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A sportot nem lehet
elég korán kezdeni
Számos labdajáték, köztük a foci, a
kézilabda, a röplabda és a tenisz alapjait is elsajátíthatják a Mozgolóda és a
Hétszínvirág Óvoda gyermekei az új
sportpályákon.

A közelmúltban átadott felnőtt fitneszpályát is a legkisebbek vehették birtokba május 27-én a Bikás parkban tartott gyermeknapi rendezvényen. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatos nevelés népszerűsítésére, így ezen az eseményen osztották ki a Szemét vagy
kincs című környezetvédelmi alkotói pályázat díjait is. A felhőtlen szórakozás jegyében volt élő csocsó, szörf, pónilovaglás, ugrálóvár, arcfestés, babaprogram, streetball- és aszfaltrajzverseny is. A színpadon a sztárfellépő a tinilányok kedvence, Vastag Tamás volt, a humorra éhezők
pedig a híres paródiacsapatot, az Irigy Hónaljmirigyet és a legendásan ironikus hangvételű KFT együttest hallgathatták meg.
Városrészünkben a lakosság közel 15%-a, azaz 21 ezer fő kiskorú, Újbuda egyike azon kevés kerületeknek, ahol növekszik a lakosságszám.
A gyermekek és szüleik igényeinek megfelelően egyre több helyen létesülnek gyermek- és családbarát intézmények, szolgáltatások.
Összeállításunk a 6-7. oldalon.

Sportosan indult a nap két kerületi óvodában
május 30-án. A lelkes gyermeksereg ugyanis
ekkor vehette birtokába az új, kifejezetten az
ő korosztályuk számára kifejlesztett, 6x12
méteres, korszerű, műfűvel borított sportpályákat, amelyeken kosárpalánk, focikapu és
más sporteszközök is segítik a mozgást.
Az ünnepélyes átadón Hoffmann Tamás
polgármester hangsúlyozta: a sportot nem
lehet elég korán elkezdeni, így az önkormányzati vezetés igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, hogy már a legkisebbekkel
megismertesse a mozgás örömét.
Az díszszalag átvágásánál Buzánszky Jenő,
a Nemzet Sportolója is jelen volt, aki 2011ben azzal a céllal alapította az Ovi Foci
Közhasznú Alapítványt, hogy országszerte a
legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi
Sport Program. A pályák megépítéséhez az
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. óvodánként 2 132 500 forinttal járult hozzá.

Színesedett Kelenföld
A Kelenföldi pályaudvar lepusztult aluljárója sosem tartozott a városrész látványosságai
közé, de a Táncsics Mihály Kollégium önkéntes diákjai tettek róla, hogy a helyzet megváltozzon. A kollégisták a Színes Város Mozgalom égisze alatt vidám, meseszerű jelenetekben
festették fel a város és vidék találkozását az aluljáró kijáratának falaira.

A Victor Vasarely által megálmodott Színes Város koncepciót követve az Örökség és Társadalom Alapítvány azért
dolgozik, hogy a művészet a galériákból az utcákra vonuljon, hogy ezáltal az esztétikai értékek minél több emberhez
juthassanak el. A Magyarországon elterjedt Pillangóhatás
Pedagógiai Program is ezt a szellemiséget követi, melynek
segítségével már számos közismert és forgalmas közteret színeztek ki önkéntes diákok, így a Széll Kálmán téren, a Pöt�työs utcában, a Flórián téren, de Sopronban és Pécsett is ott
hagyták már ecsetnyomaikat.
A két és fél hónapig tartó munka eredménye a vidék és város találkozását megragadó festmény lett a kelenföldi pálya-

udvaron, amelyben a vonat köti össze
az embereket. Az akciót szervező alapítvány által meghirdetett országos pályázatban három diákcsoport három régióban festhetett ki egy-egy helyszínt. A
Budapesti régióban a Táncsics Mihály
Tehetséggondozó Kollégium nyerte el a
lehetőséget, hogy a Kelenföldi pályaudvar aluljáróját varázsolja újjá.
– Vidékiek vagyunk, és a mi csapatunkban csupa olyan ember van, aki szeret tenni valamit a másikért – magyarázza
Dorka, a „táncsisosok” vezéregyénisége, aki azt is elárulta,

minden fázist a diákcsoportok hajtottak végre, így a tervezés,
az előkészítés, a kivitelezés, az átadás, valamint a dokumentáció is az ő feladatuk volt.

Új funkciók a Gombában

Megmenekült fajok

Egyedülálló laterna magica előadások
és más rendezvények befogadására is
alkalmas lehet a megújult épület.

Több ritka állatfaj, így a haragos sikló is
visszatért a Sas-hegyre, sőt, virágzik a világon kizárólag itt található rekedt budai
nyúlfarkfű is.
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Tengernek fényes csillaga
Sebestyén Márta és barátai jótékonysági koncertet adtak, amellyel a Gazdagréti Református Gyülekezet új közösségi tereinek
kialakítását segítik.

9

12

2

AKTUÁLIS

Újbuda

Játszótereket neveztek el

LAPZÁRTA
Közbiztonsági fórum
Kelenvölgyben
Ezúttal Kelenvölgy volt a közbiztonsági
fórumsorozat helyszíne. A városrész lakói
leginkább a betörésekre panaszkodtak, több
felszólaló arról számolt be, hogy házukat fényes nappal, alapos megfigyelést követően
rabolták ki, általában miután a tulajdonosok
elindultak dolgozni. Endrődi József képviselő megerősítette, a kis forgalmú környék
vonzó terepet jelent a bűnözőknek,
így nagyon fontos, hogy a lakók
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re és mindent jelentsenek a
rendőrségnek. A polgármeswww.ujbuda.hu/
ter a felvetésekre reagálva
hirek
elmondta, a jövőben a rendőri
jelenlét fokozásával, a polgárőrség megerősítésével igyekeznek
megelőzni a betöréseket.

Budapesti Kerületek
IV. Focitornája
Hatodik helyen végzett Újbuda csapata a
Budapesti Kerületek Focitornáján május
19-én, a III. kerületi TVE sportközpontban.
A 19 kerületi együttesből és a fővárost képviselő közalkalmazottakból és köztisztviselőkből álló kispályás csapatok csoportmérkőzéseken harcoltak a továbbjutásért, aztán
az egyenes kieséses szakasz következett. A
döntő után végül a XVIII. kerület gárdája
vehette át a kupát.
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Több mint 70 kerületi iskola és óvoda bevonásával hirdetett pályázatot Újbuda Önkormányzata idén tavasszal.
Az „Adj nevet a játszóterednek” programban a szülők és
a gyerekek szavazhatták meg, mi legyen kedvenc játszóterük neve.

Óvodások közreműködésével leplezték le a Károli Gáspár téri
Harangos játszótér névtábláját. 213 ötlet érkezett az önkormányzathoz arról, ki hogyan nevezné el a környezetében lévő játszót.
A névválasztásról kizárólag a kerületi iskolákba, óvodákba járók
dönthettek, a legtöbb szavazatot elnyert név táblája pedig minden esetben felkerül majd a játszótér kerítésének ajtajára. Voltak
olyan pályázók is, akik kedvenc játszóterükhöz kötődő vidám
történeteket is beküldtek. (A legjobb játszótéri történetet lapunk
hátoldalán olvashatják)
A megnyitóünnepségre a tér másik oldalán működő Nyitnikék
Óvoda készült színes műsorral, így az ide járó gyerekek vehették először birtokba a nemcsak elnevezett, de gyönyörűen fel is
újított játszóteret. Jankó István helyi önkormányzati képviselő
elmondta, három évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy a fővárosi
tulajdonú, rendkívül rossz állapotban lévő Károli Gáspár teret vegye át Újbuda Önkormányzata, hogy megkezdődhessen a felújítás. – A helyben lakó szülőkkel közösen gondolkodva terveztük
meg a játszóteret, így a korábban elhanyagolt és balesetveszélyes
játszó mára mindenki örömére szolgál – tette hozzá a képviselő.

Ökoiskola lehet a Pető Intézetből

Felhőtlen gyereknap
Gazdagréten
Mókás gyermekversekkel, lufihajtogatással
és szerencsekerékkel várta a legkisebbeket
május 19-én a KULTI Gazdagréti Közösségi
Ház. Király Nóra önkormányzati képviselő
köszöntője után a Tarka Színpad művészei
kedves gyermekversekkel csaltak mosolyt a
látogatók arcára. Később volt itt bábos torna,
népmese és sok-sok zene.

Ahhoz, hogy egy intézmény ökoiskolává válhasson, számtalan szempontrendszernek kell megfelelnie. Ebből az egyik
legfontosabb a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése és annak
folyamatos működtetése, ez pedig komoly szervezési, illetve
anyagi feladatot ró az egyes intézményekre.

Ennek az alapvető kritériumnak
a teljesítéséhez segítette hozzá
Újbuda Önkormányzata a Pető
Intézetet. A támogatás keretében
nyolc palackpréssel ajándékozták
meg az intézményt, és bekapcsolták a kerületben sikeresen működő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe. A hivatal
számára a környezetvédelem kiemelt jelentőséggel bír, évek óta
következetesen fejlesztik a kerületi óvodákban és iskolákban folyó
környezettudatos nevelést.
A fejlesztési elképzelések megvalósításához a kerületi környezetvédelmi alapból rendszeres
pénzforrásokat biztosít az oktatási intézmények részére. Ennek a tudatos és következetes fejlesztésnek köszönhető, hogy
jelenleg Újbuda Önkormányzatának fenntartásában 7 zöldóvoda és 9 ökoiskola működik, amelyeknek a száma folyamatosan bővül.

Egyedülálló tavaszi hangverseny

ÜGYFÉLBARÁT

Huszonhat iskolai kórus megmérettetésének ünnepélyes eredményhirdetését tartották május 23-án az Újbudai Pedagógiai Intézet székhelyén.

A budapesti kerületek közül egyedül Újbudán
szerveznek olyan hangversenyt, amelyen a
városrész szinte minden iskolája képviselteti
magát. – Ez egy jó lehetőség a kórusok be-

mutatkozására, a gyerekek és kórusvezetők
munkájának elismerésére, a zenei tehetségek
fejlesztésére. Több mint 1000 tanuló, illetve
pedagógus együttes munkájának koronája ez
a hangverseny, melyet gyakorlatilag
egy éven át tartó felkészülés előz meg
– mondta Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai
Pedagógiai Intézet (UPI)igazgatója.
Az UPI fáradhatatlanul dolgozik a
kerületi diákságot megmozgató és az
egészséges versenyszellemet kialakító
programok szervezésén. Sikerrel, hiszen az Újbudai Tavaszi Hangversenynek otthont adó Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium díszterme zsúfolásig
megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel és
zenekedvelőkkel.
Az eredményhirdetésen Simicskó
István országgyűlési képviselő megköszönte az iskolák vezetőinek, hogy
az általuk vezetett intézményekben,
lehetőséget adva a gyerekeknek a szervezett éneklésre, támogatják hazánk
zenei értékeinek, kultúrájának éltetését. – A kórusvezetőknek pedig külön
köszönet jár, amiért igazi közösségi
élményt adnak a gyerekeknek, mely a
közel 1000 diák érdeklődéséből és a
kórusban való részvételéből igazolást
nyer – mondta Simicskó.
Kiemelt arany minősítésben részesültek a legjobb kórusok, amelyek listáját
az ujbuda.hu oldalon találják.
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Újra itt az útlevélszezon
– rövidebb kiállítási határidőkkel
DA .h
u

2012. január 1-jétől az ügyfelek – a megszokott 30 napos ügyintézési határidőnél – jelentősen rövidebb időn belül kaphatják
Bővebb
meg útlevelüket.
információ:
A következő három különleges eljárást lehet választani – terwww.
mészetesen az alapilletéken felüli pótdíj ellenében – a magánujbuda.hu
útlevél (esetleg a második magánútlevél) igénylésekor:
Alapilletékek
Életkor
6 év alatt
6–18 év között
18–70 év között
70 év felett

Érvényességi idő
3 év
5 év
5 év
10 év
10 év

Illeték Ft
2500
2500
7500
14 000
2500

Pótdíjak
Elnevezés

Napok száma

Soron kívüli eljárás
Sürgősségi eljárás
Azonnali eljárás

7 napon belül
3 napon belül
24 órán belül

Alapilletéken
felüli pótdíj (Ft)
19 000
29 000
39 000

Soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében a kérelem az ország
bármely okmányirodájában, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag csak a Központi Okmányirodában (1133 Bp.,
Visegrádi u. 110–112.) nyújtható be.
A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a
Központi Okmányirodában vehető át.
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Ülésezett a képvise-

Újbuda

lő-testület

MISSZIÓ
Pártok helyett
közérdek

Ellenzéki bojkott
lapunkkal szemben
Pedagógusnap alkalmából miniszteri elismerésben részesült Homolay Károly. A díszoklevelet
Hoffmann Tamás polgármester nyújtotta át a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatójának a
testület ülésén május 31-én. Napirend előtti felszólalások során az ellenzéki frakciók vezetői
egységesen kritizálták lapunk állítólagos egyoldalúságát, és bejelentették: addig nem kívánnak
az Újbudában megszólalni, míg számukra is elfogadható módon nem változik a helyzet. A 28
nyilvánosan tárgyalt napirendi pont között szerepelt a Kulturális Városközpont (KVK) akcióterületének kiszélesítése és a parkolási rendszer saját kézbe vétele is.

Bojkott
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közlése a kerület közéleti lapjában. Ez ügyben egyeztetést kezdeményezett a frakcióvezetőkkel.

Elfogult, egyoldalú, cenzúrázott,
pártlap – ezek a jelzők ismétlődÚjjáépülhet a Gomba
tek az ellenzéki frakcióvezetők
hozzászólásaiban,
melyekben
A napirendek között a legtöbb kérössztüzet zúdítottak a megújult
dést és hozzászólást kiváltó pont a
Újbuda újság szerkesztőségére,
Kulturális Városközpont (KVK)
valamint a tulajdonos Önkorakcióterületének módosítása volt.
mányzat vezetésére. Budai MikA KVK-val kapcsolatban hozott
lós (MSZP) egy, a kerületi média
eddigi határozatok lehetőséget bizfüggetlenségét vizsgáló bizottság
tosítanak arra, hogy a felszabaduló
felállítását szorgalmazta, illetve
támogatási források segítségével
bejelentette, amennyiben ez nem
megtörténjen a Móricz Zsigmond
jön létre, a Médiatanácshoz forkörtér és különösen a Gomba épüdulnak. Gajárszki Áron (LMP) elletének és környezetének évtizefogadhatatlannak tartja, hogy évi
dek óta húzódó rendezése. Ehhez
140 millió forint közpénzt költ
az oda telepítendő tevékenyséa kerület olyan elfogult médiugeket úgy kellett meghatározni,
mokra, amelyek állítása szerint
hogy azok megfeleljenek a projekt
cenzúrázzák az ellenzéki véleegyik fő célkitűzésének, a kulturáményeket. Kerékgyártó Krisztilis kínálat növelésének.
na (Jobbik) azt sérelmezte, hogy az A KVK témakörében terveztük megkérdezni
újság új szerkesztési a frakciók képviselőit. Ez alkalommal azonkoncepciója szerint ban az ellenzéki pártok (az MSZP, az LMP és
a képviselőcsoportok a Jobbik) egyöntetűen úgy határoztak, hogy a
csak előre meghatá- bojkottra hivatkozva nem kívánnak tájékozrozott – megfogalma- tatást nyújtani álláspontjukról. A Fidesz és a
zása szerint irányított KDNP ugyan nyilatkozott lapunknak, az ő vé– témákban fejthetik leményük közlését azonban a kiegyensúlyozott
ki véleményüket, és tájékoztatásra való tekintettel elhalasztjuk.
Az eset kapcsán szerkesztőségünk megjegyzi,
a felkészülésre sem
kapnak elég időt. hogy a pártpolitikai kérdésben nem kívánunk
Ezen kívül ő is cen- állást foglalni, a szakmai egyeztetésnek viszont
zúrának tekinti a pár- állunk elébe. Az új lapformátum tervezésekor
tok
véleményének frakcióvezetői egyeztetésen jeleztük, hogy
szerkesztett formá- minden frakciótól örömmel fogadunk javasban történő közrea- latokat, elsősorban olyan témákban, amelyek
dását. Végül mind- valóban érintik az újbudaiakat, és nem csak a
hárman bejelentették, pártok szabad kampányolását, megnyilvánuamíg nem érzékelnek lását szolgálják. A mostani lapzártáig egyetlen
pozitív változást az ilyen témajavaslatot sem kaptunk az ellenzéki
Újbuda újság pártat- pártoktól.
A szerkesztőség
lansága terén, addig
semmilyen
formában nem kívánnak megjelenni a
A Gomba épületének műemléki
lapban. Az ülés végén Hoffmann
renoválása után kialakításra kerül
Tamás egy olyan nyilatkozat elfoegy térszint alatti előadótér, amely
gadását és aláírását szorgalmazalkalmas lesz a városban egyedülta, amelyik a szólásszabadságot
álló, úgynevezett laterna magica
hangsúlyozza, és azt deklarálja,
előadások és más stúdiórendezvéhogy az újság új formátumával
nyek befogadására. Továbbá létrea cél a lakosság igényeinek meghozható benne egy magas színvofelelően kevesebb aktuálpolitika
nalú vendéglátóegység is, ahol egy

vetítőrendszert kívánnak üzembe
állítani, melyen a kerületet népszerűsítő kisfilmek játszhatók le.
A sajátos gyűrű alaprajzú épület
belső udvara, valamint közvetlen
környezete, az épületcikkelyek
közötti átjáró hangulatos közterületté alakítható. Mindehhez persze arra van szükség, hogy a még
most is ott található trafót végre
kiköltöztessék. Erre a 4-es metró munkálatait végző DBR Metró már 2011 októberére ígéretet
tett, a legfrissebb hírek szerint ez
szeptemberig megtörténik. Szintén őszre várható az épület birtokviszonyának rendezése is, hiszen
az még mindig a főváros tulajdonában áll.

Pályázatok
A képviselő-testület úgy határozott, hogy részt vesz az MLSZ által
kiírt országos labdarúgópálya-építési pályázaton.
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a körben a Bethlen
kepviselo_testuGábor Általános Islet_ulesek
kola és Újreál Gimnáziumot, a Domokos
Pál Péter Általános Iskolát
és a Lágymányosi Bárdos Lajos
Kéttannyelvű Általános Iskola és
Gimnáziumot találták alkalmasnak. A beruházáshoz szükséges
25,3 millió forintos önrész biztosításához Újbuda Önkormányzata a
2013. évre előzetes kötelezettséget
vállalt. A jövőben differenciáltan
történik a Papp László Sportolói Ösztöndíj szétosztása, aminek
köszönhetően lehetségessé válik,
hogy az eddigi tizenöttel szemben
évente húsz tehetséges, 13–25 év
közötti nappali tagozatos hallgatói jogviszonyú sportoló részesülhessen pénzbeli segítségben. Két
TÁMOP-os pályázat benyújtásáról
is döntés született. Az egyik a „Rugalmas munkahelyek, családbarát
Újbuda” címet viseli, míg a másik
egy óvodafejlesztésre kiírt pályázat.

RÓLUNK SZÓL
Új csoportszobák
az Érem utcában
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és Óvoda Érem utcai felújított
épületét, valamint a hozzátartozó gyönyörű
udvart adták át használatra a kicsiknek májusban.
Az intézmény három csoport, azaz 68 gyermek befogadására alkalmas, jelenleg azonban még csak egy csoporttal működik. A
többiek szeptemberben csatlakoznak majd
társaikhoz. A beruházás értéke 168 millió forint volt.
A testület egy évvel ezelőtt döntött arról, hogy bővíti az óvodai férőhelyek számát, és
külön összeget különít el e feladat végrehajtására. Azóta több intézményben is bővült a
csoportok száma.

Újbuda lakosságának joga van a hiteles, pontos és elfogulatlan tájékoztatáshoz. Minden kerületi lakosnak joga van ahhoz, hogy olyan lapot kapjon minden második héten kézhez,
amely segíti az eligazodásban, amely neki és érte szól.
Két hónappal ezelőtt egy ilyen, minőségi lap megalkotása
volt a célja az Újbuda szerkesztőségének. Ezt a törekvést
minden magát demokratikusnak nevező politikai erőnek támogatnia kell. Akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a politikusoknak hátrébb kell húzódniuk. Meg kell érteniük, ha egy
újságot a szerkesztők szerkesztenek, akkor az kerül az oldalakra, ami a lakosságnak fontos, és nem az, ami a politikai
elöljáróknak. Sajnálatos, ha ezt egy politikus vagy politikai
párt nem tudja elfogadni. De elfogadhatatlan, hogy az egyéni érdek
Az Újbuda szerkesztéés ambíció a közösség érdeke vagy a
si és etikai irányelveivdemokratikus elvek elé kerüljön.
el kapcsolatos nyA megújult Újbudában valóban keilatkozattervezet
vesebb hely jut a politikusoknak, de
megtekinthető az
ujbuda.hu honlapon.
sokkal több a közéletnek. Azoknak a
dolgoknak, amelyek ezt a közösséget
érintik, és olyan ügyeknek, amelyekkel valóban érdemes foglalkozni. Érthetetlen, ha egy politikai párt nem kíván a közösség ügyeivel foglalkozni, nem
akarja kifejteni véleményét a kerület egészségügyi vagy szociális ellátásairól, a parkolási és a közlekedési kérdésekről.
Minden laptulajdonosnak joga, hogy meghatározza, mi a
célja egy kiadvány megjelentetésével. Ha a lap tulajdonosa
az önkormányzat, akkor tulajdonosként is azokat kell képviselnie, akiknek a nevében eljár: az itt élőket. Egy önkormányzat tehát csak a közösség elfogulatlan tájékoztatását
határozhatja meg egy lap megjelentetésének céljaként. A kerület közszolgáltató médiumának az a feladata, hogy beszámoljon az itt élőket érintő fontos eseményekről és hírekről,
az ő adóbefizetéseikből gazdálkodó hivatalok tevékenységéről. Az a dolgunk, hogy az itt élőket szolgáljuk, és ezt nem
tehetjük jobban annál, minthogy biztosítjuk az őket tájékoztató média függetlenségét.
Kívánjuk a sajtó szabadságát!

Hoffmann Tamás
polgármester

Trianon
emléknapjára
Karinthy Frigyes: Levél kisfiamnak
(részlet)
„Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked
nyugodtan írhatok szabadon és őszintén – hozzád beszélve és mégis magamhoz – valamiről, amiről soha
nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha,
aminek a nevét soha ki nem mondtam. (…)

És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit:
valami fáj, ami nincs.
Valamikor hallani fogsz majd az életnek
egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy
akinek levágták a kezét és a lábát,
sokáig érzi még sajogni az
ujjakat, amik nincsenek.
Ha ezt hallod majd: KoNemzeti tragédiánk –
lozsvár, és ezt: Erdély, és
Trianon
ezt: Kárpátok – meg fogod
Június 4. 18.15
tudni, mire gondoltam.”
ism: Június 5. 22.15
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Ismét van lelkipásztora
a Budai Baptista Gyülekezetnek
Az Alsóhegy utcai templomban május 19-én délután ünnepélyesen beiktatták Fábián Sándor
lelkipásztort Meláth Attila budapesti baptista missziókerületi elnök vezetésével.

A baptista egyház tulajdonképpeni vezetője a hívők közössége, ezért a gyülekezetek maguk
választják ki lelkipásztorukat. Így történt ez most is. A Budai Baptista Gyülekezet tagsága – többalkalmas vendégszolgálat után – titkos szavazáson a gyülekezet élére hívta
Fábián Sándort. A megható
istentiszteletre az újbudai
hivőkön kívül sokan jöttek el Rákospalotáról is,
Útravaló
és búcsúztak el eddigi lelŐkumenikus műsor
kipásztoruktól, a kerületi
HÉTFŐ 19.30
társegyházak és a baptista
gyülekezetek pásztorai pedig áldást mondtak.
A kerület polgármestere levélben gratulált a fiatal, háromgyermekes lelkésznek, erőt, lendületet kívánva biztosította az eddigi jó kapcsolat további folytatásáról.
Az új lelkipásztor előtt rengeteg feladat áll: családés beteglátogatás, a gyülekezet különböző alakulataival való szoros kapcsolat kiépítése, egyszóval meg-

Könyvátadó:
sportágválasztó
Eddig talán nehéz döntés volt, hogy milyen sportot űzzünk,
hobbiszinten járjunk-e edzésekre, hogy jó kondiban legyünk,
vagy versenyszerű sportolókká váljunk, amikor a dobogó
legteteje a cél. A kerületben számos sportág közül választhat
a lakosság, idén pedig tovább bővült a mozgási lehetőségek
köre, így a labdarúgás, a röplabda, a dzsúdó, a kosárlabda és
a ritmikus sportgimnasztika mellett a vízilabda és a jégkorong világával is megismerkedhetnek az érdeklődők.
A Gabányi Sportcsarnokban május 24-én Hoffmann Tamás
polgármester köszöntötte a kerületi sportegyesületek képviselőit és az általános iskolák igazgatóit, majd egy-egy értékes szakkönyvvel ajándékozta meg a résztvevőket. Nagy
János „Hogyan válasszak sportágat” című képes lexikonja
azzal a céllal született, hogy információkkal, adatokkal lássa el az olvasót egyrészt arról, milyen sportágak léteznek,
másrészt pedig arról, milyen alkathoz vagy személyiséghez
melyik sporttevékenység illik a legjobban.
A szakkönyv megfelelő segítséget nyújthat az igazgatók
számára abban, milyen sportágat ajánljanak a diákoknak, hiszen a Nemzeti Sportszövetséggel, a magyar sportági szövetségekkel és sportintézményekkel együttműködve, javarészt
a szakszövetségek által elkészített anyagok alapján szerkesztették. Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
ügyvezetője és Horváth Gábor szakmai igazgató a sportágválasztás gyakorlati részéről fejtette ki gondolatait, majd
Várhegyi Katalin sportszervező a szeptember 15-i sportágválasztó rendezvény előkészületeiről mesélt.

Elindult az Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság

Horváth Gábor

A legutóbbi közéleti estre Kű Lajos olimpiai ezüstérmes futballistát
hívták meg a Budafoki úti Fidesz-irodába. A Prima díjas exsportoló
az Aranycsapat Alapítvány elnökeként arról számolt be, az évek óta
futó kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságot idén
kiterjesztették az egész világra, így az USA-ból, Kanadából, Ausztráliából, sőt, még Szudánból is érkeznek magyar focicsapatok a
megmérettetésre.

Kű Lajossal Surányi Ilona,
a Gyermekekért XI. Alapítvány vezetője beszélgetett a sportoló életéről és a
diákbajnokság részleteiről.
Az eddig példa nélküli
kezdeményezés nemcsak
fociban versenyezteti a világ számos pontján élő magyar származású diákokat,
de asztaliteniszben, kézilabdában, birkózásban, sakkban, mi
több, irodalmi-történelmi vetélkedőn is megméreti őket.
– A szellemi vetélkedő azért is fontos, mert meg kell változtatnunk azt
a téves előítéletet, mely szerint a focistának annyi esze van, hogy éppen
hazatalál – jelentette ki Kű Lajos,
aki őszinte és lehengerlő stílusával
ezúttal is magával ragadta a közönséget. A sportszervező a magyar
labdarúgás felélesztésével kapcsolatban annyit mondott, bízik benne,
hogy nem felejtettünk el focizni. –
Hatvan éven keresztül mi tanítottuk
a világot, az nem lehet, hogy most
átessünk a labdán. A talentum a gén-

jeinkben van, amit viszont egyszerűen meg
kell tanulni az az, hogy
többet és gyorsabban
fussunk, mint az ellenfél. Kű Lajos szerint
sokan és sokat beszélnek a magyar fociról,
az utánpótlás-nevelésről, pedig csinálni kellene, és akkor meglenne az eredmény is.
A találkozón elhangzott az is, hogy
mivel több mint 400 határon túli
fiatal vesz majd részt a hazánkban
rendezendő döntőn – akiket a szervezőknek kell ellátniuk – az Aranycsapat Alapítvány minden adományt
szívesen fogad.
Az esten Surányi Ilona bejelentette: a Gyermekekért XI. Alapítvány
június 6-áig gyűjtést rendez a nehéz
sorsú kárpátaljai iskolák és óvodák
javára. A szervezet Kelenföld városközpontnál, a piacnál várja a használt tanszereket, számítástechnikai
eszközöket, illetve ruhákat adományozó kerületieket.

Zöldtea-délután
a környezetvédelem világnapján

Gyűjtsünk szelektíven
otthon!

Közös gondolkodásra invitál mindenkit Nagyné Antal Anikó
önkormányzati képviselő a környezettudatos életmód lehetőségeiről. Finom sütemények és egy csésze zöld tea mellett közös
beszélgetést szerveznek környezetünk problémáiról és a megoldási javaslatokról.

Újbuda Önkormányzata továbbra
is várja mindazon kerületi társasházak jelentkezését, amelyek
csatlakozni kívánnak az általa
finanszírozott gyűjtési rendszerhez!

IDŐPONT: 2012. június 5., kedd 16 óra
HELYSZÍN: Fonó Budai Zeneház
(1116 Budapest, Sztregova utca 3.)
ELŐADÁSOK: ERDÉSZET ÉS KÖZJÓ (Holdampf Gyula okleveles
erdőmérnök)
ENERGIATAKARÉKOSSÁG – PASSZÍVHÁZ – LAKÓKOMFORT
(Debreczy Zoltán gépészmérnök, a Passzívház
Szövetség elnöke)
HELYI INFORMÁCIÓK
(Újbuda Önkormányzata, Környezetvédelmi Osztály)
INFORMÁCIÓK A 60+-RÓL (Toldi Tamás referens)
VENDÉG: DR. HOFFMANN TAMÁS, Újbuda polgármestere

Az FKF által kihelyezett gyűjtőtartályokban a papír-, műanyag
és fémhulladékok gyűjthetők szelektíven, melyeket a szolgáltató heti
rendszerességgel szállít el. A szelektív
gyűjtés bevezetésével csökkenthető a
hagyományos kommunális hulladékok
elszállítására fordított összeg.
További információ a (06/1) 3724684-es telefonszámon kapható.

Az Y generáció

HASZONKULCS

Az 1980-as, ’90-es évek szülötteit nevezzük „Y” vagy „ezredfordulós” generációnak. A
munkaerőpiacon most jelentkező legfrissebb korosztályt jellegzetességei különböztetik meg
a korábbi generációktól. Sajátosságaik, igényeik figyelembe vétele elengedhetetlen a munkaerőpiacon a sikeres kiválasztás és motiválás során.
A számítógépekkel együtt nőttek fel, szinte „technológiaőrültek”, gyakorlatiasak, már iskoláskorukban volt saját mobiltelefonjuk és remekül eligazodnak az interneten. Míg az előző
generációk tudomásul vették, milyen a munkahely, addig az Y generáció már maga alakítja,
formálja azt a saját képére. Az új generáció értékeli a csoportos teljesítményt, hisz a közös
erőfeszítések eredményében. Otthon érzik magukat a világban, hiszen sokat tudnak róla, az
internetnek köszönhetően tájékozottak, bár sokszor nem magát az információt tudják, hanem azt, hol kell megkeresni.
Egyszerre több feladatot szeretnek végezni, és a munkaidejük felénél kevesebb időt töltenek az íróasztal mögött,
inkább a legkülönbözőbb helyekről, mobiltelefonon és laptopon dolgoznak. Sajátos hírcsatornáik
vannak. Munkamániások, állandóan elérhetők,
mobilak. A munkaadók szerint öntudatosak, karrieristák, nagy részüket csak a pénz érdekli. Az „Y
Haszonkulcs – az
generáció” képzésére hangsúlyt kell fektetni, hiÚjbuda TV gazdasági,
szen ők alkotják majd a jövő vezetőit – derült ki az
vállalkozási műsora
Újbuda TV gazdasági és vállalkozás műsorában.
SZERDA 18.15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának
2012. évi pályázati kiírása
Budapest Főváros Közgyűlése nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben:
– A fővárosi zöld felületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása
– Az avar és kerti zöldhulladék komposztálásának elősegítését célzó programok támogatása
– Helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint tanösvények létrehozását segítő
programok, akciók támogatása
– Vízbázisvédelmi és energiahatékonysági program bevezetésének támogatása
A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat kiemelt céljaira összesen 28 903 ezer forint áll rendelkezésre.
A pályázati dokumentációt a www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában
(Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1–3.) lehet beszerezni (hétfő: 8.00–18.00, kedd-csütörtök: 8.00–16.30, péntek: 8.00–14.00).
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A Bikáson már
nem szégyen a futás

Újbuda

800

5

KÉK HÍREK

Jutalmat kaptak
bátorságukért
Újbudai rendőrök sikeresen fogtak el
egy fegyveres rablót még áprilisban. Az
intézkedő rendőröket az Önkormányzat május 23-án jutalmazta meg.

800 méteres futókört és öt elemből álló kültéri fitneszpályát avattak a Bikás dombon. Ezzel
újabb ingyenes mozgási lehetőséghez jutottak
az újbudaiak.

A BRFK sajtóosztályának közleménye szerint április 13-án egy férfi lépett be az újbudai
postahivatalba, fegyverrel megfenyegette
az alkalmazottakat, és
a bevételt követelte. Az
A XI. kerületi
elkövető leütötte a heRendőrkapitányság
lyiségben
tartózkodó
2011. évi
biztonsági őrt, majd a
tevékenységéről
megszerzett készpénzzel
szóló beszámoló
elmenekült.
elolvasható az
A Budapesti Rendőrujbuda.hu/kepvisefőkapitányság
nyomozói
lo_testulet_ulesek
a
támadás
után
azonnal
oldalon.
megkezdték a tettes felkutatását. A két járőrnek
köszönhetően a helyszín közelében húsz
percen belül elfogták azt a 31 éves hajlék-

A Bikás dombon nyílt meg az első, kifejezetten a felnőtt korosztálynak szánt kültéri fitneszpálya, ahová öt,
nyújtásra és erősítésre is alkalmas gépet helyeztek ki. A
kezdeményezés célja, hogy az arra járókat rávegyék a
testmozgásra. A pálya már az első napon hatalmas népszerűségre tett szert, a parkban sétálók meg-megálltak,
hogy kipróbálhassák a gépeket.
– Volt már itt sportverseny és bemutató, de a Bikás
park olyan színvonalas lett, hogy egyre inkább hívogatja a kerületieket sportolni – fogalmazott Simicskó
István államtitkár, a kerület országgyűlési képviselője.
Hoffmann Tamás úgy látja, modern társadalmunkban
különösen fontos, hogy mindent megtegyünk fittségünk
megőrzéséért, a fitneszjátszótér pedig olyan eszközökből áll, amelyeket egyébként az otthonunkban, vagy
egy kondicionáló teremben tudnánk használni. Ezen
gépeket viszont a nap bármely szakaszában ki tudja
próbálni mindenki, akinek igénye van a testmozgásra.
A megnyitón mutatkozott be az első újbudai Budo
Centrum is: ingyenes harcművészeti órák és bemutatók
várták a résztvevőket. A 800 méteres rekortán futókört
össznépi futással és gyaloglással avatták fel a résztvevők. – Már évek óta várunk erre a pillanatra. Én 47 éve
lakom a szemközti házban, és gyakran futottam egyegy kört itt, a Bikás parkban. Az új kezdeményezésnek
hála nyugodt, barátságos környezetben edzhetünk az
ismerőseinkkel együtt – nyilatkozta Németh Ferenc öttusázó olimpikonunk, a futókör egyik első kipróbálója.
A játszótér építését az Újbuda Sportjáért Kft. finanszírozta.

talan férfit, akit végül sikeresen előállítottak.
Az intézkedő rendőröknek Kohári Péter

FŐVÁROSI HÍREK

Nemcsak az élelmiszerek,

a vízórák „szavatossága” is lejár egyszer!

Testvérvárosi megállapodást köt Budapest és Peking. Az erről szóló javaslatot
egyhangúlag hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés május 30-i ülésén. Budapest
emellett három évre egyetértési megállapodást köt Sanghaj Önkormányzatával,
valamint barátsági és együttműködési megállapodást ír alá Azerbajdzsán fővárosával, Bakuval. A városatyák döntöttek arról is, hogy Budapest csatlakozzon
a Peking vezetésével alakuló Turisztikai Városok Világszövetségéhez (WTCF).
A szövetség céljai között szerepel a világ vezető turisztikai úti céljai kapcsolatrendszerének intézményesítése, elmélyítése. Peking főpolgármestere tavaly októberben kérte fel Tarlós Istvánt, csatlakozzon a szövetséghez, felajánlva az első
körben jelentkező városok számára garantált tagsági díjfizetési mentességet. Az
előterjesztés szerint a csatlakozás marketingértéke a távol-keleti piacokon már
rövidtávon is kedvező hatással lehet Budapest turistaforgalmának élénkítésére.
Döntött a tiltott, közösségellenes magatartások bírságolásáról a Fővárosi Közgyűlés. Ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhatnak ki azokra, akik egyebek mellett
jogtalanul helyeznek ki, vagy beszennyeznek utcanév-, ismertetőtáblát; nem gondoskodnak az ingatlanjaik előtti terület gondozásáról, síkosság- és gyommentesítéséről; nem szállítják el időben az építési törmeléket; nem kijelölt helyen helyeznek el hirdetményt, plakátot. Sárádi Kálmánné főjegyző tájékoztatása szerint
továbbra is vizsgálják, mit lehetne még a rendelet körébe vonni, ezért a közgyűlés
következő ülésén, június 20-án is napirenden lesz a szabályozás.

Gondoskodjon hatévente mellékvízmérôje cseréjérôl, hitelesíttetésérôl, hogy

valóban csak annyit fizessen, amennyit fogyasztott!
valóban
óban csak annyit fize
fizessen,
essen, amennyit fogyaszt
fogyasztott!
Gondoskodjon
oskodjonn hatévente mellékvízm
mellékvízmérôje
mérôje cseréjérôl, hitelesítt
hitelesíttetésérôl,
tetésérôl hogy

www.vizmuvek.hu
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Százéves álom vált valóra, amikor május végén megnyitották a Fővárosi Állatés Növénykertben a Varázshegyet. A Nagysziklán belüli, 3200 négyzetméteres
állandó kiállításon a földi élet során feltűnt különleges létformákat, az élet fejlődését, lenyűgöző gazdagságát mutatják be. A
Közép-Európában egyedülálló, négyszintes, 16
teremből álló tárlaton a
látogatók interaktív és
kalandos játékokkal, élő
állatok bemutatóival, óriásállatok modelljeivel, a
mikrovilág megismerését
lehetővé tevő kivetítős
mikroszkópokkal, felfedező és előadótermekkel
találkozhatnak. Megnézhetnek továbbá egy húszméteres bálnát, benyúlhatnak egy T-Rex szájába, jégkorszaki időutazáson vehetnek részt, vagy megtekinthetik a mikrovilág óriásira
nagyított modelljeit. A Varázshegy teljes beruházási költsége 1,35 milliárd forint
volt, amelyhez a Fővárosi Állat-és Növénykert több mint 200 millió forint saját
forrást, a Fővárosi Önkormányzat pedig 250 millió forintos önerőt biztosított. Az
Európai Unió támogatása csaknem 900 millió forintot tett ki.
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Egy nap, amikor minden a legkiseb
Játék- és sportlehetőségek, mesesátor, aszfaltrajzverseny és koncertek nyújtottak felejthetetlen élményt a kicsiknek május 27-én. A gyermekek ünnepe kapcsán utánanéztünk családbarát
programoknak és készségfejlesztési lehetőségeknek is.

Gyereknap a Bikáson
A mai Bikás park a lakótelep felvonulási területe volt annak építése idején.
A legenda szerint egyszer egy teherautó

annyira megsüllyedt a sárban, hogy nem
tudták kihúzni. Egyszerűbbnek találták,
ha földet hordanak rá, így alakult ki a
szánkózó domb. 1981-ben került a domb
tetejére az a szoborcsoport, amelyről a
hely a nevét kapta. A zöld területet a lakossági igények szerint alakították ki az
évek során: bibliai jeleneteket ábrázoló
játszóteret
hoztak létre a gyerA médiasátorban
a betérő lehetőséget
mekek számára,
kapott arra, hogy
nagyméretű, több
a tévé képernyőjén
mint egyhektáros
keresztül üzenkutyafuttatót küjen szeretteinek,
lönítettek el, de
ismerőseinek.
a sportolási lehetőségeket is folyamatosan bővítik. Legutóbb egy 800
méteres futókört, valamint egy felnőtt
fitneszpályát adtak át a nagyközönségnek.

csoló programot szerveztek, például a
„Mesesátorban” és a „Játéksátorban”,
ahol a 60+ program önkéntesei, valamint a Keveháza utcai Idősek Klubja
tagjai foglalkoztak a kicsikkel.
Emellett a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatos
nevelés népszerűsítésére, és több
újrahasznosításról, illetve környezetvédelemről szóló előadással,
programmal is készültek. Természetesen a felhőtlen, szórakozással töltött pillanatokról is gondoskodtak, volt élő csocsó, szörf,
pónilovaglás, ugrálóvár, arcfestés,
babaprogram, streetball- és aszfaltrajzverseny.
Ha ez még nem lenne elég, idén a
látogatók összekötve a kellemest a
hasznossal, a Gyógyír Kft. jóvoltából egészségügyi szűréseken is részt
vehettek. Mindeközben a délután folyamán, a színpadon taekwondobemutatót
tartott a Winner Judo, fellépett a Napvirág zenekar, a Garabonciás, valamint
megtekinthető volt a Kossuth Gyermekotthon Romhányi-versekből összeállított előadása is. A sztárfellépők között
üdvözölhettük az immár Fonogram díjas
Vastag Tamást, a híres paródiacsapatot,
az Irigy Hónaljmirigyet és a legendásan
ironikus hangvételű KFT együttest is.

Benne voltak a TV-ben
Az Újbuda Televízió idén sajátos, kreatív programmal érkezett Kelenföldre.
A médiasátorban a betérő lehetőséget
kapott arra, hogy a tévé képernyőjén
keresztül üzenjen szeretteinek, ismerőseinek. Volt, aki édesanyjának szavalt

élményükről számoltak be. Ezek alapján
a legnépszerűbb programnak az ugrálóvár,
az élő csocsó és a
solymászbemutató bizonyult.

Programok és
versenyek
A gyermeknapon bemutatkoztak azok a
szervezetek is, akik
nap mint nap azon
fáradoznak, hogy városrészünk barátságos, rendezett otthont
nyújtson számunkra.
Az Újbuda Prizma a
Fővárosi Közterületfelügyeletet kérte fel,
hogy
népszerűsítse
az FKF gyermek- és
ifjúsági pályázatait.
Kihirdették a Szemét
vagy kincs című környezetvédelmi alkotói
pályázat nyerteseinek
névsorát. A versenyre a kerületi iskolák
diákjai nevezhettek
olyan tárgyakkal, melyeknek alapanyagai
egyébként a szemétben landoltak volna.
A zsűri a használhatóságot, hordhatóságot, egyediséget és
kreativitást díjazta. A
megmérettetések sora
itt még nem zárult le.
A Groupama Garancia
Biztosító aszfaltrajzversenyre invitálta a
kicsiket, amely témája a mesevilág volt.
A legjobb rajzok készítői biciklivel, rollerekkel és rajzeszközökkel térhettek haza.
A gyermeknapon közel hetven nagyobb
és számos kisebb díjat vihettek haza az
újbudai iskolások.

Az önkéntesek

2012 a generációk közti szolidaritás
éve, ebben a szellemben a gyereknapra
is számos ifjakat és időseket összekap-

verset, sokan pedig ének- vagy tánctudásukat villantották meg a kamerák előtt. A
legtöbben azonban a friss gyermeknapi

A Vöröskereszt Nemzetközi Világnapjának fővárosi ünnepsége a Bikás dombi
gyermeknap betétrendezvényeként valósult meg. Emellett a Vöröskereszt Budai
Régiója is itt mutatta be a 2020-ig szóló
stratégiáját. – Ahogy mondani szoktuk:
legyetek részesei! Az volt a célunk, hogy
a gondolatainkat eljuttassuk az embereknek, mivel csak akkor járhatunk sikerrel,
ha aktivizálni tudjuk őket a közös cél

érdekében – fogalmazott Nagy Tibor
régióvezető. Az összefogás valóban elengedhetetlen része a stratégia megvalósításának, mely egyben a társadalom fejlesztésének záloga is. Ezt jól jelzi, hogy
a Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálat
csatlakozása után nem sokkal Kőváry
Barna autóversenyző-műsorvezető is
csatlakozott a szervezethez. – Másfél
éve, amikor beléptem a Vöröskeresztbe,
elsőként az Ifjúsági Szervezettel kezdtünk el dolgozni egy projekten. A célunk

Szülőként, nagyszülőként milyennek látja a gyermekek helyzetét kerületünkben?
Bartók Jánosné, nagymama:
– A Baranyai utcai és a Fehérvári úti
játszóteret látogatjuk rendszeresen,
nagyon szeretnek ide járni a kicsik,
szép és rendezett mindkettő.
Trosztmér Károlyné, nagymama:
– A kis unokám remekül érzi magát,
több játszóteret is szoktunk látogatni, ami
éppen útba esik. Az unokám még túl pici
a sporthoz, a későbbiekben szeretnénk
valamilyen labdajáték lehetőséget keresni
számára.

Vermes Márk, kétgyermekes
apuka:
– Sok a jó játszótér, a közelben
van a Kopaszi-gát és a Gellérthegy is, melyek tökéletes helyszínek a családi programokhoz.
Most éppen a gyermekorvostól
jövünk, nagyon kedves doktornőnk van, vele is maximálisan elégedettek vagyunk.

Bedecsné Gräff Klára,
kétgyermekes anyuka:
– A Kanizsai utcában lakunk, a környéken 3-4 játszótér van, amelyek tiszták
és szépek, talán a füvet
gyakrabban lehetne nyírni
és az Ulászló utcai új játszótérre babakocsival kissé nehézkes a
bejutás. Az egészségügyi ellátás is megfelelő. A védőnői ellátást viszont elég problémássá teszi, hogy kizárólag egy hosszú,
keskeny lépcsőn lehet feljutni, ami babakocsival igencsak nehézkés.
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bbekről szólt
családból kerülnek ki. Óvodáztatási
támogatást idén 11 gyermek után
kérvényeztek, míg a születési támogatást 1026 fő vette igénybe. A
gyermekszületési támogatás egyike
azoknak a tényezőknek, amelyekkel
a fiatal házaspárokat arra ösztönzik,
hogy Újbudán rakjanak fészket, hiszen a fővárosi kerületek közül itt a
legmagasabb a támogatás mértéke,
amelyet az egy főre jutó havi nettó
összjövedelem határoz meg.

Családbarát programok
Nem is olyan régen csak akkor mehetett el a szülő egyedül vagy házastársával kikapcsolódni, ha gyermeke
épp óvodában, iskolában volt, vagy
a nagymama vigyázott rá. A mai
anyukák és apukák már szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen a
piaci szereplők – felismerve az egyre növekvő igényeket – beépítették
szolgáltatásaik közé az ingyenes,
olykor pedig fizetős gyerekprogramokat. Miközben a várost járjuk vagy az internetet böngésszük,
egyre gyakrabban találkozhatunk a
„gyerekbarát” kifejezéssel. Létezik
már gyerekbarát étterem, szálloda,
nyaralás és folytathatnánk a sort. A
kereskedelmi, vendéglátó-ipari vagy
szolgáltató tevékenységet folytatók
ugyanis felismerték, ha a családosoknak is kedvező körülményeket
teremtenek, szívesebben töltik el
idejüket és költik el pénzüket ott,
ahol a gyerekfelügyelet megoldott.
Így a kerületen belül is gombamód
szaporodnak azok a kávéházak és
éttermek, ahol vidám játszósarok fogadja a legkisebbeket. De nem csupán a vendéglátóhelyek segítenek a
szülőknek, az Eleven Centerben működő Szülők Háza például a családi
kapcsolatok erősítését tűzte ki cél-

az, hogy népszerűsítsük az elsősegélynyújtást és elősegítsük a félautomata defibrillátorok kihelyezését,
melyekkel a jövőben segítséget tudunk nyújtani
az arra rászoA gyerekek esetében
rulóknak
–
nemcsak testük és
mondta Kőváry
lelkük egészséges
Barna. A renfejlődésére, hanem
készségeik megfelelő
dezvényen
a
fejlesztésére is oda
Monte-Carkell odafigyelni.
lo Historique
rallit is teljesítő, csibesárga
Trabant 601 is bemutatkozott, amelyet a legszerencsésebbek ki is próbálhattak.

Gyermekeink számokban
Kerületünkben a lakosság közel
15%-a, azaz 20 936 fő kiskorú.
Ezen gyerekeknek a 20%-a csonka
családban nő fel, amely az országos
statisztikákhoz viszonyítva még így
is jónak mondható. A szociálisan rászorulók rendkívüli gyermekvédelmi támogatást (1154 család), nevelési támogatást (229 család), illetve
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (782 család) vehettek igénybe. Ez utóbbi 1387 kerületi gyermeket érint, melyből 505-en egyszülős

jául, a különböző családi tematikus
rendezvényeken és tanácsadáson túl
fizetős játszóházban foglalkoznak
a picikkel, amíg a mamák elintézik
dolgukat. A kis bajkeverők igazi
kánaánja az Újbuda Centerben található Eleven Park, amely a városrész
legnagyobb beltéri játszóterével várja a kicsiket, melynek köszönhetően
a szülők egy-két órára megválthatják
szabadságukat. A gyermekmegőrzőkön túl a kerületi közösségi házak is
széles palettát kínálnak olyan prog-

ZÖLDSZÁM: 06-80 ÚJBUDA
Várjuk véleményét, hozzászólását a témával
kapcsolatban az ingyenesen hívható
06/80/852-832-es telefonszámra!
ramokból, melyekben a kisiskolások
hasznosan tölthetik el idejüket. A
különféle sport- és művészeti kurzusok alatt így szintén biztonságban
tudhatjuk gyermekünket. A nyári
iskolai, óvodai szünidő viszont az
átlagnál is nagyobb feladatokat ró
a szülőkre, ezekre leginkább a táborok jelenthetnek megoldást.
Újbuda számos
lehetőséget kínál ebben a tekintetben is, az
Albertörpfalvi
játszótábor, a
Brazil focitábor, a Kreálom
Nyári
tábor,
vagy a Sportés
törptábor
művészeti,
kézműves foglalkozásokkal,
valamint rengeteg mozgással
várja a kicsiket.
Újbuda Önkormányzatának
soltvadkerti üdülője pedig szintén
gyerektábort és kedvezményes családi nyaralási kínál lehetőséget a kerületieknek.

Játékos készségfejlesztés
A gyerekek esetében nemcsak testük és lelkük egészséges fejlődésére, hanem készségeik megfelelő
fejlesztésére is oda kell odafigyelni.
Az Újbudai Nevelési Tanácsadó elsősorban gyermekpszichológiai intézmény, és ezen belül foglalkoznak
készségfejlesztéssel is.
Póka Mária az Újbudai Nevelési
Tanácsadó fejlesztő gyógypeda-

gógusa szerint az ilyen programok
során a fiatal nem csupán eredményesebb lesz az adott készség tekintetében, de az élet elvárásainak
is könnyebben képes megfelelni. A
tanácsadóban dolgozó szakemberek
egyéni, a gyermek korának és készségeinek megfelelő feladatokat vá-

lasztanak ki, így a sikerélmény garantált. Ez pedig elindít egy pozitív
folyamatot, melynek hatására egyre
jobban teljesít majd.
A pedagógusok óvodáskorban inkább a mozgások javítására koncentrálnak, azon belül is az úgynevezett
grafomotoros
fejlesztésre.
NagycsoportA nyári iskolai, óvodai
ban előtérbe
szünidő az átlagnál is
nagyobb feladatokat
kerül azoknak
ró a szülőre, ezekre
a készségekleginkább a táborok
nek a fejlesztéjelenthetnek mese, amelyekre
goldást.
majd az iskolában lesz szükségük az olvasás, írás vagy
számolás során. A szakember szerint
a gondolkodási funkciók megléte is
nagyon fontos, ennek része például a téri tájékozódás vagy a beszéd
fejlesztése. Utóbbira a tanácsadóban
érintőlegesen van mód, hiszen a logopédia tudománya külön foglalkozik ezzel a kérdéssel. Bizonyos esetekben általános értelmi készségeket
fejlesztenek, máskor pedig komplex
fejlesztésre van szükség egyéntől
függően – és mindezt játék segítségével! A gyerekek pedig szeretnek
játszani, a játék ugyanis egy örömteli felszabadult és önkéntes tevékenység.

Lefárasztás

Jól van, Aranyom, 4 óra ugrálás után, ma szépen fog aludni Pistike!
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Ritmus, zene, tánc –
A dalok születése
– A ritmus mindenkinek a vérében van. Szó szerint. Hiszen még a
szívünk is ütemre dobol – fogalmaz Zombor Levente, a Talamba ütőzenekar vezetője. Megalakulásakor az együttes nem kis célt tűzött ki
maga elé: megszerettetni a komoly- és könnyűzenét az emberekkel az
ütős hangszerek segítségével, hiszen mint mondja, a minőségi zene, a
ritmusosság határozza meg az életünket.
– Ha egy zenekar befut, az valószínűleg azért van, mert az elején
voltak olyan dalaik, amelyek miatt érdekesnek tartották. Egy együttest mindig sokkal könnyebb befuttatni, mint életben tartani – meséli
Gömöry Zsolt zenész, szerző, az Edda frontembere. A több évtizedes
múltra visszatekintő rockegyüttes ma már szinte a műfaj klasszikusának számít. A zenekar egyik oszlopos tagja, Göme 1985-ben szegődött a bandához, és azóta is hűséges hozzá. Igaz, 1999-ben az Omega
együttes is tiszteletbeli taggá fogadta, de ez nem változtat a több mint
húszéves Edda-hűségen. A billentyűs szerint a dalok
születését többnyire a pillanatnyi hangulat határozza
meg. – Egy fontos mondat, egy meghatározó életérzés hozza ki a legszebb dallamokat az emberből. Így született spontán módon a Lelkünkből című slágerünk is – folytatja.
– A dal szövegét ezzel szemben többnyire
a ritmus határozza meg, nem pedig az ihlet
Kávészünet –
és a benyomás, bár néha ilyen is előfordul
Huszárik Kata műsora
– meséli Szabó Ágnes, aki több száz sláminden pénteken
gernek írta meg a szövegét az elmúlt 15 év
19.00-kor
során. – Az hogy milyen gyorsan és milyen
ötletességgel tudok írni, leginkább a dalon
múlik. Az írás általában egy ötlettel kezdődik,
amit felépítek egy struktúra szerint, és hosszabb
vagy rövidebb idő alatt kidolgozom. A másik lényeges momentum az
előadó személye. Ha karakteres és érdekes ember, akinek nemcsak
a siker fontos, hanem az is, hogy maradandót, igényeset alkosson,
akkor gyorsan és nagyon jó érzéssel dolgozunk együtt. Az viszont,
hogy egy új téma vagy ötlet mennyire hamar üti fel a fejét, teljesen kiszámíthatatlan és változó. Senkit nem áltatnék azzal, hogy ez
a munka izgalmas, de amikor egyszer-egyszer leírhatunk számunkra
fontos dolgokat, az semmivel sem összehasonlítható érzés – meséli
Ági. A dalok születéséről Huszárik Katával beszélgettek az alkotók a
Kávészünet: Ritmus, szöveg, dallam című műsorában.
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Június
9. 11.00 „Lojalitás, újklasszicizmus és szocreál
viszonya Kisfaludi Strobl Zsigmond életművében”, Kostyál László művészettörténész előadása. Részvétel: múzeumi belépővel, BK-tagoknak ingyenes.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM, 1118 Budapest, Ménesi
út 65. Telefon: 06/30/201-1073
13. 18.00 „Ki farag valaha bennünket egészre?”, Szervét
Tibor felolvasóestje. Előzetes bejelentkezést kérünk. Belépő:
2000 Ft/fő, BK-tagoknak: 1500 Ft/fő, nyugdíjas/diák: 300 Ft
kedvezmény. MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM, 1118 Budapest, Ménesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073

SZÍNHÁZ
Június
11., 12., 13. 20.00 Árva Csillag. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ,
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület II. emelet.
Telefon: 06/20/384-6049
15. 19.00 Nyárköszöntő est a múzeum kertjében: „Jutalomjáték” – Nádassy László és Rejtő Jenő bohózata két felvonásban. Előadja: a Dunaalmási Öregmalom Színház műkedvelő társulata. Rendező: Entz László.
„Nyáresti borkóstoló” – a borokat válogatta: Entz Zsófia.
Belépő: 3300 Ft/fő. MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM, 1118
Budapest, Ménesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073
19., 20., 21. 20.00 Pintér Béla és Társulata: Kaisers Tv,
Ungarn. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ, 1111 Budapest, Műegyetem rkp.
3. K épület II. emelet. Telefon: 06/20/384-6049

ZENE
Június
6. 21.00 The Mission. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai
hídfő. Telefon: 464-3940
7. 20.00 Sex-e-pil. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon:
464-3940
8. 18.00 „Kerti Koncert”, Budapesti Vonósok Kamarazenekara. Belépő: 2000 Ft/fő, elővételi kedvezmény BK-hírlevél
olvasóknak: 1500 Ft/fő. MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM,
1118 Budapest, Ménesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073
9. 16.00 A Trilla énekiskola koncertje. Az iskola növendékeinek évadzáró koncertje. KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116
Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363
19.00 Török Ádám és a Mini Trió, Lukács Miklós-Dresch
Mihály Duó, Vallai Péter szöveg, David Yengibarian.
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Koncertek Temesi Ferenc Bartók című regénye tiszteletére.
A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
10. 14.00 Talentométer. Pop-rock elődöntő. A38 HAJÓ, Petőfi
híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
14. 20.00 RobinZon KruZo koncert. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ,
1116 Budapest, Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
21.00 Elefánt kislemez-bemutató, Hó Márton és a Jégkorszak. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
15. 22.00 J-Wow from Buraka Som Sistema. A38 HAJÓ, Petőfi
híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
16. 20.00 Hobo-klub szezonzáró. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116
Budapest, Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
22.00 Oliver Lieb. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő.
Telefon: 464-3940
17. 14.00 Talentométer – döntő és gála. Ingyenes! A38 HAJÓ,
Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
22. 21.00 Carbovaris lemezbemutató, Maika Makovski. A38
HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
23. 15.00 Nótaest. KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363

MŰTEREM
Júniusban még látható kiállítások:
Szüts Miklós 2011 című kiállítása július 6-áig
látható, hétköznapokon 12–19 óra között. PRÓFÉTA
GALÉRIA, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.
Telefon: 06/20/313-2000
A WWM RAJZSTÚDIÓ kiállítása W. Wieger Mariann stúdióvezető munkáiból. A tárlat megtekinthető telefonos időpontegyeztetéssel. 06/70/215-6611 a stúdió telephelyén, a Budafoki út 9–11. szám alatt.
Orosz János festőművész, a Magyar Köztársaság Kiváló művészének kiállítása június végéig megtekinthető hétköznap
14–18 óráig. BUDAI KLUB GALÉRIA, 1117 Budapest, Budafoki
út 9–11.
„Őrizem a szemed” – A szeretett múzsa Sámuel Kornél
és Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművészek kiállítása
megtekinthető június 30-áig. MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM, 1118 Budapest, Ménesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073
6. 20.00 Gaál József képzőművész: Phantasma –
Transhuman Fetish című kiállításának megnyitója. GODOT
GALÉRIA, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11.
8. 18.00 A KULTI – Kelenvölgyi Festőiskola kiállításának
megnyitója. A festőiskola tagjai új festményeinek bemutatása. Megtekinthető június 22-éig. KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI
HÁZ, 1116 Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363
12. 18.00 Albert Katalin kiállításának megnyitója. KARIN-

A Magyar Kárpitművészek
Egyesületének műve

A „Limes” című közös munka
ünnepélyes bemutatója

THY SZALON, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. Telefon:
209-3706
15. 18.00 Amara Vizuális Stúdió kiállítás-megnyitója: Akvarellek és festményinspirációk. GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ,
1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253
20. 18.00 Könnyed nyári koktél a galéria művészeinek
munkáiból. A kiállítás augusztus 20-áig látható. FAUR ZSÓFI
GALÉRIA, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. Telefon: 209-3635

KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK
Június
7. 14.00 Gyaloglóklub – újabb és újabb úti célok Monspart Saroltával. GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ MÖGÖTTI RÉTEN, 1118
Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253
19.30 Poros klub évadzáró – magyar népzene és néptánc.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest, Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
8. 18.00 Mórus-nap: A 19 éves Mórus Szent Tamás Egyesület
vendége: Schäffer Erzsébet író. Közreműködik: a Weiner Leó
Zeneművészeti Szakközépiskola blockflőte együttese Kállay
Gábor vezetésével. ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest,
Cirmos utca 8. Telefon: 279-3600
8-9-10. Albertfalvi Közösségek Ünnepe. ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. Telefon:
204-6788
11. 19.00–22.00 Greenfields ír zene és táncház. Jegyár: 700
Ft/fő. TEMI FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZA, 1119 Budapest, Fehérvári út 47. Telefon: 203-3868
13. 18.30 Utolsó Óra táncház – Évadzáró a Dűvő zenekarral.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest, Sztregova utca 3. Telefon: 206-5300
16. 10.00–24.00 Múzeumok Éjszakája, kerti koncert a
Marasztaló együttessel. Éjszakai gellérthegyi séta meglepetésekkel. Folyamatos tárlatvezetés, előadások, gyermek- és
felnőttprogramok, játékok, filmvetítés várja a látogatókat.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM, 1118 Budapest, Ménesi
út 65. Telefon: 06/30/201-1073
23. 10.00–22.00 Misztikus Szent Iván Éj Gazdagréten. GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ MÖGÖTTI RÉTEN, 1118 Budapest,
Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253
19.00–01.00 Csobán csángó táncház. Belépő: 700 Ft. TEMI
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZA, 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Telefon: 203-3868

- Munkánk témája a Duna, melyet a Limes
fogalmához kapcsolva készítettünk huszonhárman, egyéves munkával
Mérete: 250x300 cm
Anyaga: gyapjú, selyem, fémszál
Technikája: 4-es felvetésű francia kárpit
A mű szövőszékről történő ünnepélyes levágását 2012. június 4-én 12 órakor, a XI.,
Hamzsabégi út 8., Szerémi sor sarkán levő
műhelyünkben rendezzük.
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Tengernek
fényes csillaga
A gazdagréti református templom bővítése
javára Sebestyén Márta és barátai jótékonysági koncertet adtak május 20-án a Szent
Imre-templomban. A Szent Imre-templom
számtalan alkalommal, mondhatni menetrendszerűen ad otthont különböző hangversenyeknek. Ez a koncert pedig – főleg a
katolikus és református közös szervezés és
összefogás – közösséget építve az egységet
erősíti.
A Gazdagréti Református Gyülekezet
2004-ben költözhetett be újonnan épült
templomába. Mára azonban olyannyira
megerősödött a gyülekezet közösségi élete,
hogy újabb közösségi terek kialakítása vált
szükségessé. A 2008-ban még csak gondolatban létező bővítés 2011 júniusától vált valóssággá. A tervezett közösségi terek szerkezetkész állapotban vannak, de a befejezéshez
további pénzforrások szükségesek.
E nemes célt támogatva a hangversenyen
részt vett Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere és Simicskó István országgyűlési
képviselő.

Újbuda

KAPCSOLATOK
Gyereknapi fogadalom
Napok óta nyomott hangulatban volt. Már kora reggel, mikor
felébredt, úgy érezte, hullafáradt. Legszívesebben állig magára húzta volna a paplant, és átaludta volna az egész napot.
Sőt, akár az egész hetet. Pár perc múlva mégis a konyhában
volt, miközben vajat kent a kenyerére, kikérdezte a kicsitől a
verset, és még arra is jutott ideje, hogy megbeszélje férjével
az esti bevásárlást.
Időre van szükségem – mondaná ilyenkor egy
szép amerikai színésznő egy érzelmes-giccses
További
filmben, csakhogy ez nem Hollywood, hanem
emberi
Kelenföld, és nem romantikus, könnyes-bús
történetek:
dráma, hanem csupán a szürke hétköznapok.
lepesekfeled.
Nincs is ezzel semmi baj, általában derűsen lablog.hu
vírozgat nap mint nap a munka-háztartás-család
háromszögben, csak mostanában mintha takaréklángon égne.
Vasárnap azért elnéztek a gyereknapra, hiába fáradt anya,
ezt mégsem lehet kihagyni, a kölykök már egy hete erre vártak. Sorban álltak az ugrálóvár előtt, mindenképpen ki kellett
próbálni a pónilovaglást, és természetesen kikönyörögtek maguknak egy-egy adag vattacukrot is.

Késő délután volt, amikor úgy tűnt, elmossa egy gonosz tavaszi zápor a koncertet a Bikáson. Néhányan hazaindultak, de
ők úgy döntöttek, inkább behúzódnak egy fa alá, és kivárnak.
Az égiek kegyesek voltak, a zivatarfelhő, ahogy jött, úgy el is
vonult, a zenészek pedig a húrok közé csaptak.
És akkor, mintha valami átfordult volna benne. A napok óta
tartó, ólmos fáradtság egy-kettőre megszűnt, a zene feltöltötte energiával. Hangosan üvöltötte a refrént, két szám között
pedig a gyerkőcöknek magyarázott lelkesen a kollégiumi bulikról, ahol folyton KFT-t hallgattak. Bakeliten? Anya, ez tök
ciki! – vihogott szemtelenül a nagyfia.
Még akkor is a rég nem hallott dallamokat dúdolgatta, amikor lefekvéshez készülődött. Mielőtt lekapcsolta volna a kislámpát, pillantása az éjjeliszekrényen lévő naptárra tévedt.
Kezébe vette, hogy átlapozzon a jövő héthez, és akkor észrevette, hogy a következő idézet olvasható a kép mellett: „Ha
valakit megajándékoztunk mosollyal: ajándékot adtunk saját
magunknak is”.
Talált, süllyedt – gondolta magában, majd eldöntötte, hétfőtől hadat üzen a szürkeségnek, és előkeresi a padlásról a régi
bakelitlemezeket.
hirdetés

Anne Frank Naplója
Vidovszky György – elhagyva a színpad biztonságot jelentő deszkáit – a
Rumbach Sebestyén utcai, félig felújított zsinagógába helyezte a tizenéves
német zsidó lány visszaemlékezéseit feldolgozó darabot. A
rendező a Karinthy Színházban gyakorlatukat töltő Nemes
Nagy Ágnes Szakközépiskola drámatagozatos diákjaival
csontig hatoló előadást alkotott.
A színmű nem a napló eseményeit dolgozza fel, inkább a ma élő ember szemszögéből reflektál olyan napjainkban sem ismeretlen fogalmakra, mint a kirekesztettség,
a félelem, a diszkrimináció vagy az ideKulturális ajánló
gengyűlölet.
minden
– A kirekesztés kétélű fegyver, sosem
pénteken 18.15-kor
tudhatjuk, mikor válunk mi magunk is célponttá – mondja Vidovszky György, aki azt
reméli, a darab elgondolkodtatja a nézőket, és
a helyes út felé tereli őket.

Pályázati felhívás
„Honoratus Kodály Zoltán”

Grafikai illusztrációk
Örkény szellemében

Kodály szellemisége
a Kárpát medencében

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 feketefehér 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)

Kodály Zoltán születésének 130. évében
Nemzetiségi Összművészeti Fesztiválunk
tiszteleg a zeneszerző, zenetudós munkássága előtt és felidézi jelenkori szellemiségét.
Részvételi feltételek:
A „Honoratus Kodály Zoltán” összművészeti
felhíváson a magyarországi nemzetiségek
tagjai és csoportjai vehetnek részt (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény,
roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, interetnikus <több nemzetiséget
érintő>).
A résztvevők egyaránt lehetnek amatőr és
professzionális alkotók.
A pályázat témája: bármely képző-, vizuális és akusztikus művészeti alkotás, melyet
Kodály Zoltán munkássága vagy zeneműve
inspirált.
A jelentkezők két fő kategóriában indulhatnak: alkotóművészet, előadó-művészet.
A rendezvényen részt vevő valamennyi
nemzetiség díszdobozos bronz emlékplakett
díjazásban részesül. Az egyes művészeti kategóriákat díjazzák.
Bővebb információ: 279-3600, info@
ujbudakulti.hu
A jelentkezés határideje: 2012. augusztus 31.

Nyári táborok

A KULTI szervezésében
gyermektáborok indulnak.
A művészetterápiás (2012. július 2–6.) és az
önvédelmi (2012. július 9–13.) táborokról
bővebb információ a Gazdagréti Közösségi
Házban kérhető. Telefon: 246-5253

www.hetivalasz.hu

A KULTI és az Etele Helytörténeti
Gyűjtemény felhívása

Várjuk azok jelentkezését,
akik fontosnak tartják
kerületünk történeti
emlékeinek megőrzését.

titled-1 1

A közreműködésüket kérjük egy olyan kiállítás létrehozásához, mely az itt élő emberek személyes emlékeivel gazdagítva
mutatná be a XI. kerület múltját. Ha az Ön
vagy családja birtokában van olyan kerületi
kötődésű tárgy, melynek történetét szívesen
megosztaná, és hozzájárulna, hogy egy tárlat
keretében bemutassuk, kérjük, keresse meg
munkatársunkat.
Jelentkezésüket várjuk! Levélben vagy személyesen:
Etele Helytörténeti Gyűjtemény
1117 Budapest,
1117 Bp., Erőmű utca 4.
Hauszmann A.
Szerdán, csütörtökön: 12.00–18.00ésóráig
Szerémi út sarka
Telefon: 06/30/644-9309
Asztalfoglalás:

2012.05.03. 14:33:47

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

ÉTELKISZÁLLÍTÁS

Rendelést felveszünk a hét minden napján

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

www.trofeaonline.com-on.

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

(061) 481 3000

Bakelit 60+ klub

Étkezési jegyeket elfogadunk!

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

A KULTI „Bakelit 60 klub”
elnevezéssel zenés-táncos
w w w. t r
o f e a g r i l l . c o m
WWW.TROFEAGRILL.COM
programot szervez „nem
csak fiataloknak”
+

Az idősebb korosztály nosztalgiázhat, míg a
fiatalabbak rajonghatnak a retróért, a tegnap
divatjáért. A zenét Ujlaki Dénes, a budapesti
Katona Jószef Színház művésze szolgáltatja.
A program a nyár folyamán minden hónap
utolsó szombatján lesz más-más helyszínen.
Az első alkalom helyszíne a KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház.
Időpont: 2012. június 30. (szombat) 18.00–
21.00 óráig
Belépőjegy: 500 Ft, 60+ kártyával: 300 Ft
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Pályázati felhívás
„Abszurd flikk-flakk...”
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LIME FASHION
EXKLUZIV ANGOL
HASZNÁLT RUHA ÜZLET

1114 Budapest,
Bartók Béla út 23.
Kiváló minőségű márkás
férﬁ-, női-, és gyermek
ruházat, továbbá táskák
és ékszerek széles
választékban.

Az itt megjelent újság hirdetésre hivatkozó, minden
kedves vásárlónknak 25% kedvezményt biztosítunk!

HASZNOS
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PÁRTOK ESEMÉNYEI

KÖZLEKEDÉS

úton, a Boglárka utcánál felbontják az Etele út felé vezető
belső sávot, és ugyanitt az Andor utca felé vezető külső sávot
gázvezeték-bekötés miatt.
• Június 4-én éjféltől másnap (5én) hajnali 4 óráig a rendszeres
éjszakai karbantartás miatt a 4-6os villamosokat teljes vonalon
pótolják. A pótlóbuszok a Margit-szigetnél nem állnak meg.
• A juniális miatt lezárhatják június 10-én, 12–22 óráig a XI.,
RÁKÓ utcát a Brassó köz és
Tömös utca között, a TÖMÖS
utcát a Brassó utca és Süveg
utca között. Az egyirányú forgalmi rend megfordításra kerül
ezen időszak alatt a BRASSÓ
utcában a Brassó köz és Tömös
utca között.

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

A híreket a FŐVINFORM szolgáltatta.

• Június 10-én, vasárnap rendezik meg a K&H Maraton és félmaraton
váltót. Rajt és cél: Kossuth tér 9.30 óra.
• A 6-os főúti csomópontban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon
találják zárva a le- és felhajtóágat az autósok. Itt kerülni az M0-ás autóút–M6-os autópálya–Érd-észak csomópont–6-os főút útvonalon kell.
• Az M7-es autópálya csomópontban a Budapest felé tartók nem tudnak áthajtani az autóút M1-es felé vezető oldalára.
• A diósdi csomópontban a 7-es
főútról
egyik
irányból sem lehet
az M0-ás autóút
M1-es autópálya
felé vezető olda1.
lára felhajtani. Itt
a terelőút az M0áson az M5-ös autópálya felé vezet,
majd a következő
csomópontnál kell
visszafordulni.

1. Június 4-étől a XI., TÉTÉNYI

KERESZTREJTVÉNY
Heltai Jenő: Levél c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (T, L, J, M, Ó). 13. Középen kitol! 14. A labda beívelése az oldalvonal mellől. 15.
Férfinév. 16. Mens … in corpore sano, ép testben ép lélek.
18. Tortatöltelék. 19. Zenés dalmű. 20. Balatoni üdülőhely.
22. Igló központja! 23. Matematikai fogalom. 24. Vésett drágakő. 26. Juhszállás. 27. Stroncium vegyjele. 28. Horváth
Kálmán. 30. Szerb. 31. Veszprém megyei község. 32. A beszéd eleme. 33. Országos Lelkipásztori Intézet, röv. 35. Vékony fémlap. 37. Páduai szent. 39. Összetételekben forgást
jelöl. 41. Színésznő (Ida). 43. Több Árpád-házi király neve.
44. Ír költő (William Butler). 46. Nyilvános távíróhálózat.
48. Gáz, németül. 49. Kén12-06-06
betűi keverve. 50. Az egyik szü1
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lőhöz ragaszkodó. 52. Tellúr és volfrám vegyjele. 54. Kettős
betű. 55. Letkés határai! 56. Angol férfinév. 57. Pinus …,
mamutfenyő. 59. Római szerelemisten, idegen helyesírással.
60. Vas megyei község. 61. Teremt. 64. Eltűnik a légben. 66.
Vége a sakkjátszmának. 68. Becézett férfinév. 69. Magához
tér. 70. Róma folyója. 72. Újság.
Függőleges: 1. Fejvédő. 2. Pénzt csekken felad. 3. Kesernyés
ízű üdítőital. 4. Szibériai folyam. 5. Csuk és … (Gajdar). 6.
Lábbeli készítő kisiparos. 7. Női név. 8. Település a Rába
partján. 9. Kiejtett betű. 10. Ázsiai ország. 11. Alkatrész. 12.
Görög levegő. 17. Kutyafajta. 19. Tolna megyei település.
21. Rövid női név. 23. Viskó hátsó része! 25. Ételízesítő. 26.
Gyümölcsöt szárít. 27. Szedi a lábát. 28. Az idézet második
sora (N, D, S, N). 29. Ügyfél. 31. A Naprendszer legkisebb
törpebolygója. 32. Csónakkikötő. 34. Ázsiai állam. 36. Változik a hangja. 38. Nota bene!, röv. 40. Oda-vissza: sportfogadás. 42. Skoda-modell. 45. Angol heavy metal együttes.
47. Amerikai és új-zélandi sorozat főszereplőnője.
51. Bírósági ügy. 53. Jól, angolul. 56. Főúri
Beküldési
költő (László). 57. Az első pápa. 58. Balaton
melletti üdülőhely. 59. Cseh történelmi feshatáridő: a megtő (Mikolas). 60. … our souls, mentsétek
jelenést követő
meg lelkeinket! 62. Folyékony zsiradék.
hét keddje. Cím:
63. Összetételekben nyomdára utal. 65.
1118 Bp., CsíkiKellemetlen részlet! 66. Sporttrikó. 67. Háhegyek u. 13.
rom, olaszul. 70. TeleSport, röv. 71. Klasszikus kötőszó.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 28.
A 10. Szám rejtvényének megfejtése: „Ha volna kislibám,
vagy kiscsibém, napfény ragyogna minden kispihén”. Nyertese: Bánóczy Lajos, 1117 Budapest, Szerémi út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíkihegyek u. 13.) vehető át.

Cím: Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 06/20/4714972. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Minden páros kedden 16–18 óráig: ingyenes jogi tanácsadás.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig: munkaügyi tanácsadás. Minden hétfőn 14–16 óráig: táplálkozási
tanácsadás. Orosz János festőművész jubileumi kiállítása június 30-áig tekinthető meg.

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.
Az újbudai KDNP és IKSZ a Trianoni Békediktátum, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából immáron hagyományos
megemlékezést tart, melyre mindenkit szeretettel hívunk.
Helyszín: a Villányi úti Klebelsberg Kúnó-szobor. Időpont:
2012. június 4., hétfő 17.30 óra.
Beszédet mond Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő és Rétvári Bence államtitkár, országgyűlési képviselő. Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári
Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-irodában.

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.
Személyes találkozásra várjuk az Etele úti piacnál szombat
délelőttönként, standunknál. Sok szeretettel meghívjuk az
újbudai Jobbik által szervezett Újbudai Nemzeti Estek előadássorozat következő rendezvényére, melynek keretében
ezúttal trianoni megemlékezést és lakossági fórumot tartunk
Szegedi Csanád, a Jobbik Európa Parlamenti képviselője
részvételével. Időpont: június 6., szerda 18 óra, helyszín:
Bartók B. út 96. Magyar termelők vására június 16-án 9–12
óráig a Bartók B. út 96. alatt a Zöld Válasz Mozgalom szervezésében. Aktuális programjainkról kérjen információt személyesen a Villányi út 20/A alatti irodánkban, telefonon, a
365-1488 számon, e-mailben az ujbuda@jobbik.hu címen,
vagy látogasson el honlapunkra, a www.ujbuda.jobbik.hu-ra,
ahol önkormányzati munkánkat is nyomon követheti! Irodánkban (Villányi út 20/A) 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)
ÚJBUDA 60+ BŰNMEGELŐZÉSI KLUB
Az utcai zseblopás és rablásos bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos információk
és tanácsok
Szeretettel várunk minden időskorút, aki szeretne többet tenni biztonságáért, illetve érdekli
az időseket érintő rendőrségi és bűnmegelőzési
hírek, eszközök és különböző programok.
Az értékek, illetve testi épség elleni támadás
nemcsak önmagában lehet veszélyes vagy okozhat súlyos veszteséget, de a történések feldolgozása is komoly terhet ró az időskorú emberre!
Éppen ezért kérjük, vegyen részt az előadáson,
hogy az idősek elleni bűncselekmények megelőzhetőek legyenek!
Program:
– Az utcai zseblopások megelőzésével kapcsolatos tudnivalók (élő bemutató segítségével)
– A rablásokkal kapcsolatos tudnivalók és
megelőzésének praktikái
– Kérdések és válaszok – kötetlen beszélgetés
a rendőrökkel és további meghívott bűnmegelőzési szakemberekkel.
Időpont: 2012. június 7. 14 óra
Helyszín: Újbuda 60+ Programközpont
Telefon: 372-4636
A program minden érdeklődő számára ingyenes!
Tegyen Ön is saját biztonságáért!

REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub szezonzáró
foglalkozása az országos versenyt követően
2012. június 12-én 15.30 órakor kezdődik a
60+ Programközpontban.
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a
résztvevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni
gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez, ezen
felül a rejtvények elkészítésében is segítséget
nyújtanak az érdeklődőknek.
HATVAN FELETT IS EGÉSZSÉGESEN!
Monspart Sarolta előadása a mozgás és táplálkozás fontosságáról, egyensúlyáról
2012. március 27-én indult el Monspart Sarolta jelenlétével és szakmai támogatásával az a
gyaloglóprogram, melynek célja, hogy az időskorúak egy egyszerű, olcsó, hasznos testedzési
formával minél magasabb szinten támogassák
saját egészségüket és erősítsék közösségi, emberi kapcsolataikat is.
Minden hatvan feletti polgárt szeretettel várunk Monspart Sarolta előadására, aki a tőle
megszokott magas színvonalon, közérthetően
és sok humorral beszél majd arról, hogyan
őrizhetjük meg egészségünket, jó közérzetünket mozgással, nevetéssel és megfelelő táplálkozással akár nyolcvan év felett is!
Az előadást követően 15 órakor indul az aktuális gyaloglás Saroltával közösen, amelyhez
bárki csatlakozhat!
Az előadás időpontja: 2012. június 19. 14 óra
Helyszíne: 60+ Programközpont (Zsombolyai u. 6.)

NYÁRI SZÜNET AZ ÚJBUDA 60+
PROGRAMKÖZPONTBAN
Az Újbuda 60+ Programközpont 2012. július
1-jétől zárva tart.
A központ telefonszáma, a 3724-636-os változatlanul hívható hétköznapokon 9–14 óra
között. A 60+ Kedvezménykártya igénylése a
megszokott módon zajlik, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain elhelyezett gyűjtődobozokon keresztül.

Farkasréti Szomszédoló

2012. 06. 10. 16.00 órakor – Érdi úti játszótér
mellett
A nyolcadik alkalommal megrendezendő családi utcabál programját zenedélután, gyermekprogram, költői előadás és egy esti koncert
alkotja.

Számítógép-legendák

2012. 06. 09. 10.00–16.00 óráig – Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Műszaki Tanulmánytára
Korszakos jelentőségű számítógépek, valamint
a gépeket megalkotó zsenik mutatkoznak be a

Tanulmánytár családi napján. A tárlatvezetések
során az első magyar műállat, a szegedi Katicabogár működő modelljét meg is simogathatják a látogatók.

A Gellérthegy értékei

2012. 06. 05. 18.00 órakor – Eötvös Kollégium
Az első előadást a Gellérthegy utcaképéről
Mezey Alice építész tartja. Az egyesület minden érdeklődőt szívesen lát.

Sport:

Csatlakozzon Ön is az Újbudai Balatonátúszó Csapathoz!
Várjuk jelentkezését a

balatonatuszas@szeretemujbudat.hu e-mail címre vagy
Csatlakozzon
Ön
is aza csapat
újbudai
csapathoz!
JeJunghausz
Rajmund,
főszervezőjénél
a
0670/94-24-624 telefonszámon.
lentkezés: balatonatuszas@szeretemujbudat.
Amennyiben május 31-ig regisztrál,
a részvételi díjból 10% kedvezmény illeti meg!
hu, 06/70/9424-624.
Sport- és törptábor
2012. június 18-ától, 6 héten át általános iskolás korú gyermekek részére. Választott
sportágban napi egy edzésjellegű foglalkozás,
úszásoktatás, strandolás, kézműves foglalkozások és szervezett játékprogramok. Bővebb
információ: www.nyekiimreuszoda.hu
Lakossági tollaslabdázási lehetőség
Gabányi László Csarnok, 1116 Budapest,
Hauszmann Alajos utca 5.
Minden pénteken 18.30–19.30 óráig, kedvezményes 3000 Ft/óra áron. Pályafoglalás, bővebb tájékoztatás: 06/30/512-9658

HASZNOS

2012. június 6.
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A ZORIL Közhasznú Alapítvány sikeresen végezte munkáját. Elkészült a Rozika és a nagyfogú lány meséje című
mesekönyv, amely archaikus cigány folklór mesét tartalmaz. A mesekönyv elkészítésében a MNEKK nyújtott támogatást.
A VICUS Közalapítványtól nyert pályázati forrásból készült el Az aranyfű káposzta és a király meséje cigány népmese többnyelvű fordítása.
Újbuda Önkormányzata által meghirdetett pályázati forrásból rendeztük meg a Színes Álmok című cigány kortárs
festők tárlatát.
AZ NCA-tól nyert pályázati támogatásból fejeztük be a Keveháza Baráti Kör programját.
A KIM pályázatán nyert forrást Az aranyfű káposzta és a király meséje mesekönyv esztétikus, színes grafikája és
többnyelvű kiadásának előkészítésére fordítottuk.

2011. évi közhasznú beszámolójának kiemelt adatai (e Ft-ban)
A közalapítvány közhasznú besorolású. ( adószám:18007590-1-43)
MÉRLEGADATOK:
A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK
B. FORGÓ ESZKÖZÖK

15 015

PÉNZESZKÖZÖK:

15 004

KÖVETELÉSEK:

11

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

15 015

A ZORIL Közhasznú Alapítvány 2011. évben kapott támogatásainak részletezése:

C. SAJÁT TŐKE:

14 714

1., Rozika és a nagyfogú lány meséje című mesekönyv nyomdai költségeire 500 000 Ft (Fővárosi Közgyűlés)

I. INDULÓ TŐKE:

6158

2., Az aranyfű káposzta és a király meséje című mesekönyv többnyelvű fordítása 100 000 Ft (VICUS Közalapítvány)

II. TŐKEVÁLTOZÁS

8249

3., Színes Álmok című cigány kortárs festők tárlata 50 000 Ft (Újbuda Önkormányzata)

III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY:

307

4., Keveháza Baráti Kör 100 000 Ft (NCA)

D: KÖTELEZETTSÉGEK

188

5., Működési támogatás 328 000 Ft (KIM)

I. RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK:

188

6., KIM pályázati támogatás teljes összege a következő esztendőben kerül elszámolásra 133 000 Ft

E. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

113

A 2011. évi támogatás összesen: 1 111 000 Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
EREDMÉNYKIMUTATÁS:

ÉRTESÍTÉS

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ BEVÉTEL:

A XI. Kerület
Közbiztonságáért Közalapítvány
2011. évi közhasznú beszámolójának kiemelt adatai (e Ft-ban)
MÉRLEGADATOK:
Források összesen (D+E+F)
A. Befektetett eszközök

11 100

Tárgyi eszközök

11 100

B. Forgóeszközök

17 967

I. Követelések

5082

II. Értékpapírok

8000

III. Pénzeszközök

4885

VI. Aktív időbeli elhat.
Eszközök összesen (A+B)
D. Saját tőke (I.+II.)

0
29 067
28 442

I. Induló tőke

5975

II. Tőkeváltozás

22 467

F. Kötelezettségek

418

Rövid lejáratú kötelezettségek

418

G. Passzív időbeli elhatárolások

207

15 015

52 301

1. KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSRE
KAPOTT
TÁMOGATÁS:
29 067

Összes közhasznú bevétel

42 520

Összes ráfordítás

ÖNKORMÁNYZATTÓL:

50 000

SZJA 1%-OS UTALÁS:

73
1174

32 469

3. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
SZÁRMAZÓ BEVÉTEL:

Tárgyévi eredmény

10 051

5. EGYÉB BEVÉTEL:

1054

A szervezet által nyújtott támogatások

19 257

C. ÖSSZES BEVÉTEL:

52 301

D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
RÁFORDÍTÁSAI:

51 994

A tárgyévi bevétel és az előző évi készpénzmaradvány
(nyitó pénzeszköz: 5800 e Ft) a közhasznú kiadásokra
és a záró állományra fedezetet biztosított, bár előző
évhez képest 972 ezer forinttal kevesebb forrás állt
rendelkezésre.

J. TÁRGYÉVI EREDMÉNY:
KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK:

Hideg
paradicsomleves
Lassacskán már benne vagyunk a nyári gyümölcs- és zöldségszezonban. Ezen felbuzdulva egy egyszerű és nagyszerű, valódi vitaminbomba recepttel készültünk.
Hozzávalók (4 személyre): 1 liter friss paradicsomlé (100 százalékos dobozosból is készíthető), 2 ek. cukor, 1 kisebb darab citrom, ízlés
szerint só-bors. Díszítéshez: friss bazsalikomlevél. Elkészítés: Alaposan mossuk meg a citromot, majd a paradicsomlével és kevés cukorral
keverjük össze. Két órán keresztül hűtőszekrényben
érleljük, ezután vegyük
ki belőle a citromot.
Friss bazsalikomlevéllel díszítve hidegen
tálaljuk.

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.
Soltész Levente
június 7-én lesz hét
hónapos, a család
szeme fénye.
Szöllősi Ágnes
Zselyke,
született 2012. 01. 09.

307
41 311

Az önkormányzati támogatás mértéke változott az
előző évhez képest, a kapott támogatás összege
33 000 e Ft volt.
A tárgyévi közhasznú eredmény 10 051 e Ft nyereség.

„A Közalapítvány közhasznú minősítésű. A rendelkezésre álló, megnö-

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú minősítésű, adószáma: 18007844-2-43

73 eFt volt, aminek a felhasználása, a szociális célokra fordított

velt pénzeszközökből segítette az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe
került kerületi lakosokat. Az APEH által utalt 1-%-os SZJA utalás
összegeket növelte.”

Sallai Jázmin Lili
2011. 12. 03-án
született. Igazi „kistündér”, aki állandóan mosolyog.

APRÓHIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN
XX. KERÜLETI, 5 lakásos társasházban lévő, 36 nmes garzonomat (konvektor) elcserélném hasonló méretű
panellakásra a XI. kerületben. Álmai rezsijét megtalálta.
Telefon: 06/20/986-7764.
ÉRDLIGETEN, 728 nm-es telken, 60 nm-es ház 11,5 M
Ft irányáron eladó. 06/30/922-9053.
KŐRÖSI utcai, 147 nm-es, cirkós, panorámás lakás eladó: 31,5 M Ft. 06/30/922-9053.
ÖSSZEKÖLTÖZŐK! Tulajdonostól 2–3 generációs XI–XXII. határán 160 nm-es házam kisebb lakásra
(-okra) cserélném értékegyeztetéssel (panel kizárva)
vagy eladnám! 2264-539, +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.
XI. KER., Villányi út 50. szám alatt alagsori helyiség
csendes tevékenységre, hosszú távra kiadó. Víz, villany,
gáz, mosdó van a helyiségben. Érdeklődni: Nagy László
+36/30/312-9886, e-mail: kpest42@freemail.hu
XI., KELENFÖLDÖN eladó új építésű, II. e-i., 90 nmes, 4 szobás lakás. 35,5 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., SOPRON utcában modern, színvonalas társasház
épül. Lakások kedvező áron leköthetők. 06/30/251-4000.

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

GARÁZS
NÁDORLIGET Lakóparkban, körtértől 2 megállónyira
teremgarázs-beállóhely eladó. 06/30/517-7120.
BÁRTFAI–Fehérvári út sarkán teremgarázshely kiadó.
Érd.: 06/70/945-4555.

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 leen-
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dő 9. évfolyamos tanulóit angol kéttannyelvű vagy angol
nyelvi előkészítő-emelt informatika tagozatára. Bővebb
információ honlapunkon: www.kag.hu
AZ ALLEE-NÁL angol-német tanítás és korrepetálás.
06/30/259-7091, 4665-301.

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.
VILLANY- és bojlerszerelés. 310-4018, 06/20/9152678.
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.
VILLANYSZERELŐ XI. ker., Pálfi Zoltán: 06/30/9476036, villanyszerelo11.5mp.eu

LAKÁSSZERVIZ
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.
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ szerelés-javítás. 1 db is!
06/20/986-3044.

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával.
06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállás. 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
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.
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás, javítás. 06/70/541-9022.
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. 06/70/2862904.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, vízés villanyszerelést, kisebb javításokat is vállalok.
06/30/9750-053, 226-2527.
REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere. 06/20/3210601.
BÁDOG, pala, cserép, tetőszigetelés javítása 1986 óta
budai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015.
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás, megbízható mérnök.
06/30/863-7680.
RUHAKLINIKA a két Jutkához. Női, férfi-, gyermekruhák igazítása, bőrruházat javítása, igényes, precíz munkák elkészítése rövid határidővel. Egyedi igény szerint.
XI., Tűzkő u. 3. (Gazdagrét) 06/30/990-2804, 06/20/9374836.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld,
zöldhulladék. 06/20/4646-233.

GYÓGYÁSZAT
GYÓGYULJON a hévízi tavon, szállás magánpanzió-

ban, utazás háztól házig telekocsi akció. 06/30/262-6173.
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.

RÉGISÉG
DIPLOMATALAKÁS berendezéséhez antik bútort,
kvalitásos festményt keresek megvételre 06/30/3036940.
KÍNAI bélyeget, papírtekercset és régiséget keresek.
06/20/324-2999.
BÉLYEG-, PÉNZGYŰJTEMÉNYT, képeslapot,
egyéb régiséget vásárolok gyűjteményembe. Pál István.
Tel.: 06/2/947-3928.
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,
06/1/952-0144.

ÁLLÁS
A PORSCHE Buda (XI. ker., Prielle Kornélia u.) csapatába gyakorlattal rendelkező, munkájára igényes karosszérialakatos munkatársat keresünk. VW, Audi, Seat,
Skoda típusismeret előny. Jelentkezés: humanpolitika@
porscheinterauto.hu

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.:
06/1/787-9282, +36/30/877-1460.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom, nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

VEGYES
TÓTH ENIKŐ festményei
neogallery.hu oldalon.

megvásárolhatóak
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A második dimenzió és a nagy izgalmak

HELYI ÉRTÉK

A haragos sikló már
nem haragszik ránk
Kerületünk egyik legnagyobb természeti értéke a távolról kopárnak tűnő, de
flórájában és faunájában különlegesen gazdag Sas-hegy, amelynek kilátójából
csodálatos körpanoráma nyílik egész Budapestre.

Bár
a terület 1958 óta
védett, az állandó
zavarás miatt több
ritka állatfaj is eltűnt. Közéjük sorolták a haragos siklót,
amelyet hivatalosan is kipusztultnak nyilvánítottak.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2007-ben elnyert pályázatának köszönhetően azonban kiépülhetett a Sas-hegyi Látogatóközpont és Tanösvény, megkezdődhetett
a terület rekonstrukciója, valamint fokozott
védelme. Az erőfeszítések már néhány év
alatt jelentős eredményeket hoztak. A haragos sikló visszatért, sőt, újra szaporodik
ezen a különleges élővilágot felvonultató
hegyen, háborítatlanul élnek a pannon gyíkok, és virágzik a világon kizárólag itt található számos növényfaj, köztük a jégkorból
itt rekedt budai nyúlfarkfű is.
A látogatóközpontban az interaktív kiállítás mellett most újabb izgalmas fejlesztésekkel igyekeznek örömet szerezni az idelátogatóknak. Szabadtéri terráriumokban
csodálhatjuk meg a sütkérező gyíkokat, az
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épület emeleti részén pedig
kialakítottak egy oktatótermet, ahol kisebb előadásokat, konferenciákat is lehet
tartani.
Ennek a teremnek az egyik
szegletében található a sólyomszem kamerarendszer vezérlője és monitora,
amelyet akár egy gyermek is könnyen képes
vezérelni. A kilátó felett elhelyezett nagy
felbontású kamerával nemcsak a hegy alatt
elterülő város csodálható meg, hanem kön�nyedén megfigyelhetjük a hegy oldalában
zsákmányát kereső vörös vércséket, valamint
a délutáni órákban az
egyik járdán rendszeresen átkelő haragos siklót is.
A természeti
értékeket menHelyi érték –
tő munkatársak
lokálpatrióta
azonban nem
ülnek a babérműsor minden
jaikon, további
hétfőn 19.15-kor
fejlesztéseket
terveznek. A jövőben többek között itt is szeretnék helyreállítani a Budai-hegyekben a középkorban
folyt szőlőművelést, hogy kuriózumként
újra kóstolhassuk a régi budai borokat.

Seybold Lívia
Az egyik nyári délután elmentem a
játszótérre, ahol rajtam kívül még öt
barátom is ott volt, akikkel játszani
kezdtünk.
Andrea, az egyik barátnőm egy
könnyűnek tűnő feladatot adott nekem: „Menj oda a
kőhöz, és állj rá!”.
Kedves Olvasók!
Ahogy ráléptem a
A beérkezett
kőre, amelyből zöld
játszótéri törszínű fény áradt, elténetek közül
tűntem a játszótérmost az 1.
helyezést elért,
ről, és egy második
11 éves Seybold
dimenzióba kerülLívia meséjét
tem. Gyönyörűséolvashatják.
ges volt, amit ekkor
láttam. Egy hatalmas focistadionba kerültem, itt volt
minden híres focista Lionel Messitől
Dzsudzsák Balázsig. Egy probléma
volt, hogy a barátaim nem voltak velem. Ők nagyon aggódtak, azt hitték,
hogy soha többé nem térek vissza.
Megszavazták, hogy utánam jönnek
mind az öten. Mikor megláttam Andreát, Andrást, Zsoltot, Kingát és Lacit, úgy megörültem, hogy majdnem
kiugrottam a bőrömből. Körbevezettem őket a második dimenzióban,
ahol fű helyett gumicukor, virágok
helyett csokoládé nyílt, a felhők vattacukorból voltak, a folyókban pedig
nem víz csordogált, hanem almalé.
Visszamentünk a stadionba, és beálltunk focizni a hírességek közé. Igazán kedvesek voltak, néhány cselt is
megtanultunk tőlük, végül minden
focistától begyűjtöttünk egy-egy autógrammot.
Haza akartunk menni, de nem tudtunk, mivel nem találtuk meg azt a
követ, amire rá tudtunk volna lépni

és visszatérni a játszótérre. Mindenki arról vitatkozott, kinek a hibája,
csak én tudtam higgadtan kezelni a
helyzetet. Azt mondtam a többieknek, hogy üljünk le egy szőlőcukor
padra, és gondoljuk át, hogyan tovább. Abban egyeztünk meg, hogy
sétálunk, és minden kőnél megállunk, megnézzük, hogy megfelelő-e.
Sokáig mentünk, mire egy táblát
láttunk meg, amire ez volt írva: „Ne
menj tovább, mert veszélyes terület”.
Nem hittük el, ezért tovább sétáltunk.
Egyszer csak elénk ugrott egy oroszlán, aki bekapta Kingát. Egy nagyon
okos tervet eszeltem ki! Azt mondtam az oroszlánnak, hogy „nézd, ott
egy tigris!”, erre az oroszlán hátranézett, addig a barátaim egy fanyilat készítettek, amivel leterítettük az
állatot. Volt egy küldetésünk: Kingát
kiszabadítni. Háromra tiszta erőből
nekimentünk a ragadozó hasának, és
kiröppent a száján Kinga. Mindenki
boldog volt! Felkiáltottam: „De hát
a kő még mindig nincs meg!”. Most
már esteledett, ezért elkezdtünk gyorsabban haladni. Andrea volt az, aki
megtalálta a jó követ. Átment a mi
világunkban lévő játszótérre András,
Zsolt, Kinga és Laci, de mikor én és
Andrea szerettünk volna, akkor lezárult a zöld világítás. Az volt mellé
írva, hogy egy óra múlva újra kinyílik a neonzöld fény.
A többiek nagyon izgultak, mi viszont, hogy elüssük az időt, játszottunk, vicceket mondtunk egymásnak.
Pontosan egy óra után újra világítani
kezdett a kő. Ráléptünk és vidáman
a játszótérre kerültünk, ahol már az
egész város minket várt.

