KÖszöntő ■

■ Vers és irodalom

PÓSA ZOLTÁN
NYÁRI MESE
(Tarantella)
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pórosod elnyel
táncol a nyár

PÓSA ZOLTÁN József Attila (2000)-, Bertha Bulcsú-, Obersovszky Gyuladíjas, Péterfy Vilmos Életműdíjas (2010) író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő 1948-ban született Debrecenben. A Gazdagréti Lakótelep
őslakója, ahová 1984 júliusában költözött feleségével, fiával, azóta folyamatosan itt élnek. Több mint húsz önálló kötettel rendelkezik, ezen
kívül mintegy hatvan könyv társszerzője és négyezer cikk írója.
2000-től 2011-ig a Magyar Nemzet egyik frontembere volt, tavaly októberi nyugdíjba vonulása óta Gazdagréten írja új nagyregényét. Nagyszabású regényciklusának közismert része az Aranykori tekercsek, Menekülés négy sávon, Mediterrán
tintabúra trilógia a hetvenes évek értelmiségi létének összegző vallomásregénye. Új verseket tartalmazó tavalyi könyve, A fehér bohóc feltámadása.

Pósa Zoltántól értékes és üdítő nyári olvasmányra kértünk
rövid ajánlatot. A költő a Hódmezővásárhelyen
élő írónő Jámborné Balog Tünde „Odette vendégei –
Szakácskönyvféle régi és újabb történetekkel” című novellafüzérét választotta, amely a Széphalom Könyvműhely gondozásában látott napvilágot Mezey Katalin költő
szerkesztésében. Balog Tünde Krúdy Gyula „időjátékának”,
költői stílusának, világlátásának méltó örököse. Olvasmányos, izgalmas történetei Nagy-Magyarországon, flamand
és vallon európai tájakon idézik meg egy elegáns csavargó
életvitel pikáns, szomorkás, izgalmas anekdotáit,
így önfeledt szórakozás közben megtanuljuk egy-egy
régi étel elkészítését is. A kitűnő irodalmi szakácskönyv
az ősi recept szerint használ és gyönyörködtet.
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Könyvajánló

Kedves Gazdagrétiek!
A GazdagRÉTi Hírmondó második számát tartják kezükben, amelyet
az elsőhöz hasonlóan szívvel-lélekkel készítettünk Önöknek, itt élőknek. Az elmúlt két hónapban rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk az
újsággal kapcsolatban, ami elmondhatatlan erőt adott nekünk és amit
ezúton is köszönünk. Köszönjük továbbá azt a segítséget, amit a segítőinktől kaptunk, legyen az egy cikk megírása vagy a kész újság bedobálása a postaládákba. Nekik egy igazi parasztreggelivel háláltuk meg
munkájukat, amiről készítettünk egy képes beszámolót, hátha még
többen kedvet kapnak, hogy csatlakozzanak hozzánk.
A mostani lapszám miről is szólhatna másról, mint a nyárról, amihez
igyekeztünk különböző programlehetőségeket összegyűjteni!
Továbbra is szívesen veszünk minden kritikát, észrevételt, dicséretet
és segítő kezet, amit a gazdagretiosszefogas@freemail.hu email címre küldhetnek el nekünk.
A következő lapszámig szép nyarat, sok pihenést kívánunk minden
kedves itt élőnek!

Szeretettel:
Ari Zsófia
főszerkesztő
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■ Interjú

Szépség és Egészség ■
Villáminterjú Király Nórával,
Gazdagrét fiatal képviselőnőjével

A nyár divatja az idén a fru-fru és a
hullámosodó haj lesz. Azért, hogy mindig
fényes és csillogó legyen a haja megosztok
egy történetet, amelyet hasznosíthat a nyáron. Tavaly ősszel egy hölgy aggódva rohant be az üzletembe. Mutatta a haját, ami
úgy nézett ki, mint egy kiszáradt szénakazal. Mesélte, hogy a nyarat a Balaton mellett töltötte, nagyon jól telt a nyár, egyfolytában a vízben volt, de a haja kezelhetetlenné vált. Órákat tölt a frizurája
elkészítésével és mégsem az igazi. Segítsen
nekem! - kérte. Nemsokára itt a nyár és Önnel is előfordulhat ez a helyzet. Minden
probléma oka az ózonlyuk, melyen keresztül ózon molekulák jutnak a légkörbe, és a
bejutás pillanatában szétválnak egy oxigén
molekulára és egy oxigén atomra. Miközben nyugodtan napozunk vizes hajjal a parton a szabad oxigén/O/ atom összekapcsolódik a hajban levő vízzel/H2O/ és kialakul
egy új vegyület, a hidrogénperoxid/H2O2/,
ami a hajfestékek és hajszőkítők alapanyaga. Tehát elindul - tudtunk nélkül - egy
kontrolálatlan szőkítés, ami kiszárítja és
széttöri a haját, ha nem védekezik ellene.

Május elején született meg negyedik
gyermeke. Hogyan van minderre ideje,
energiája?
■ Rengeteg szervezéssel a napjaim minden
percét kihasználom. Azt nem állítom, hogy
nem fáradok el estére, de boldog embernek
mondhatom magam. A családom a legfontosabb számomra, de a munkám nélkül nem
lenne teljes az életem. A szervezés és a logisztika mindig is az egyik erősségem van, így
ezeket most jól tudom kamatoztatni a mindennapjaimban. Most májusban egy kicsit visszavettem a tempóból. A legtöbb dolgot otthonról
is el tudom intézni, a legfontosabb programokra pedig a három gyerek mellett is el tudtam
jutni, ahogy most is. Szerencsére van rengeteg
segítségem: nagymama, nagypapa, a húgom,
és van a keresztmamám is, akire bármikor rábízhatom a gyerekeket.

Hetente több témával, napközis és bennalvós táborok

 régész  történelmi kaland  sport  főző és életmód 
 kézműves  média  drámajáték  military  nyomozó 
 divat  harcművészeti  lovasíjász  természetismereti 
 angol és német nyelvi 
MESE-ERDŐ: napközis tábor 4–6 éves korig. KALAND-ERDŐ: napközis tábor (7–14 éves korig).
TÚLÉLŐTÁBOR: általános és középiskolásoknak (8–16 éves korig).
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Fodrásztippek A Cityhair Fodrászmestertől, Marsi Lászlótól

Képviselői tevékenysége milyen területeket ölel át?
■ Igyekszem az itt élők minden igényét kielégíteni. Alapfeltevésem, hogy apró dolgokkal,
pénz nélkül is lehet örömet szerezni és jó dolgokat tenni. Igyekszem megoldást találni mindenkinek a problémájára, aki hozzám fordul.
Nincs olyan email vagy telefonhívás, amire ne
válaszolnék. Az biztos, hogy ez sok időt vesz
el az életemből, de hiszek benne, hogy kifizetődő. Munkám legfontosabb területei: az ifjúság és családpolitika, sport, gyerekek, fiatalok
környezettudatos nevelése és nyugdíjasok
életkörülményeinek javítása.

Tanácsom, hogy használjon mindig extra
UV védelemmel ellátott hajápolókat. Segítségükkel a nyár csak szép élmény marad.
CityHair - Hajvágó Centrum 1118 Bp,
Törökugrató utca 24. Bejelentkezés:
246 0598. www.hajvagas.gazdagret.hu.
Újkapu Központ Gazdagréten

fotó:B www.hellogiggles.com

Mit szól a Gazdagréti újság újraindításához?
■ A Gazdagréti Összefogás Egyesülettel
évek óta jó viszonyt ápolok. Ők az egyik
olyan egyesület, amely a legtöbbet megtesz
az itt lakókért. Nagy szükség van az ilyenfajta civil kezdeményezésekre, amely politikától, egyházi hovatartozástól, származástól függetlenül épít közösséget, segít az
itt élő emberek életének jobbá tételében és
mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A
Gazdagréti újság újraindítása pont egy
ilyen cselekedet. Ingyen és bérmentve álltak össze itt élő emberek, fiatalok, nyugdíjasok, kimamák, családosok, hogy összefogva
folytassanak
egy
olyan
kezdeményezést, ami évekig működött és
az emberek szerették. Én ehhez mind magánemberként, mind képviselőként minden
támogatást megadtam és boldog vagyok,
hogy a kedves olvasó a kezében tarthatja a
megújult gazdagréti újságot.

A nő, akinek széttört a haja!

Februártól új helyszínen, a Regős u. 13. alatt működik Gazdagréten az Újkapu Diagnosztikai és Fejlesztő Központ, amely a tanulási problémákkal küzdő gyermekek integrációjával foglalkozik a
következő módszerekkel:
1.Idegrendszer-fejlesztő mozgásterápia 5-14 éveseknek: az iskolaérettség elérésére, és mozgás-,
anyanyelvi, tanulási, magatartási (hiperaktív) problémák leküzdésére.
2.Auditív Tréning: javítja a hallási figyelmet, segít az autizmus, Asperger-szindróma, és
tanulási problémák leküzdésében.
3.Zene-Mozgás-Kép(zelet), zeneterápia: Az önkifejezés a zenén keresztül fejleszti a
mozgáskoordinációt, a kommunikációt, a szociális viselkedést is.
4.NILD egyéni komplex tanulási terápia.
5.Iskolaérettség felmérése
Bízunk benne, hogy működésük hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeink könnyebben boldoguljanak az életben. A Központ elérhetőségei: 06-20-466-2303, www.ujkapu.hu
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■

Nyaraljunk Itthon  ■

Nyaraljunk Itthon
Budapest környéki kirándulóhelyek
minden korosztálynak

A Pál-völgyi barlang: Ha a párjával egy igazán kalandos és különleges napot szeretne együtt eltölteni, látogassák meg a Pál-völgyi barlangot, amelyet több mint
száz éve fedeztek fel a Szépvölgyi út melletti A mesék
világát idéző helyen gyönyörű cseppkövek láthatóak,
és a különböző sziklaalakzatok formájának is csak a képzeletünk szabhat határt. A barlangban két túra közül
lehet választani: egy rövid, könnyen végigsétálható
szakaszon a barlang jellegzetességei, például az ősi kagylólenyomatok csodálhatatók meg, míg a két és fél
órás túrán egy szakképzett vezető mutatja be Magyarország leghosszabb barlangját Bővebb információ :
h t t p : // w e b . t - o n l i n e . h u / p a l v o l g y / i n d e x . h t m l

A megszokott nyári uticélok mellett számos csodás, felfedezésre váró hely létezik Magyarországon, és Budapesttől nem is kell olyan messzire mennünk, hogy ellátogassunk ezekre
a mesés helyekre. Az egészséges életmód és a testmozgás egyik legkiválóbb módja a túrázás, kirándulás.
Egy kiadós barangolás nemcsak megmozgat minden izmot, de friss levegővel is
tölti fel a tüdőt. Kevesen tudják, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park egyes területei a fővárosban találhatóak. Az 1997-ben alapított természetvédelmi terület hazánk egyik legváltozatosabb természeti egysége folyóvölgyek, hegyek és síkságok találkozásánál.

Túra Barátokkal: A Pilis, a Börzsöny és a
Visegrádi-hegység számos túraútvonalat rejt,
amelyekből edzettség és a látnivalók szerint választhatunk. A Verőce-Királyrét közötti útvonal
könnyen teljesíthető, kis szintkülönbségű túra.
A Királyréten játszótér, kiépített tábortűzhelyek
várják a kirándulókat, de egy egész napot is eltölthetünk a horgásztónál. Megközelíthető kisvasúttal is, ami Kismarosról indul. Ha nagyobb
kihívásra vágynak, szervezzenek túrát a Rámszakadékhoz, ide Dobogókőről vagy Dömösről
juthatnak el. A félnapos kirándulás nagyon látványos, de a szakadék meghódításához fontos a megfelelő öltözék, a túracipő és legfőképpen a kitartás. Bővebb információ: www.dinpi.hu

Gazdagréti Református nyári programok

Veresegyhá z a
M e d v e r e z e r vát u m a :
Veresegyháza külterületén található egy menhely, ahol nem örökbefogadható állatok, hanem medvék és farkasok élnek. Az 1998-ban
megnyílt Veresegyházi Medveotthon KözépEurópa egyetlen medvemenhelye, amelynek
mintegy 5,5 hektáros területén 39 mackó él.
A rezervátum létrehozói arra törekedtek,
hogy a mackókat természetes élőhelyükhöz
hasonló körülmények között láthassák az
érdeklődők. A park érdekes programokat kínál, és egész évben nyitva tart.
Bővebb információ : www.medveotthon.hu

A nyári hónapokban a vasárnapi esti istentiszteleteink 19 órától kezdődnek!

•

Idén is lesz napközis
tábor június 25-29 között
"Olimpia
2012.
gyermektábor"
címmel.

•

Várjuk 6-10 év közötti
gyermekeket. Sok izgalmas
kaland, játékok, hasznos
időtöltés vár rátok! Részvételi díj 12000 Ft, testvéreknek 11000 Ft, ami
tartalmazza az étkezést.
Jelentkezni lehet: Czövek
Klárinál: czklari@yahoo.com

•

Szeretettel várjuk mindazokat, akik közösségre,
jó beszélgetésre vágynak nyári bibliaóráinkra, amik péntekenként
18 órától lesznek június
29-augusztus
31.
között, kivéve július 20-án.

Strandok Gazdagrét közelében
Gellért Gyógyfürdő és
uszoda

Sportmax Hegyvidék
1123 Budapest Csörsz u.
14-16
www.sportmax.hu

Mányoki úti uszoda

Hófehér Fóka Úszóiskola
1222 Bp. kerület, Nagytétényi
út 31-33.
www.hofeherfoka.hu

1118 Bp. Kelenhegyi út 4.
www.gellertbath.com
1118 Budapest Mányoki út 9
www. manyokiutiuszoda.hu

Nyéki Imre uszoda és tornacsarnok

Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand
2040 Budaörs, Hársfa utca 6
www.bvuss.hu

1116 Bp. Kondorosi út 14.
fotó:B www.50plusz.net; www.csaladinet.hu

www.nyekiimreuszoda.hu
fotó: www.enfo.agt.bme.hu; indafotó.hu
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A természet és múlt értékei - Alcsút és Ócsa: Budapesttől negyven kilométerre
található az Alcsúti Arborétum, amely egykor József nádor kastélykertje volt. A kellemes
séta során különleges növényeket ismerhetnek
meg a látogatók. A hatalmas fák több korabeli
épületet és építményt rejtenek: hidakat, kilátót, zenepavilont, babaházat, medveházat, csörgede-zőt
vagy
éppen
a
Lourdes-i
barlangot.
Budapesttől harminc kilométerre található Ócsa.
Öregfalu-része máig megőrizte eredeti településszerkezetét, régi stílusú házait. Az Ócsai Tájházban
elődeink mindennapi életével ismerkedhetünk meg,
és kézműves foglalkozásokon is részt vehetünk.
Bővebb információ: www.alcsutiarboretum.hu

•

• Lapunk utánajárt – Közérdekű információk •
Gazdagrét tisztántartásáért az
Újbuda Prizma Nonprofit Kft
felel. Bármilyen panasz esetén
hívható a 372-7640-os telefonszám.
•
Újbudai támogatások
tel: 06-80-734-359 (ingyenes)

Közbiztonsággal
kapcsolatos
bejelentések tehetőek az alábbi éjjel-nappal hívható telefonszámokon:
XI. Ker. Rendőrkapitányság:
381-4312
Újbuda Közterület-felügyelet:
06-80-411-112
Sashegy polgárőrség:
06-30-621-2103

Roncsautó, kátyú, parlagfű
bejelentése a 06 80 852 832
telefonszámon (ingyenes)
•
Közterületi fák metszése
– bejelentés alapján történik
a 381-1351-es telefonszámon
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A Gazdagréti Piac Hírei ■

■ Gazdagréten dolgozunk...

Palántaosztás Gazdagréten
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A virágosabb Gazdagrétért Király Nóra
önkormányzati képviselő szebbnél szebb
palántákat osztott szét április 23-án a
társasházak között. Mivel az idei önkormányzati palántaosztás a szűkös költségvetés miatt elmaradt, a képviselő szponzorok segítségével pótolta azt, több
mint ezer palántát osztva ki a lakótelepen.
Minden közös képviselő és gondnok
jelentkezhetett az akcióra, és a társasházak közel fele élt is a lehetőséggel. A virágok ültetése színesebbé teszi környezetünket, és felhívja az emberek
figyelmét, hogy együtt, közösségben, sok mindent tehetünk környezetünkért.

Hadobásné Molnár Renáta,
Kulturális marketing referens Gazdagréti Közösségi Ház
Egy kerületi közintézmény egészen más, mint a marketing világa. Miért váltottál?
Valóban nem jellemző, hogy valaki háta mögött hagyva a versenyszférát, egy közintézmény felé vegye az irányt. Frissdiplomás
közgazdászként még egészen más motivációk mozgattak engem
is, a gyermekvállalással azonban a munkavállalás szempontjai
is átértékelődnek. Tudatosan kerestem azokat a lehetőségeket, ahol az „adni szeretnék”
érzés dominál, másrészt praktikusan beilleszthetőek egy négytagú család mindennapos logisztikájába. A jelenlegi munkámat is így fogom fel: egyfajta „kulturális misszió”, nyitottá tenni az
embereket a kultúra befogadására, közösségépítésre.

Papa-Mama-Baba Börze
Nyáron is lesz Börze a Gazdagréti Piac területén, ahova
előzetes regisztráció után bárki jöhet árusítani a már
nem használatos ruhákat, használati tárgyakat. A
kezdeményezés célja kifejezetten a közösségépítés. Egy
hely, ahol a gazdagréti emberek találkozhatnak,
beszélgehetnek, megismerhetik egymást. Regisztráció-

kat várjuk a gazdagretiosszefogas@freemail.hu
emailcímen, vagy a 06308172305-ös telefonszmon.
Börze időpontok: június 16., július 20., augusztus 17.

Azon túl, hogy gazdaságilag már nem vagyunk önálló intézmény, a legfontosabb dolog, hogy
egy csapatként, egy hajóban evezve, egymást erősítve kell működnünk a többi KULTI-s intézménnyel. Az Újbudai Kulturális Intézet alapvető feladata a koordinálás, az egységesebb
intézményi arculat kialakítása, tiszteletben tartva az egyes tagintézmények sokéves
hagyományait, s meghagyva a kreatív ötletelés lehetőségeit. Az irányt kijelöli, de az
úton mi magunk megyünk végig. Pozitív hozadék a társintézmények közötti nyitott szemléletmód, „utazó” vándorprogramjainkkal akár a kerület kulturális határait is „átírhatjuk”.
Milyen változásokat szeretnél eszközölni a Ház életében?
Különböző célcsoportjaink vannak (a kisgyermekes anyukáktól a tinédzsereken keresztül
a klubokba „tömörülő” aktív nyugdíjasokig), hozzájuk kell „szólnunk” a különféle rendezvényeinkkel. Célunk a jól prosperáló, sok embert megmozgató programokat és a klubéletet
megtartani, adott esetben „új köntösbe” bújtatni. Elengedhetetlen, hogy a Ház által kínált
programok valós igényekre épüljenek, éppen ezért a közeljövőben szeretnék egy közvélemény-kutatást végezni. Fontos, hogy a tizenévesek is megtalálják nálunk a nekik
tetsző programokat, akár őket érdeklő előadások által, akár „önmegvalósító” produkcióiknak teret adva. A helyi óvodákkal, általános iskolákkal, civil szervezetekkel szeretnénk
szorosabbra fűzni a már meglévő kapcsolatot. Azon dolgozunk, hogy még színesebbé
és vonzóbbá tegyük a helyi közösségek életét, nem megriadva a rendhagyó megoldásoktól sem. Lehetőségeinkhez mérten a „külcsínyen” is szeretnénk változtatni azzal a
nem titkolt céllal, hogy még jobb érzéssel lépjék át a vendégek a KH küszöbét.
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fotó: Ari Gábor; http://sajtosrozigazdasaga.blogspot.com/;
Újbuda Média

Pár szóban összefoglalnád, miben változott a Közösségi Ház, amióta megszűnt az
önállósága és a kerület többi közösségi házával összevonva a KULTI igazgatása alatt
működik?

Holl László és felesége Rózi
sajtoskodásai
Házi sajtot/tejterméket, friss tanyasi tojást, idény szerinti zöldséget gyümölcsöt és sok más finomságot kínálunk családi gazdaságunkból.
"Hivatásunknak és egyben kötelességünknek érezzük
hogy csak olyan terméket kínálunk amit a magunk és
a családunk asztalára is szívesen teszünk..."
Gazdaságunkat 2007-ben
alapítottuk férjemmel és
gyermekeimmel. Fő célunk, hogy mind az állataink, mind
az őáltaluk előállított termékeink természetközeliek legyenek, szem előtt tartjuk és alkalmazkodunk állataink természetes igényeihez, legyen az élőhely, vagy legyen takarmányozás. Nem alkalmazunk mesterséges tápokat,
takarmánykiegészítőket, a legelőket nem vegyszerezzük,
növényeinket nem műtrágyázzuk.
Bővebben: http://sajtosrozigazdasaga.blogspot.com/
Találkozzunk minden szombaton a Gazdagréti piaon!
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■ Felhívás

60+ Programok ■
Sakktorna gazdagréten
Új fagyizó nyílt
Gazdagréten
Nem maradnak a gazdagrétiek a forró nyári napokon hűsítő nélkül.
Megnyílt az UNO MOMENTO
fagyizó a Rétköz u. 43/A szám alatt,
amely nagy választékkal, házi főzött
fagylalttal várja az édességre áhítózó
vendégeket.
Nagy összecsapásra került sor 2012. április
3-án a Közösségi Házban, amikor is a sakk
klub tagjai a szokásos évi házibajnokságuk
közül az idei elsőt, a Húsvéti Tornát leját-

Keressük a legfinomabb
Lekvárt!

Köszönet a segítőknek

portáján. A zsűri által kiválasztott első három helyezettet jutalomban részesítjük!

fotó: www.3bp.blogspot.com; Ari Gábori
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Egy jó hangulatú, beszélgetős reggelivel
köszöntöttük április 14-én a Gazdagréti
Piacon azokat, akik a GazdagRÉTi Hírmondó első számát munkájukkal segítették. Mindazokat meghívtuk erre, akik a
hiányos pénzügyi forrásainkat munkájukkal kipótolták, segítettek nekünk a cikkek
megírásában, a szerkesztésben, vagy éppen az újság terjesztésében. Hála a sok
jólelkű segítőnek, ez az újság tényleg „közösségi”, sok ember munkája van benne.
Hálásan köszönjük!
Gazdagréti Összefogás Egyesület,
www.gazdagretiosszefogas.hu
Galambok etetése Tilos!

fotó: Farkas Zsolt

Ha ön semmihez sem fogható lekvárt tud
készíteni, akkor nevezzem be a Lekvárbefőző versenyünkre, amelynek zsűrizését
és eredményhirdetését a Gazdagréti
piacon fogjuk tartani szeptember 15-én
szombaton. Várjuk szeretettel a legkülönlegesebb, vagy éppen a leghagyományosabb,
de annál finomabb lekvárokat és
készítőjüket! Nevezni lehet szeptember
8-áig név, cím, telefonszám megadásával és a lekvár receptjével a Gazdagréti
Összefogás
Egyesület
emailcímére:
gazdagretiosszefogas@freemail.hu, vagy
személyesen a Gazdagréti Közösségi Ház

szották. A versenyt pontveszteség nélkül a
lakótelepen élő Halász Tamás nyerte,
aki gyermekkora óta hódol e szenvedélyének.Gratulálunk a nyertesnek, akit a Közösségi Ház munkatársa, a Gazdagréti Közösségi Ház oklevéllel jutalmazott és
megkapta a vándorkupát is. De senki
nem maradt jutalom nélkül, mivel az
összetartozást jelképező húsvéti marcipáncsokoládé tojásokból kirakott szívet a
verseny végén a versenyzők magukkal
vihették, és a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából pohárka pezsgővel is koccintottak. Jó tudni, hogy lakótelepünkön vannak
olyan emberek, akik szabadidejüket egymás társaságában, ennek az intelligenciára
épülő kombinációs játéknak szentelik.

Kerületi rendelet alapján a galambok etetése szabálysértésnek minősül, ezért akár 100 000 Ft büntetés is kiszabható. Ennek ellenére az idős emberek előszeretettel etetik a madarakat, akik turbékolásukkal, ürülékükkel sok
kellemetlen percet okoznak a lakótelep lakóinak, nem
beszélve arról, hogy komoly betegségeket terjesztenek.
A rendelet betartatása ebben az esetben is nehéz, sokszor idős emberekről van szó, akiknek a galambok etetése az egyetlen szórakozásuk. Egyet lehet tenni: a társasházaknak a házirendjükben
kell szabályozni a kérdést és saját hatáskörben intézkedni a galambetetőkkel szemben.
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2012. Június-Július

Gazdagréti parkolási koncepció – egy terv, amelyet
konzultációra bocsájtanak
Gazdagréten
az
egyik legnagyobb
probléma a kaotikus
parkolási helyzet. A
lakótelep utcái túlzsúfoltak, mindenki
ott keres parkolóhelyet, ahol tud – járdán vagy zöldterületen - sokszor más lakók kárára. Napi
probléma, hogy a mozgássérültek, gyermekkocsis anyukák nem férnek el a járdán
álló autóktól. Eddig nem mert senki ehhez
a halaszthatatlan kérdéshez hozzányúlni,
nem állt elő semmilyen megoldási javaslattal. Idén viszont az Önkormányzat elkészíttetett egy tervet a parkolók felfestésére úgy,

gazdagRÉTi

hogy a lehető legtöbb szabályos parkolóhely
jöjjön létre. Ennek véleményezésében mindenkire számít Király Nóra önkormányzati képviselő. „Szeretném hangsúlyozni,
hogy az új gazdagréti parkolási koncepció
egyelőre pusztán egy terv, amelyet megvalósíthatunk, ha a környéken élők többsége
elfogadja, ellenkező esetben nem változtatunk semmit. Senki nem tesz semmit a lakótelepen élők akarata ellenére. Minden
csak attól függ, hogy Önök hogy vélekednek a tervekről. Kérem tehát az itt élőket,
hogy írják meg nekem kérdéseiket és
véleményüket a tervekről a kiraly@fidesz.
hu címre. – mondta Király Nóra.
www.kiralynora.hu

Hírmondó

Kultúra * Közélet * Család * Egészség * Sport
Hurrá, Itt a nyár!

Piaci hírek
Új árusokkal bővültt a piac. Hatalmas választék található kosarakból és a
virágáusok is elhozták szépséges palántás
növényeiket. Indulhat a lecsószezon, és a
lekvárbefőzések ideje. Egész nyáron gyümölcs és zöldség akciókkal várja Önt a
Gazdagréti piac a Szent Angyalok Plébánia kertjében 7.00-12.00 óra között. Ha
szeretne értesülni az aktuális akciókról,
iratkozzon fel hírlevelünkre. Emailcím:
gazdagretiosszefogas@freemail.hu
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Interjú
Király Nórával

Fodrásztippek nyárra
fotó: Glen Edelson /www.flickr.com)

fotó: Ari Gábor

06203596443
gazdagretiosszefogas@freemail.hu

Óvodások és bölcsődések!
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT
tartunk június 15-től augusztus 17-ig, intenzív angollal,
erdei kirándulásokkal, görkorcsolyával, úszással, zenei
és kreatív foglalkozással.
Szeptemberre folyamatos felvételt tartunk. Keressen minket a Happy Garden Daycare
Angol - Magyar Sportóvodában és Családi Napköziben.
Elérhetőségek: +3630/4185102 (14 óra után),
www.happygarden.hu.

Parkolás: Kérdések
és megoldások

Parkolás
gazdagréten

Palántaosztás

Nyári
Ajánlataink

