
+36/70/394-3467.

KARINTHY SZÍNHÁZ –
ÚJBUDA-TOTÓ NYERTESE
A 8. szám megfejtése: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b,
5-a, 6-c, 7-b, 8-a, 9-c, 10-a, 11-b. Nyertese:
Karsainé Lukács Katalin, Kászony u. Nyeremény: Páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a jegyek átvételéről.

Főszerkesztő: Tóth Zoltán András • Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft. Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója •
Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László • Nyomdai előkészítés: MediaHero Kft. info@mediahero.eu • Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető: Pusztai Ferenc igazgató • Terjeszti az Újbuda
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.
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HELYI ÉRTÉK

G. Rácz Balázs

Tízezrek otthona a „rakéta”
A Schönherz Zoltán Kollégium idén ünnepli 50 éves fennállását, hiszen a kerületünkben található épület
elkészülte előtt már létezett ezen a néven diákszállás a Budai Várban. A Hilton építése miatt költöztek a
lakók a ’80-as évek elején a Budafoki útra.

A több mint 1000 főnek otthont adó, 67 méter magas, 20 szintes épület lakói szerint a kollégium nem csupán egy
lakóközösség, hanem értékrend és életérzés is egyben. Az 1981 szeptemberében Finta József Ybl-díjas építész tervei
alapján készült, az Irinyi József utca és a Budafoki út sarkán magasodó toronyházat „rakétának” is becézik a műegyetemisták. Több tízezren lakták már, de különleges atmoszféráját igazából az adja meg, hogy igazán
forrongó közösségi életet alakítottak ki az itt megfordult fiatalok, amelynek híre messze túlmutat a
kollégium falain.
A Simonyi Károly magyar származású szoftverfejlesztő tudósról és űrturistáról elnevezett
szakkollégium több évtizedes múlttal rendelkező szakköröket fog össze. Az épületben működik a hangtechnikával foglalkozó AC stúdió & live, a saját TV-s stúdióval rendelkező
BSS, a HA5KFU hívójelet viselő rádióamatőr klub, a méretes szerverparkot üzemeltető Kollégiumi Számítástechnikai Kör (KSZK), a Schönherz Elektronikai Műhely
(SEM), valamint a Kir-Dev webfejlesztő csapat. A szakkollégiumban folyamatosak
az előadások, félévente több párhuzamos tanfolyam is folyik.
A legtöbben azonban mégis a minden évben megrendezett
Schönherz Qpáról ismerik az épületet, amely nemcsak a
résztvevőknek, hanem az arra járóknak, illetve a fővárosi lakosok számára is izgalmas pillanatokat
szerzett már. A számtalan őrült feladatot felvonultató verseny egyik emlékezetes eseménye a
Mátrix, amikor a kollégium szobáinak viláHelyi érték –
gítását ki-be kapcsolva egy számítógép által
lokálpatrióta
vezérelt óriáskijelzőn vetítenek vicces és
műsor minden
meghökkentő animációkat az éjszakába.

hétfőn 19.15-kor

Új lakóink – babafotók
Szeretettel
várjuk
szerkesztőségünkbe
a kerületi babákról készült elbűvölő fényképeket. A
fotókat postai úton
az 1118 Budapest,
Csíki-hegyek utca
13–15. címre, vagy
elektronikus
formában, a media@
ujbuda.hu
e-mail
címre várjuk.

Mitku Milán
Október 30-án született.
Imád enni és bazsalyogni.

Czibula Szonja
Július 18-án született, és
mindig mosolyog.

Horváth Eszter
Tavaly október 18-án jött
világra, anyukája szerint
egy „angyal”.
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Nagyszínpadi programok:

10.00
11.15
11.45
12.30
14.00
14.30
15.00
15.40
17.00
18.30
20.00

Ákom Bákom bábcsoport
Hetedhétország mesemondói
Zenés gyerekkoncert versekkel
Gyermek színpadi programok
Taekwondo bemutató
Solymászok és madarak
Fergeteges interaktív dobshow
Irigy Hónaljmirigy
Vastag Tamás
KFT koncert
Program zárása

Az én legkedvesebb játszótéri emlékem négyéves koromból maradt meg. Éppen a születésnapomhoz kötődik, ezért
a nagymamám minden évben újra és újra elmeséli.
A Feneketlen-tó mellett lévő játszóra jártunk a nagymamámmal egészen kicsi korom óta. Van ott egy magas,
kanyargós csúszda, amelynek a tetejére egy eléggé ingatag, kötélből font, meredek létraféleségen
lehet feljutni. Hároméves koromban, még
Kedves Olvasók!
talán előbb is, mindenáron fel akartam
A beérkezett
oda menni és csúszdázni. A nagymamám
játszótéri törezt nem engedte, mert mindig úgy vigyáténetek közül
most a 2. hezott rám, mint a szeme fényére. Most már
lyezést elért,
tudom, akár le is eshettem volna, mert ak11 éves G. Rácz
kor még alacsonyabb voltam, mint a véBalázs meséjét
dőkorlát.
olvashatják.
Addig nyúztam a nagyimat, míg megígérte: ha betöltöm a negyedik életévemet,
születésnapomra az lesz az egyik ajándék, hogy felmehetek a magas csúszdára. Alig vártam a nagy eseményt! A
nagymamám ezt írta aznap a nekem és rólam írt naplójában erről: „Drága Balázskám! Ilyen boldognak, mint
amilyen ma voltál, még talán sohasem láttalak! Ma eljött
a nagy nap, megbíztam benned, és Te felmentél a magas
csúszdára! Az első lecsúszásnál azt hiszem izgultál kicsit,
de azután abba sem akartad hagyni…”
Abban a születésnapi csúszdázásban az volt az érdekes,
hogy sikerült az egész játszótér közönségének a figyelmét
felhívni magamra. Be nem állt a szám, kiabáltam a nagymamának, hogy csak rám figyeljen minden lecsúszásnál,
és ilyeneket mondtam, kérdeztem egyfolytában: „A nem
négyévesek nem tudnak feljönni, ugye? A nullaévesek
mindjárt leesnének, ugye? De én már négyéves vagyok,
én lecsúszhatok! Figyelj, nagymama, ez a születésnapi
ajándééééék!” –, és lecsúsztam százszor is ülve, fekve, hason, háton, még állva is akartam, de azt már nem engedte.
Lehet, hogy ebben a számomra emlékezetes csúszdázásban másnak nincs semmi érdekes, de nekem akkor is
fontos, várva várt esemény volt. Azt éreztem, hogy végre
„nagy” vagyok, és bízhat bennem a nagymama.
Mostanában is sokat vagyok vele, ezt a történetet is az ő
számítógépén írom. Ő időskorában tanulta meg a számítógépezést, de mindenre megtanított engem is, amit a „Kattints rá nagyi!” tanfolyamokon tanult. Ezt a történetet is a
nagymama e-mail címéről küldtem, mert nála írtam, az ő
naplóját, elbeszélését és a saját emlékeimet felhasználva.

Bikás park
2012. május 27.

belépés
ingyenes
Egész napos ingyenes programok gyermekeknek:

Egész napos ingyenes családi programok:

Ugárálóvárak, gyermek óriás olimpia, aszfaltrajzverseny, biciklis ügyességi pályák, streetball,
póni-lovaglás, mászófalak, népi gyermek alkotóház,
arcfestés, lufihajtogatás, Családi Rally - Kőváry
Barnával, kézműves foglalkozás, mesék birodalma

Egész napos ingyenes programok az egész családnak:

egészségügyi szűrések, elsősegély-oktatás,
felnőtt ügyességi játékok

Vahot utca - Tétényi út - Bártfai utca
által határolt terület

