ÚJBUDA

KELENFÖLD • ŐRMEZŐ • GAZDAGRÉT • ALBERTFALVA • KELENVÖLGY • LÁGYMÁNYOS • SASAD-SASHEGY • GELLÉRTHEGY • SZENTIMREVÁROS

XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

www.ujbuda.hu
2012. FEBRUÁR 29.

Szállt a nóta bálról bálra
Megnyitotta kapuit a KULTI
Kerékpárút-fejlesztés a Bogdánfy utcában

3

Új technológia kevesebb költséggel
Átadták a radiológiai rendszert

7

Feltámad a Tüske Csarnok
Utánpótlás-nevelés a jégpályán

Kávészünet

11

Az A38 a világ legjobb bárja
Internetes szavazást nyert meg

Huszárik Kata új műsora március 2-ától

100 millió áldozat

Megnyitotta kapuit a KULTI

Az Országgyűlés 2000. június 13-án
elfogadott határozatának értelmében minden évben február 25-én emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól. 1947-ben ezen a napon
tartóztatták le Kovács Béla országgyűlési képviselőt, a kisgazdapárt főtitkárát. Erre az alkalomra emlékezett
a Fidesz és a KDNP a Petőfi híd budai
hídfőjénél található Memento emlékműnél, fejet hajtva azok előtt, akik életüket adták hazájukért és eszméikért.

A Gellért tér 1–3. szám alatt ünnepélyesen megnyitották a KULTI-t, azaz az Újbudai
Kulturális Intézet központját. Az önkormányzati szervezet közös irányítás alá véve a
közösségi házakat, a kerület szerteágazó kulturális életét hivatott összefogni.

Az eseményen Hoffmann Tamás polgármester, a Fidesz kerületi elnöke elmondta:
– Világszerte több mint 100 millió áldozata
volt a kommunista diktatúrának, de ennél
jóval nagyobb számban tett tönkre emberi
sorsokat, családokat, és tágabb környeze-

tünkön is nyomot hagyott ez a kíméletlen
rendszer. Kerületünkben is számtalan példát sorolhatunk fel azok közül, akik valamilyen módon szenvedői, áldozatai voltak
ennek a negyven évnek, sokan közülük a
mai napig köztünk élnek. De köztünk élnek azok is, akik aktív kiszolgálói voltak
annak a rendszernek, amely ezt az embertelen uralmat fenntartotta.
A KDNP nevében Rétvári Bence államtitkár emlékezett meg az áldozatokról.
– Nekünk mindenképpen feladatunk,
hogy ezen a napon és minden más ilyen

– A XI. kerületben annyiféle kulturális csoportosulás, kezdeményezés és aktivitás van,
hogy magától értetődő volt az egységes koordináció megteremtése – jelentette ki a megnyitón Kupper András kultúráért felelős alpolgármester. Elmondása szerint nemcsak
az önkormányzati fenntartású intézmények, közösségi házak és könyvtárak egy szervezetbe tömörítése volt a cél, hanem az is, hogy kapcsolat jöjjön létre az olyan, önkormányzattól független kulturális szereplőkkel is, mint a Karinthy és a MU Színház vagy
az A38 hajó. – Ezeket a helyeket, programokat be kell csatornázni Újbuda kulturális
életébe, és egy folyóvá szélesíteni azokat – tette hozzá az alpolgármester.
A KULTI központja korábban az Újbuda újság szerkesztőségeként üzemelt, így jelentős átalakításokra volt szükség. Ennek eredményeként az épületben nem csupán irodahelyiségek és egy minden igényt kielégítő információs központ kapott helyet, de egy 30
fős kulturális szalont is kialakítottak, amely a jövőben művészeti előadásoknak, pódium-, opera- és dzsesszesteknek ad majd helyet. A szalon ráadásul hiánypótló szerepet is
betölt, hiszen a környéken eddig nem működött közművelődési intézmény.
A KULTI igazgatója, Preisinger Éva arról is beszámolt, jól halad az együttműködés
a kulturális intézményekkel. – A KULTI nem egy vízfej, amely megmondja, kinek, hogyan és mit kell csinálnia. Jó ötleteket gyűjtünk, egyeztetünk és segítjük egymást, mert
együtt többre juthatunk – jelentette ki az intézet vezetője.
p.k.

Emlékműsor az Újbuda TV-ben
Az Újbuda TV 2011-ben emlékezett meg először a kommunista diktatúrák áldozatairól. Idén ellátogattunk a most tízéves Terror Háza Múzeumba, ahol Máté Áron,
az intézmény történész munkatársa kalauzolt végig a magyar történelem különböző korszakain. Az emléknap alkalmából Drucza Attila történész beszélgetett
a mára már hírhedtté vált Biszku-film egyik készítőjével, Novák Tamással Biszku
Béláról, a korszakról és a film kulisszatitkairól. A műsor megtekinthető a www.
ujbudamedia.hu weboldalon.

alkalmon is emlékezzünk az áldozatokra,
kiálljunk mellettük és elégtétellel szolgáljunk nekik, hiszen ők évtizedeken keresztül másodrangú állampolgárai voltak
ennek az országnak – fogalmazott Rétvári
Bence. Az esemény végén a kerületi vezetők, valamint a Politikai Foglyok Szövetségének képviselői közösen helyezték
el az emlékezés koszorúit.
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Részlet Csorba Emánuel: Apa és
fia című 2009-ben megjelent könyvéből: „Szerintük mi osztályidegenek vagyunk. E gyűjtőfogalom
magában foglal minden rosszat, ez
megbocsáthatatlan és gyógyíthatatlan vérbaj. Súlyosabb bűn, mint a
rablógyilkosság, mert a gyilkosnak
kilátása van 15 évi börtönbüntetés
után a társadalomba visszatérni, de
az osztályidegen életfogytiglan ki
van zárva. (...) az osztályidegen már
születése pillanatában megkapja a
stigmát - főiskolát nem látogathat,
magasabb szellemi munkakört nem
tölthet be, és elhelyezkedésnél szülei osztályidegensége az úgynevezett káderezés tárgya.
Fotónkon Biszku Béla (balra) és Kádár János látható.

Újbuda, a mi városunk.

Új technológia kevesebb költséggel
Ünnepélyesen is átadták a Gyógyír XI. Kft. új radiológiai rendszerét. A modern technikának köszönhetően a vizsgálati eredmények más betegellátó intézmények számára is hozzáférhetők lesznek, így a járóbeteg-szakellátás és a kórházi kezelés
még hatékonyabban tud majd működni.

Újbuda Önkormányzata és a Gyógyír XI. Kft.
saját forrásainak felhasználása tette lehetővé a
szakrendelő radiológiai rendszerének digitalizálását. A február 21-én tartott átadó ünnepségen a
Gyógyír XI. Kft. sikeresen átküldte az első röntgenfelvételt a Bethesda Gyermekkórháznak.
– Régóta készültünk erre a pillanatra, hiszen
más intézmények már áttértek a digitális technológiára a radiológiát illetően. Ezzel a lépéssel nemhogy felzárkóztunk, hanem talán meg
is előztük a többit, hiszen mi később fejlesztettünk, így egy sokkal modernebb rendszerrel tudunk dolgozni –
mondta el az Újbuda TV stábjának dr. Kóti Tamás, a Gyógyír XI.
Kft. főigazgatója.
Az ünnepségen részt vett Hoffmann Tamás polgármester is, aki
a főigazgatóval közösen vágta át az új rendszert felavató nemzeti
színű szalagot.
– A 140 millió forintos beruházásnak köszönhetően a mai kornak teljes mértékben megfelelő berendezéssel bővül a kínálat
Újbuda polgárai érdekében. Ezzel a korszerű eszközzel az ada-

tokat, leleteket tárolni tudjuk, mindemellett egy
biztonságos és környezetkímélő rendszerről
van szó, ami jelentősen segíti az egészségügyi
dolgozók munkáját, a gyógyítást. Azt hiszem,
minden polgármester ilyen eseményre vágyik! –
tette hozzá a kerület első embere.
Az új technika által nyújtott vizsgálati eredményekhez az intézmények közötti együttműködésben elsőként a Bethesda Gyermekkórház,
később bármely más egészségügyi intézmény
orvosai is egyszerűen és gyorsan hozzáférhetnek. – Nagyon jó, hogy ilyen szoros kooperáció jött létre a
Gyógyír XI. Kft. és a Bethesda Gyermekkórház között, hiszen
az elkészült röntgen-, ultrahang- és egyéb radiológiai leleteket a
speciális szakorvosaink által is leletezhetők, így tulajdonképpen
egyik pillanatról a másikra be tudunk kapcsolódni a diagnosztikus munkába. Azt gondolom, hogy ezen fejlesztésekből sok előnye van a kerületi lakosságnak is, és nekünk is, és örülünk, hogyha itt, Újbudán is teljesíthetjük a szolgálatunkat – hangsúlyozta
dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Mennyire elégedett Ön a kerületi szakrendelővel?
Kurucz Kovács Dóra és
kisfia, András:

Scheffer Zsuzzsanna
nyugdíjas:

– Főleg a gyerekrészleget
szoktuk látogatni, ahol igazán jó,
hogy a gyerekeknek van mesefilm és szépek a bútorok.

– Ha úgy érzem, egy
jó szót szeretnék, akkor
idejövök, és megkapom a
doktornőtől.

Tisztelt Betegeink!

?

Adam Becker nyugdíjas:

– Rendkívül korrektnek
tartom a Gyógyír szolgáltatásait, nem kell sokat
várnom, mert az orvosok
betartják az időpontokat.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy 2012. február 21-étől digitális radiológiai rendszerrel bővült intézményünk!
– Az új technológia kevesebb költséggel, környezetbarát módon
üzemel, emellett magasabb szintű, komfortosabb ellátást biztosít a
betegeknek.
– A rendszer további előnye, hogy segítségével a vizsgálati eredmények
más betegellátó intézmények számára is hozzáférhetőek lesznek,
biztosítva a járóbeteg szakellátás és a kórházi kezelés hatékony
egymásra épülését.
A radiológia területén általános a digitális technológia terjedése, amely a
korábbinál lényegesen hatékonyabb, környezetkímélőbb megoldás, hiszen nem
szükségesek hozzá veszélyes hulladéknak minősülő
anyagok (rtg film, előhívó
vegyszerek stb.), melyek kezelése, elszállítása korábban
rendkívül költséges volt. A
digitális technológia további
előnye, hogy a törvényben

előírt 30 éves filmtárolási kötelezettség raktár nélkül
megoldható, illetve a felvételeket tartalmazó CD lemezt
a beteg is megkaphatja. A vizsgálati eredményekhez az
intézmények közötti együttműködés keretében elsőként
a Bethesda Gyermekkórház,
illetve később bármely más
egészségügyi intézmény orvosai is egyszerűen és gyorsan hozzáférhetnek a jövőben – természetesen az
adatvédelmi kötelezettségek
betartása mellett.

A teljes beruházás értéke bruttó 140 millió forint, melyet az Önkormányzat támogatása
és a Szakrendelő saját forrásainak felhasználása tett lehetővé.

Európai ügyek KDNP-szemmel
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) újbudai
szervezete legutóbb dr. Surján Lászlót, az Európai Parlament
kereszténydemokrata alelnökét hívta meg Uniós különóra
című közéleti estjére, hogy beszámoljon a magyar kormányt
ért uniós támadások hátteréről.

Surján
Lászlóval
dr. Stágel Bence, az
IKSZ országos elnöke,
KDNP-s országgyűlési képviselő, valamint Dergán Ádám, az
újbudai IKSZ elnöke
beszélgetett. Az EP alelnöke elmondta, számos tévképzet járja át
a magyar és az európai
közéletet, ezért a valós Magyarország-kép
helyreállítása elsődleges feladat.
Kijelentette, ha egy
kormány százszámra gyártja a törvényeket, természetes, hogy a
több ezer oldalban megfogalmazott illeszkedési kötelezettség ittott csorbát szenved. Több mint 750 kötelezettségszegési eljárás
zajlik Európában, ebből alig húsz irányul Magyarország ellen. Az
uniónak kötelessége jelezni észrevételeit, az ország pedig azonnal ki fogja javítani az esetleges hibákat. A pánikkeltés tehát felesleges, tette hozzá.
A KDNP alelnöke beszámolójában azt is kiemelte, véleménye
szerint az Európai Unió ellenséges hozzáállása mögött a hazai
liberális erők állnak, amelyek nemzetközi kapcsolataikat latba
vetve igyekeznek nyomást gyakorolni a magyar kormány politikája ellen. A szabad demokrata holdudvar intenzív ténykedése
nemcsak hiábavaló, hiszen a magyar választók akaratát úgysem
tudják felülírni, de káros is, mert az ország bizalmi tőkéjét rongálják – hangsúlyozta Surján László.

Segített a bajor karaván
Egy kis bajor faluban élő közlekedési rendőr egyik reggel úgy
ébredt fel, hogy elhatározta, újbudai hajléktalanokon fog
segíteni. Szinte mesébe illő jelenet. Pedig ez a valóságban
megtörtént.

Kristof Gmeyer hosszú éjszakai utazás után érkezett
meg a XI. kerületi Fiatalok
Önsegítő Egyesülete elé,
méghozzá egy jól megrakott
furgonnal. Célja elérésében
segítőtársai is akadtak, a
pék, aki több rekesznyi kenyeret és egyéb finomságot
készített, a szomszédok,
akik takarókat, ruhaneműt
és matracot ajánlottak fel
erre a küldetésre, valamint
a környékbeli tejüzem, amely több karton tejtermékkel ajándékozta meg a magyar rászorulókat.
A kezdeményezést természetesen itthonról is támogatták. Csernus László önkormányzati képviselő fogadta a bajor önkénteseket
– az ő közbenjárása nélkül egyébként sem jöhetett volna létre ez
a találkozás. – Amikor az elmúlt hónapok történései miatt Európa
szeme Magyarországra szegeződött, többen is kíváncsiak lettek
arra, vajon mi is valójában a helyzet hazánkban. Jómagam Székely János segédpüspök segítségével több helyre is eljuttattam
egy levelet, amelyben leírtuk, mi a tényleges helyzet, külön figyelmet szentelve annak a ténynek, hogy a közeljövőben akár tízezerrel is növekedhet a hajléktalanok száma. Ez az üzenet jutott
el a Rosenheim nevű bajor faluba is, ahol újdonsült barátunkat
annyira megérintette a levél tartalma, hogy úgy döntött, kezébe
veszi az ügyet. Felvette velem a kapcsolatot, én pedig a figyelmébe ajánlottam az Albertfalván működő egyesületet, ahol nagy
örömmel fogadták az ajándékokat – mondta a képviselő.
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Újbuda, a mi városunk.

Ülésezett a képviselő-testület

Elfogadták
kerületünk büdzséjét
23 milliárd forintos kiadási és ugyanekkora bevételi főös�szeggel kalkulál ez évre a kerület költségvetése. Természetesen ez volt a legfontosabb napirend a 15 nyilvánosan tárgyalt pont közül február 23-án, a testület rendes ülésén.
Költségvetés

Alapjaiban változtak meg a
költségvetésre
vonatkozó
jogszabályok,
amelyek jóval
szigorúbbak lettek, a korábbinál
lényegesen feszesebb tervezést írnak elő. A kormányzat szándéka szerint meg kell állítani az önkormányzatok eladósodását,
a vagyon ésszerűtlen felélését. Ezért Újbuda idei büdzséje egy
családi költségvetés mintájára készült, azaz mostantól csupán
annyit költhet a kerület, amennyi pénz rendelkezésére áll, nem
finanszírozhat hitelből fejlesztéseket, vagy más távlati célokat.
Emellett azokat az adósságokat is rendeznie kell, amelyeket az
előző vezetés az önkormányzati cégek terhére vett fel. Az ez évi
költségvetés célja megőrizni a közszolgáltatásokat, illetve azok
színvonalát, valamint a csökkenő források mellett is fenntartani
a szociális hálót.
A válság hatására jelentősen mérséklődtek a felhasználható
források: míg 2010-ben 32 milliárd forintból gazdálkodhatott a
városvezetés, addig idén ez az összeg mindössze 23 milliárd forintot tesz ki. Ettől függetlenül adóemelés nem lesz és új adónemeket sem vezetnek be. Továbbra is kiemelt célként határozták
meg a közbiztonság helyzetének javítását és az egészségügyet,
ezen belül a Gyermek-egészségügyi Központ megvalósításának
előkészítését, illetve az óvodai férőhelyek számának további
bővítését. A múlt évben megkezdődött az önkormányzati intézmények, cégek átvilágítása. Ennek eredményeként megtakarítás várható ezek költséghatékony szempontú átszervezése, ös�szevonása által. Így például a Nyéki Imre Uszodát mint önálló
költségvetési szervet március 31-ével megszüntetik, és az általa
működtetett vagyont az Újbuda Sportjáért Kft. kezelésébe adják,
illetve az Út XI. Kft.-t az Újbuda Prizma Kft.-be olvasztják. A
vitában az ellenzék megkérdőjelezte a költségvetés számainak
valódiságát, illetve összességében megszorítónak, míg részleteiben pazarlónak nevezte a büdzsét. Zárszavában Hoffmann Tamás
felelősnek és stabilnak nevezte a költségvetést, amelyet végül a
testület tagjai 17 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadtak.
Ez történt még

Szintén a testületi ülésen tárgyalták azt a napirendi pontot, amely
különböző önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
vonatkozott. Az előterjesztő, Horti István jegyző összeállított egy
csapatot, amelynek feladata volt felülvizsgálni az elmúlt évek során funkcióját vesztett, feleslegessé vált rendeleteket. Munkájuk
eredményeként közel 200 ilyet találtak, amelyeket most a testület
hatályon kívül helyezett.
A kerület 2000-ben hagyta jóvá Kulturális Koncepcióját. Az azóta e területen bekövetkezett változások indokolták egy új koncepció megalkotását, melynek célja, hogy a jelenlegi állapotból
kiindulva meghatározza a kerület kulturális életének jövőbeli
feladatait, annak formáit, lehetséges fejlesztési irányait, valamint
finanszírozását. A Kupper András alpolgármester által előterjesztett anyagot a testület egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület úgy határozott, javasolja a főpolgármesternek, hogy hagyja jóvá a Tétényi út–Etele út csomópont közelében megépült 4-es metróállomás átnevezését a jelenlegi Tétényi
útról Kelenföld–Bikás Parkra, illetve a Hamzsabégi úton található Hungária Biztosító elnevezésű BKV-megállók átnevezését
Hamzsabégi út–Újbuda Prizmára.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a www.ujbuda.hu honlapon a
nyilvános ülés minden napirendi pontja és határozata szerepel,
elolvasható.

A kiegyensúlyozottság, átláthatóság és fenntarthatóság költségvetése
Dr. Jelen Tamás, Újbuda alpolgármesterének tájékoztatója
Február 23-án Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a kerület 2012-es költségvetését. A korábbi évekhez képest egészen új pénzügyi tervet kellett megalkotni, mivel alapjaiban változtak meg a vonatkozó jogszabályok. Szigorúbb, a korábbinál lényegesen feszesebb tervezést írnak elő,
ami jelentős hatással bír az Önkormányzat munkájára. Újbuda gazdálkodásért felelős alpolgármestereként szeretném Önökkel megosztani a költségvetésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

Az Alaptörvényben foglaltak szerint Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható
és fenntartható költségvetési gazdálkodás
elvét érvényesíti, melynek célja az államadósság csökkentésével megteremteni és
megőrizni az ország pénzügyi stabilitását. Feladatuk ellátása során ezt az elvet
a helyi önkormányzatoknak is kötelességük tiszteletben tartaniuk. Újbuda 2012es költségvetése ennek megfelelően úgy
készült el, hogy garantálja a kerület zökkenőmentes működését, ugyanakkor megalapozza a következő évek fenntartható
gazdálkodását.
Családi költségvetés – hitelek nélkül

Az új szemléletű költségvetés talán leglényegesebb pontja, hogy ettől az évtől az
Önkormányzat működési költségei fedezésére csak olyan hitelt vehet fel, melyet
az adott évben vissza is tud fizetni. Fejlesztési célra pedig kizárólag kormányzati
engedély mellett vehet fel hitelt, rendkívül szigorú feltételekkel. Lezárult egy
korszak, az Önkormányzat költségvetése
mostantól egy családi kassza mintájára
működik: csak annyi pénzt költhetünk,
amennyi a pénztárcában van.
Örökölt terhek, trükkök, adósságok –
mínusz 2 milliárd forint

Mindez azt is jelenti, hogy idén rendezni
kell az Önkormányzat 20 éve görgetett
adósságállományát, illetve vissza kell fizetni azokat a hiteleket is, melyeket a szocialista városvezetés az önkormányzati
cégek terhére vett fel.
Szintén komoly terhet jelentenek azok az
előző ciklusokban felelőtlenül megkötött
szerződések, melyek árát most kell megfizetni. Ide sorolhatjuk az Uniker Coop
ügyét, az Újbuda Gyöngye elképesztő
szerződéseit, valamint a Hauszmann utcai
sportlétesítmény kötelezettségeit is – többek között. A sor hosszú, de összességében elmondható, hogy mindezek gyakorlatilag elszívják az idei költségvetésben
beruházásokra elkülönített, közel 2 milliárd forintot.
Fejlődő kerület – adóemelések nélkül

Az önkormányzati bevételek növelésének
jelentős korlátja a lakosság és a kerületi
vállalkozások teherviselő képessége. Pontosan tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben nem róhatunk újabb terheket
az itt élőkre és az itt működő vállalkozásokra, ezért a költségvetés tervezése során
elvetettük az újabb adók kivetésének és a
meglévő adók emelésének lehetőségét.
Az örökölt hiány pótlására lehetőséget
biztosít az önkormányzati tulajdonban
álló ingatlanok értékesítése. Ez ugyanakkor egyszeri költségvetési bevételt jelent,
s véglegesen csökkenti az Önkormányzat
vagyonát, így csak olyan ingatlanok eladását tervezzük, melyek nem bírnak komoly értékkel, illetve nem veszélyezteti a

jövőbeni tartalékokat.
Újbuda Önkormányzata nagy hangsúlyt
fektet a különböző pályázatokban rejlő lehetőségek kiaknázására, illetve az önrész
biztosítására, mint ahogy az a Keveháza
utcai Óvoda esetében is történt. Szintén
fontos eleme a pénzügyi tervnek az, hogy
2012-től a kerület szedi be az idegenforgalmi adót, ami 300 millió forint bevételt
jelent, a 2011-ben befolyt összeg dupláját. Új parkolási rendszer kidolgozásával
szintén bevételekhez juthatunk: kiterjesztjük a parkolási övezeteket, illetve új szabályozást dolgozunk ki a rendszer működéséhez. Ezek a bevételi lehetőségek azért
kiemelten fontosak, mert nem, vagy csak
minimális mértékben terhelik a kerületben
élőket.
A szigorú költségvetés és az örökölt gondok ellenére nem áll meg a kerület fejlődése. A költségvetésben foglaltak szerint
2012-ben megkezdődhet a Gyermekegészségügyi Központ tervezése, tovább
bővülhetnek az óvodai férőhelyek, de elindulhat a megújuló Bikás Park tervezése is. Intézményi felújításokra 330 millió
forint áll rendelkezésre, a társasházak felújítására pedig 70 millió forintot különítettünk el.
A kötelező és az önként vállalt feladatok egyensúlya

Az Önkormányzat a költségvetésből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt
feladatait. Újbuda intézményrendszere és
a vállalt feladatok ellátása ma jelentősen
meghaladja az önkormányzati törvényben
megfogalmazott elvárásokat.
Fel kell készülnünk arra, hogy 2013-tól
a helyi önkormányzatok által kötelezően
ellátandó feladatok fedezetét az Országgyűlés – feladatfinanszírozás rendszerén
keresztül – feladatalapú támogatással biztosítja. Ez azt jelenti, hogy az önként vállalt feladatokra a központi költségvetésből
a jövőben nem kaphatunk pénzt. A kerület
gazdálkodására viszont olyan tehertételt
gyakorolnak, ami veszélyezteti Újbuda
működésének egyensúlyát. Komoly megfontolás után a szociális támogatások bizonyos formáit már idén csökkentenünk
kellett, de ebben az évben felül kell vizsgálnunk és a kerületiek céljaihoz, igényeihez kell igazítanunk a többletfeladatokat.
Takarékos, hatékony intézményrendszer

A kerület biztonságos működtetése érdekében ebben az évben megkezdjük az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményrendszer, illetve az önkormányzati
tulajdonú céghálózat rendszerszemléletű
felülvizsgálatát. Bízunk benne, hogy a
felülvizsgálat során a párhuzamos feladatellátások és beszerzések összevonásával,
a munkaerő megfelelő elosztásával, jelentős eredményeket érhetünk el.

Első lépésként február
23-án döntés
született arról,
hogy a Nyéki
Imre Uszoda
március
31étől az Újbuda
Sportjáért Kft.
kezelésében
működik tovább, az Út
XI. Kft. pedig az Újbuda Prizma Kft.-be
olvasztva látja el feladatát.
A költségvetés egyensúlya megkövetelte
az intézmények költségvetésének 3%-os
csökkentését is, ugyanakkor megmaradtak azok a kiegészítő bérelemek, melyek
a közalkalmazottak és köztisztviselők
számara fontosak, illetve az intézményvezetők kérésére emeltük a dologi kiadásokra fordítható összeget a tervezethez
képest.
Kiemelt területek – közbiztonság,
egészségügy, óvodai férőhelyek

Bármely szoros is a költségvetés, nem
szabad elhanyagolnunk azokat a területeket, melyek az újbudaiak életminőségét
közvetlenül befolyásolják. Éppen ezért
a közbiztonság kérdését továbbra is kiemelten kezeljük: két fővel emeltük a
közterület-felügyelők létszámát, emellett
2012-től közvetlenül a rendőrséggel működünk együtt és nem a közalapítványok
közvetítésével.
Szintén fontos terület az egészségügy,
ahol a 2011-es célkitűzéseknek megfelelően elindítjuk egy új Gyermek-egészségügyi Központ előkészítését, tervezését. Az
óvodák terén 2011-ben erőn felül teljesített az Önkormányzat, számos új férőhelyet adtunk át, megkönnyítve sok újbudai
család életét. A munka nem állt meg, a férőhelyek kérdése idén is az elsők között
szerepel.
Tisztelt Olvasó!
Nem könnyű feladat Újbuda éves költségvetését egy-két oldalon összefoglalni,
mégis azt gondolom, fontos, hogy az itt
élők is megismerjék a kerület jövőjét befolyásoló tényeket. Összegezve a leírtakat meggyőződésem, hogy felelős, stabil
költségvetést fogadott el a testület. Olyan
pénzügyi tervet, amely megfelel az Alaptörvényben foglaltaknak: kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható.
Jelen Tamás,
Újbuda gazdálkodásért felelős
alpolgármestere

Újbuda, a mi városunk.
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Újbudai körkép
Következő állomásához érkezett
a közbiztonsági fórumsorozat

Nyugdíjas találkozót tartottak
a Gyógyír XI. Kft.-ben

Kelenföld közbiztonságáért tartottak fórumot február 21-én a Fővárosi Művelődési
Házban (FMH). A fórumot Simicskó István országgyűlési képviselő nyitotta meg.
– Úgy vélem, az emberek életében nagyon

A kerületben lakó nyugdíjas egészségügyi
dolgozók részére szerveztek találkozót
február 24-én a Gyógyír XI. Kft. díszter-

fontos a biztonság iránti igény, és ezt minden eszközzel támogatni kell. Az elmúlt
másfél évben a kormányzat komoly intézkedéseket tett annak érdekében, hogy
a rendőrséget megerősítse. A kormányváltás óta 4200-zal több rendőr lát el szolgálatot, melynek köszönhetően csökkent a
bolti lopások, betörések, gépjárműfeltörések száma. Újbudán több rendőr van, mint
bármikor korábban, ami mindenképpen
segíti a kerületiek biztonságérzetének erősítését.
A kormányzat első fontos célkitűzései
között megvalósult a büntetőtörvénykönyv szigorítása és a háromcsapás törvényt is elfogadtattuk, pont azért, hogy
a bűnismétlőket, az erőszakos bűncselekményt elkövető személyeket még
szigorúbban büntesse a törvény. Közös
érdekünk, hogy az itt lakók minél biztonságosabb körülmények között élhessenek.
Szükség van arra, hogy a biztonságot az
állam garantálja, és az állam feladata és
kötelezettsége, hogy ezt megtegye – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
A fórumon jelen volt Hoffmann Tamás
polgármester és Kohári Péter rendőrkapitány is, aki elmondta, a rendőrség nemrégiben trükkös tolvajokat leplezett le, és a
gépkocsifeltörések és betörések száma is
csökkent az elmúlt időszakhoz képest.

Bővül a 60+ kártya kedvezményköre

mében. Az egykor orvosként, ápolóként,
védőnőként, asszisztensként dolgozó szép
korúaknak lehetőségük nyílt egy hangulatos beszélgetésre, a múlt kedves emlékeinek felidézésére. Az összejövetelt Kubina
Istvánné egykori védőnő tervezgette, így
boldog, hogy megvalósult. A szervező,
Hamarné Debreczeni Rita, a Gyógyír XI.
Kft. intézeti vezetője, védőnője fontosnak
tartja, hogy a nyugdíjas egészségügyi dolgozók újból összejöhessenek, és megbeszélhessék a múlt és a jelen dolgait, történéseit.
Javuló pszichiátriai ellátás
a XI. és a XXII. kerületben

A XXII. kerületi pszichiátriai ellátást is a
Gyógyír XI. Kft. nyújtotta, amelynek vezetősége úgy döntött, hogy 2011. novembertől a XXII. és a XI. kerület pszichiátriai ellátása döntően a XI. kerületi Tétényi
u. 18. szám alatti központi pszichiátriai
rendelőben történjen.
Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere Németh Zoltán országgyűlési
képviselővel és Szabolcs Attila polgármesterrel megbeszélést tartott február 21én a XXII. kerületi Városházán, amelyen
jelen volt dr. Kóti Tamás, a Gyógyír XI.
igazgatója is. Döntést hoztak arról, hogy
a jövőben a XI-XXII. kerületek betegeit
forgó rendszerben látják majd el, azaz a
két kerület együttműködésben fogja ellátni a pszichiátriai rendelést.

Az idősek életkörülményein javítani kívánó 60+ program egyik legfontosabb pillére a kedvezménykártya. Ezt a lehetőséget
minden 60 éven felüli térítésmentesen
igénybe veheti, a kis kártyában pedig hatalmas lehetőségek rejlenek.
A ciklusokon átívelő program elindulása
óta 11 800 szép korú igényelte a 60+ kártyát, ebből mostanáig 11 500 darabot adott
át Újbuda Önkormányzata. Nem csoda a
népszerűség, hiszen az apró plasztikkártya
számtalan területen segíti az időseket. Az
önkormányzati szervezésű 60+ programokon például igen kedvezményesen, vagy
akár ingyen is részt vehetnek a kártyabirtokosok. – Úgy látom, a legnagyobb kedvezményt a tornaprogramokon vehetjük
igénybe, de rengeteg a lehetőség. Tanfolyamokon képezhetjük magunkat, de
még az autószerelőnél vagy a benzinkútnál is kevesebbet kell fizetnünk – mondja
Margitka, a program önkéntese.
Ezen előnyöket erősíti az Idősbarát Vállalkozás Program, melyen belül több mint
140 üzlet és szolgáltató vállalta, hogy átlagosan 5–10 százalék kedvezményt biztosít termékeiből a kártyával rendelkezők
számára. Az idősek vásárolhatnak vele
élelmiszerboltban, pékségnél, állateledel
üzletben, vagy ezzel fizethetnek az állatorvosnál, de akár optikushoz, vegytisztítóhoz és fodrászhoz is betérhetnek vele.
Újbuda Önkormányzatának tájékoztatása szerint januártól az üdülés terén is
támogatást kapnak a kerületi szép korúak, mivel eddig öt vidéki szálloda és két
budapesti wellness partner vállalta, hogy
belép a programba. Emellett az önkormányzati üdülőket is igénybe lehet venni. – Az üdülési lehetőséget azért vettük
fel a listára, hogy a kártyatulajdonosok
idősbarát szállodákat és szolgáltatókat vehessenek igénybe. Ez annyit jelent, hogy a
szerződött partnerek minden szempontból
figyelembe veszik az idősek adottságait,
kívánságait, igényeit – tájékoztatott az önkormányzat idősügyi referense.

Szakmai Napok a Közszolgálati Egyetemen
A volt államigazgatási, jelenleg Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az
Ostrakon Hallgatói Szervezet Szakmai és Kulturális Napokat rendezett. A közel egy hónapig tartó programsorozat megnyitóján Rétvári
Bence közigazgatási államtitkár mondott beszédet, aki szerint egyre
nagyobb szükség van a haladó szellemiségű hivatalnokok képzésére.

A Szakmai Napokon olyan témák kerülnek terítékre, mint a hazai médiahelyzet, a gazdasági válság, az önkormányzati reform, az ifjúságpolitika
vagy a magyar film jövője. Minderről kormányzati ágazati vezetők, valamint a szakma jeles képviselői számolnak be a diákoknak. A kulturális
rendezvény részeként a szervezők ingyenes, illetve kedvezményes jegyeket biztosítanak a hallgatóknak számos kulturális intézmény előadására,
műsorára, vagy éppen kiállítására.

VÉGRE BUDÁN is!

A TV-ből jól ismert termékek...
WS Teleshop budai mintabolt
XII.ker. Nagyenyed utca 11.
Tel: 06(70)367-8048
Nyitva: hétköznap:10-18
szombaton: 10-14 óráig
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AKCIÓK! KEDVEZMÉNYEK!
PLUSZ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Személyessé tesszük a vásárlást!

Ceruza -, mikro -, baby, és góliátelemek

199

Ft/db

2 és 4 db-os csomagolásban | Csomagárak 398 vagy 796 Ft
extra tartós elem | 2012.02.24 - 2012.03.11-ig, vagy a készlet erejéig

Puskás Fotó

Bartók Béla út 49., a körtéri OTP-vel szemben.
Telefon: 785-11-62 | email: bartok@puskasfoto.hu

MINDEN AMI
AKKUMULÁTOR ÉS ELEM!
AQ99 Kft. 1113 Bp.,
Bartók Béla út 114.
Tel.: 203-5175
www.aq99.hu
Töltők, izzók és egyéb kiegészítők!

Feltámad a Tüske Csarnok
Újbuda üdvözli a döntést

Újbuda Önkormányzata üdvözölte azt a
kormányzati döntést, melynek értelmében a jégkorongozók már tavasztól birtokba vehetik a 16 éve üresen álló Tüske
Csarnokot. Hoffmann Tamás polgármester elmondta, a kerületben működő Budai Bocsok Egyesület közreműködésével Újbuda minden segítséget megad a
sikeres utánpótlás-neveléshez. Buda első
versenysportra alkalmas fedett jégpályája kezdheti meg működését a jelenleg

szerkezetkész állapotban álló csarnokban.
– A szabványméretű mobiljégpálya kialakítását teljes rekonstrukció követi majd,
melynek eredményeként multifunkciós
sportközpont jön létre Újbudán – tájékoztatta a közvéleményt Vígh László, a Nemzeti Sportközpontok (NSK) kormánybiztosa.
A februárban a Drago Skorpiók (DSSE)
és a MAC által életre hívott együttműködési rendszerben a csarnokot a DDSE

meglévő U8–U16 és a Dél-Budán újonnan toborzandó U8–U10 csapatai mellett
a MAC felső korosztályai és a megállapodáshoz később csatlakozó Budai Bocsok
is használják majd edzésekre.
Újbuda Önkormányzata a kerület sportéletét szervező Újbuda Sportjáért Kft.
közreműködésével együttműködik az
utánpótlás-nevelés terén, és minden lehetséges eszközzel támogatja a kormányzat
célkitűzéseit.

Kerékpárút-fejlesztés a Bogdánfy utcában
A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat
megbízásából a Közép-magyarországi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton négy európai uniós támogatással megvalósuló projekt kivitelezését fejezte
be 2011 decemberében. A fejlesztés során Budapest három kerületében, összesen négy új kerékpárútszakaszt építettek ki: a
XVII. kerületi Pesti úton; a XXI. kerületben, az Ady Endre úton,
valamint a XI. kerületi Bogdánfy utcában.
A projektek összköltsége 405 millió forint, amelyhez az Európai Unió több mint 256 millió forintos támogatást nyújtott.
Mi valósult meg a Bogdánfy utcában? A Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XI., Bogdánfy utca – KMOP2.1.2-09-2009-0008
A Bogdánfy utcai fejlesztés biztosítja Dél-Buda kerékpáros kapcsolatát a Móricz Zsigmond körtér, illetve Pest felé. Az egyetemi
campus mellett haladó kerékpárútvonal négy meglévő kerékpáros létesítményt köt össze: a Karinthy Frigyes úti kerékpársávot,
a Hamzsabégi úti és a Dombóvári úti kerékpárutat, valamint az
Infoparkban vezető kerékpáros nyomvonalat. A Bogdánfy utcá-

ban a középső járdasziget részleges elbontásával kiszélesített útpályán alakítottak ki a kétoldali (irányonkénti) kerékpársávot. Az
egyetemi sporttelep bejáratánál 32 férőhelyes utcai kerékpártárolót létesítettek. A kerékpárforgalmi létesítmény 883 méter, amely
többségében kerékpársáv (572 méter), de a fennmaradó 311 méter hosszon vagy elválasztott gyalog- és kerékpárút, vagy önálló kerékpárút. A kivitelezés 2011 decemberében befejeződött. A
projekt 57 190 698 Ft-os európai uniós támogatást nyert el.

Fővárosi hírek
A felkínált feltételekkel nem vállalja a
4-es metró építését koordináló DBR Metró Projektigazgatóság vezetését Várszegi
Gyula, a BKV február 10-én lemondott
vezérigazgatója. Várszegi lemondását sokan annak tudták be, hogy az ő tudtával
és engedélyével fizettek ki több százmillió
forintnyi prémiumot a munkavállalóknak
a fennmaradásért küzdő cégnél. A Főpolgármesteri Hivatal a múlt héten közleményt adott ki, amelyben megerősítette,
hogy a DBR Metró új első embere a hos�szú vezetői múlttal rendelkező Várszegi
Gyula lesz. A közlemény szerint fizetése
egyáltalán nem a sajtóban elhíresztelt 8
millió forint, hanem a BKV vezérigazgató-helyettes fizetésével megegyező, 1,3–
1,4 millió forint lesz.
A 2012. évi költségvetési javaslatot 299,5
milliárd forint bevétellel, 377,7 milliárd
forint kiadással és 78,2 milliárd forint hiánnyal terjesztik a Fővárosi Önkormány-

zat Közgyűlése elé – olvasható a Napi
Gazdaság február 24-i számában. Az előterjesztés úgy fogalmaz – írja a gazdasági
napilap –, hogy a BKV Zrt. működőképességének fenntartása érdekében a kiadások
egy részét zárolni kell. Ez az önálló fővárosi költségvetési szerveket, a közszolgáltatási szerződés alapján számla ellenében
végzett önkormányzati feladatok ellátását
végző alapítványokat, civil szervezeteket
érintheti érzékenyen.
Nem mindennapi leletre bukkantak a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A parkfelújítási munkálatok részeként az elmúlt
napokban több árkot is ástak a kert területén. Az egyik ilyen árok mélyítése során
az ásóval dolgozó munkások állatcsontokra, köztük néhány meglehetősen nagy
csontra akadtak. Az állatkert szakértői
a helyszínen azonosították a talált maradványokat, amelyek kétséget kizáróan
egy zsiráftól származnak. Arról, hogy a

Nagy-tó szomszédságában található, a Japánkert sarkától a pingvinek felé vezető
sétány alatt alig egy méterrel egy eltemetett zsiráf maradványai rejtőznek, még az
állatkert legrégebbi gondozói sem tudtak.
A lelet mégsem érte meglepetésként a
munkatársakat, hiszen ismeretes, hogy a
második világháború idején elpusztult állatok jelentős részét – jobb megoldás nem
lévén – az állatkert területén hantolták el.
Általában a mélyebb bombatölcséreket
használták fel erre a célra, mivel azokat
úgyis be kellett temetni. Az előző héten
is érkezett zsiráfos hír, mely szerint: ötről
hatra nőtt a Fővárosi Állat- és Növénykert
zsiráfcsapatának egyedszáma, február 19én reggel ugyanis egy életerős zsiráfborjú
látott napvilágot. A kicsiről azt már tudni
lehet, hogy hím és 170 cm magas. Nevet
még nem kapott, az állatkert ehhez várhatóan a közönség segítségét fogja kérni.
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Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók
küldték, az újság szerkesztőségének
véleményével nem feltétlenül egyeznek.

A felelősségvállalás ideje
A költségvetésről döntő testületi ülésen mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az idén beruházásokra fordítható, mintegy
kétmilliárd forintot szinte teljes egészében lenyeli az elmúlt ciklusokban megkötött előnytelen szerződések, felelőtlen vállalások
sora. Óriási összeg, amelyből olyan fejlesztéseket lehetne megvalósítani, melyek minden kerületi polgár számára igazi előrelépést jelentene, illetve többszörösen meg lehetne oldani a szociális ellátórendszer gondjait.
A szocialista frakcióban ülő, de a DKP soraiban politizáló Bács
Márton az előterjesztőhöz intézett kérdései során mégis egy lottómilliomos lazaságával tolta át a felelősséget a jelenlegi városvezetésre. Majd a válaszokat meg sem várva elhagyta a termet,
és nem is jött vissza az ülés végéig. Mindezt csupán színesítette Farkasné dr. Kéri Katalin felszólalása, amelyben visszautasította az elkövetett bűnök megfogalmazást, miközben maga a

költségvetési számok meghamisításával vádolta az ott
ülő szakembereket. A kettős mérce jól bevált, de nem
igazán elegáns eszköz akkor, amikor egy év alatt kell
nyolc másik minden trükkjét, ügyeskedését és felelőtlenségét
helyrehozni.
Újbuda Önkormányzata persze nem teheti meg, hogy feláll és
hazamegy: meg kell oldania a nehézségeket, el kell takarítania a
romokat olyanok után is, akik nem vállalják a felelősséget rossz
döntéseikért, vagy sokkal inkább: tetteikért. Meg fogja oldani.
Azt pedig, hogy a kettős mérce ténylegesen mennyit mutat, akkor tudjuk meg, ha a bíróság ítéletet hoz mindazokban az ügyekben, melyekkel kapcsolatban jelenleg is folyik a nyomozás. És
akkor eljön az ideje a felelősségvállalásnak is.
Fidesz-frakció

Élelmiszercsomag rászorulóknak
Az önkormányzati tulajdonú Bártfai utcai üzlethelyiséget eredetileg
a pszichiátriai betegek nappali ellátására jelölték ki, de a februári mínuszok közbeszóltak. A három hete
megnyitott nappali melegedőben a
kezdetek óta nagy a forgalom, az utcán élők itt nemcsak megpihenhetnek,
de alkalomadtán élelemhez is jutnak.
Az átmeneti hajléktalanszálló előtt önkormányzati autó áll meg, a hatalmas csomagtartóból pedig kisvártatva párizsirudak,
kilós kenyerek és margarinos dobozok kerülnek elő. Molnár László alpolgármester
és Gyorgyevics Miklós képviselő az egyik
legszükségesebb ajándékkal, élelmiszerrel
lepte meg a Bártfai utcai melegedő vendégeit.
– Újbuda Önkormányzata nagy átalakításokat tervez az épületben azért, hogy alkalmassá tegye azt a betegellátásra, de a hideg

tél szükségessé tette, hogy más funkciót
adjunk a helynek – mesélt a szálló létrejöttéről Molnár László. Az üzemeltetéssel
megbízott Katolikus Karitász segélyszervezet így átmeneti hajléktalanszállót alakított ki, amely egyszerre 35 fő befogadására
alkalmas.
Az utcán élők reggel 8-tól délután 4-ig
tartózkodhatnak a helyiségben, miközben
a szervezet két munkatársa vigyáz a rendre és segíti a betérőket. – 17 nap alatt 342
ember fordult meg nálunk, átlagosan napi
25-en jöttek be – tájékoztatott Écsy Gábor,
a Karitász országos igazgatója. A szervezet vezetője elmondta, az emberek segítőkészsége ezúttal is példás volt, hiszen a
plébániákon és hirdetőtáblákon közzétett
felhívások hatására rengetegen adakoztak a
hajléktalanok javára.
– Narancsot, kenyeret, szalámit hoztak,
de sok meleg ruha is érkezett. Az ado-

mányvonalat is sokan felhívták, ezzel ötszáz forinttal támogatták a hajléktalanokat
– számolt be az eredményekről a Karitász
vezetője. Amíg a hideg tart, a nappali melegedő biztosan nyitva tart, további sorsáról
az önkormányzati vezetés dönt majd.
KDNP-frakció

Politikai programok
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Cím: Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüg�gyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart minden páros hét keddjén 16–18 óráig. Minden
hétfőn 17 órától befektetési tanácsadás euró- és svájcifrank-alapú, megbízható hozamú termékek tárgyában.
Március 7-én 18 órakor Turcsányi Mária Valéria képzőművész
kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja Szalay József
festőművész.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

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

Cím: Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével
parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-irodában.
Szentimrevárosi Kertbarátkör találkozója március 5-én, 18 órától.
Karinthy Borklub március 7-én 18.30 órától. A Pannonhalmi Apátság pincészetének borait mutatja be Liptai Zsolt főborász. Előzetes
jelentkezés 1500 Ft befizetésével lehetséges a KDNP-irodában.
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Szellemi vitakör indul, első alkalommal március 13-án 18 órától,
melynek témája: Árucikk vagy személyes létforma. Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
LMP-HÍREK

Március 16-án Ökofilmklub. A közösség ereje című filmről és szegénységben is működő demokratikus rendszerekről beszélgetünk
majd hazai és külföldi példákat mutatunk be közösségfejlesztő
szakértőnk segítségével. 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.
Február 29-én 18 órakor lakossági fórum. Bemutatkozik az új kerületi elnök, Jeszenszky Sándor, ezt követően Kerékgyártó Krisztina
önkormányzati képviselőnk számol be eddigi munkájáról. A fórumon lehetőség nyílik helyi problémák felvetésére, megvitatására.
Március 14-én 18 órakor Ünnepi megemlékezést tartunk.
Március 21-én 18 órakor ÚNE: Szentmihályi Szabó Péter – Isten, haza, család című előadása.
Valamennyi rendezvény helyszíne: Bartók Béla út 96.
Az Újbudai Nemzeti Estek című sorozatunkról, 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!

A szavazógombon matatva…

Kinek higgyünk?

Sokak szerint a NEM-mel szavazás automatikusan az ellenzéki munkába van kódolva. Számomra a másfajta politika egy
ennél jóval konstruktívabb hozzáállást
jelent. Bár az elmúlt egy évben a Fidesz
sorra leszavazta az előterjesztéseinket és
a módosítóinkat, nekem épp ezzel adott
motivációt arra, hogy ne a legegyszerűbb
megoldást válasszam az ellenzéki munka
e kritikus pillanatában. Soha nem szeretnék olyan pökhendi lenni, mint a Fidesz
hatalmon.
Másrészt csak addig könnyű nemmel
szavazni, amíg nem gondolunk bele abba,
hogy az ettől eltérő szavazat fejében kiharcolt szociális vagy környezeti kiadások
családok, nyugdíjasok és fiatalok életét
tehetik reménytelibbé. Sok emberét, akik
soha nem tudják meg, kinek köszönhetik ezt, ahogy én sem próbálom ilyenkor
kideríteni, hogy kinek lehettem a javára.
Van ebben valami sorsszerű. Ettől jó csinálni.
Idén persze sokkal nehezebb volt az
együttműködés egy olyan kerületben, ahol
a kinevezések esetén gyakran elmaradt a
döntés érdemi indoklása, esetenként félszáz oldalnyi előterjesztést kellett helyben áttekinteni egy ülésen, s ahol – bár
próbálunk elvonatkoztatni a kormányzási
ámokfutástól – mégiscsak két államtitkár
székel, a harmadik parlamenti képviselőnk pedig kerületi alpolgármester. Kicsit tudathasadásos érzés lett volna rájuk
nézni, majd egy igent nyomni éppen két
hónappal az Országház előtti láncolós akciónkat követően.
A fenti szempontok mérlegelése után
végül úgy döntött a helyi szervezet, hogy
idén a tartózkodás feltételeit próbáljuk
meg közösen kidolgozni. Ez nem az a tartózkodás, amikor részletes információk

Talán ilyen helyzetekben nem
illendő viccekkel példálózni,
nekünk mégis egy pesti vicc
jutott eszünkbe a napokban:
a félreérthetetlen helyzetben
rajtakapott feleség a felszarvazott férjnél a következőképpen próbálja menteni a menthetetlent: Kinek hiszel
drágám? A szemednek vagy nekem?
Ha nem lenne a helyzet ennyire tragikus,
viccelődhetnénk is. Újbuda fideszes vezetése egy olyan költségvetést készített,
ami soha nem látott módon vesz el az itt
élőktől. A legembertelenebb, hogy idős
emberektől vonják meg a gyógyszer- és
karácsonyi támogatásokat, drasztikusan
csökkentik a szociális támogatásokat, a
pedagógusok bérkeretét pedig nemhogy
nem emelik legalább az inflációval, de
3%-kal csökkentik. Mindeközben megállnak a fejlesztések, veszélybe kerül a
20 éves társasház-felújítási program, a
panel- és ÖKO program, az intézményi
fejlesztések soha nem látott szintre csökkennek. Nemhogy a választási ígéreteket
nem tartják be, de az ősszel (!!!) elfogadott költségvetési koncepció ígéretei is hiányoznak. Ez már nem hazugság, ez már
sokkal több!
Indok persze még most is „azelmúltnyolcév”. Hiába a saját számításuk, mely
szerint a költségvetés 1–1,5%-a korábbi
(egyébként vagyont növelő) elköteleződés, még mindig ez minden bajnak okozója. Hiába az alacsony adósságszint, a jól
és hatékonyan működő intézményhálózat,
mára gyakorlatilag semmi új, semmi innováció nincs Újbudán. És nemhogy gyarapodás nincs, megkezdődik a leépítés, a
nehéz munkával elért eredmények lebontása. Amitől Újbuda mindig több és jobb
volt, mint számos másik városrész.
Ez nem a stabilitás, a gyarapodás, hanem a túlélés, a beismerés és az embertelenség költségvetése. Mindenhol megszorítanak, elvesznek, idős emberektől a
pedagógusokig, csak saját maguktól nem.
Ha pártpolitikusok jól fizetett állásairól,
ha a klientúra támogatásáról, az egyre
szűkösebben előteremthető pénzek ellenőrizhetetlen, pazarló elköltéséről van
szó, abban nincs mértékletesség. Gyógyszertámogatásnál, útkarbantartásnál vagy
intézményfelújításnál, annál inkább.
Nem ezt ígérték. Mostantól nem kérdés, hogy kinek hihetünk? A saját szemünknek.
MSZP-frakció

híján nem tudsz állást foglalni egy összetett ügyben. Ilyenkor azért tartózkodsz,
mert úgy gondolod, szavazatoddal sokak
életét megkönnyítő eredményeket érhetsz
el, miközben jelzed, ennek a hatalomnak
az intézkedéseivel sokszor az ideológiai különbségeket túlmenően sem tudsz
azonosulni. Egyúttal azt is kimutatod,
hogy nem a hazai torz ellenzékiség reflexei mozgatnak, hanem európai módon,
együttműködőn gondolkodsz, töretlenül
bízva abban, hogy a politika lehet más,
tisztább, emberibb.
Sajnos idén hiába dolgoztunk napokig a
feltételeinken, a kerület vezetése kitartott
– a félmilliárd forinttal magasabb működési bevétel ellenére is – a 100 M Ft-os
szociális és a hasonló mértékű környezetvédelmi megszorítás mellett. Az elfogadhatatlanul szűk látókörű új büdzsénk
ellenére is határozottan frusztráló volt a
nemet megnyomni.
Gajárszki Áron
frakcióvezető,
Lehet Más a Politika Újbuda

A kommunizmus ma is szedi áldozatait?
1947. február 25-én Kovács Bélát,
a kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták, és
a Szovjetunióba hurcolták, ahol
nyolc évet töltött fogságban.
A 2000. június 13-án elfogadott
parlamenti határozat értelmében
minden évben ezen a napon megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól. Ez
az emlékezés azonban nem lehet őszinte
addig, ameddig a volt párttitkárok, személyzeti vezetők KISZ-ben pallérozódott
utódai a hatalom birtokosai, és – mint felmenőik – ők is a demokrácia kiváltságosai.
Ameddig a kormánypártok mindent elkövetnek azért, hogy Biszkunak és társainak a haja szála se görbüljön, ameddig a
Terror Házának Medgyessy „D209” Péter
lehet a reklámarca, addig a kommunizmus
valódi áldozatainak nincs elégtétele ebben
a hazában!
Vajon a kommunizmus áldozatának tekinthető-e az a hölgy, akit tavaly március 15-én állítottak elő a rendőrök, mert a
Himnuszt énekelte a Hősök terén? Vagy
a kilakoltatottak, a reménytelenségükben

magukra hagyottak, a lakótelepek ablakaiból kiugráló devizahitelesek, akik 47 ezer
forintból nem tudnak megélni, akik elhitték a választási ígéretet, miszerint „senkit
nem hagyunk az út szélén”(Fidesz). Ők
minek az áldozatai?
Talán már inkább a kommunizmus és
a rendszerváltás haszonélvezőinek áldozatai. Annak az elvtársi demokráciának,
amelynek egyik prominens személyisége
kijelentette „akinek nincs semmije, az
annyit is ér”.
A szocialista demokráciát Moszkvából
diktálták, a kapitalistát Brüsszelből. Az
utca embere meg kapkodja a fejét, ő vajon
kinek az áldozata? Talán neki is lesz egyszer emléknapja egy magyar országban!
A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatából: „A XXI. század első évtizedének
végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után
Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.”
Aki ezt elhiszi, az a kommunizmus áldozatának tekinthető-e, vagy már a fülkeforradalmi demokrácia áldozata?
Vajda Miklós,
a XI. kerületi Jobbik alelnöke

Újbuda Fórum
Újbuda Fórum keretében 2012. március
8-án 18 órakor képviselői beszámolókra kerül sor a Budafoki úti Fideszirodában. Rétvári Bence országgyűlési,
Molnár László, Szabó András, Ábrahám
Katalin, Gyorgyevics Miklós és Jankó
István önkormányzati képviselők beszámolnak az elmúlt évben végzett
munkájukról, az idei tervekről és a felmerülő országos, illetve helyi vonatkozású kérdésekre válaszolnak.
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OKTATÁS
Hóemberépítők múló alkotásai
„Hóembernek se keze, se lába, Hóembernek pici szeme szén...” Ez a kedves gyermekdalrészlet a téli pillanatok kellemes hangulatát idézi, amikor a kicsik együtt
készítik el a hatalmasabbnál hatalmasabb hóembert. A klasszikus répaorrú ma már
csak az emlékekben él. A modern kori gyerekek és szüleik kreativitása szinte a
szobrászművészekével vetekszik. Az idei hóemberépítő versenyre például már dinoszaurusz, autó, tankkocsi és fára mászó hószobor-kompozíciókkal rukkoltak elő
az újbudai családok. A verseny itt még nem zárult le. Junghausz Rajmund képviselő, az akció
szervezője március 9-éig várja az alkotásokról
készített fotókat a junghausz.rajmund@ujbuda.
hu e-mail címre.

Versenyek hónapja – Újbudai diákok a legjobbak között
Az új félév kezdete rengeteg kihívást tartogatott a kerületi diákok számára. Szinte nincs olyan tantárgy, amelyből ne rendeztek volna valamilyen vetélkedőt. A földrajz-, biológia-, fizika-,
kémia- és informatikaversenyek legjobbjait díjazták az Újbudai
Pedagógiai Intézet Erőmű utcai központjában. A kerületi tanulmányi megmérettetéseken 266 diák vett részt, és közülük sokan
továbbjutottak a budapesti és országos versenyekre.
Az egyes tantárgyak szaktanácsadói a díjak átadása előtt röviden értékelték versenyüket. Kiemelték a tanulók jó felkészültAz Újbudai Pedagógiai Napok március 1.
és 30. között kerülnek megrendezésre Állandó értékek a változó
világban címmel. A programok
középpontjába a Nemzeti köznevelési törvény, a Nemzeti
Alaptanterv, a NAT műveltségterületei, az integrált nevelés,
a mese, az anyanyelvi nevelés,
a képességek, a matematikai
kompetenciák fejlesztése, a
tehetséggondozás kerülnek. A
pedagógusok közös múzeumlátogatáson is részt vehetnek, ellátogatnak az Idegen Nyelvi Könyvtárba
is, továbbá óvodai és iskolai módszertani
bemutatók színesítik a programot. A nagy érdeklődésre számot tartó
rendezvényre a szülőket is szeretettel várják a szervezők. Az ünnepélyes megnyitóra és a plenáris előadásokra március 1-jén, csütörtökön 14.30 órai kezdettel kerül sor a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium dísztermében. A rendezvény a Prima Primissima-díjas
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola diákjainak
fellépésével kezdődik. Az eseményt Dr. Hoffmann Tamás polgármester nyitja meg, köszöntőt mond Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, államtitkár és Dr. Molnár László alpolgármester. A délután első
felében Brassói Sándor, a NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője a Nemzeti köznevelési törvényről, majd Bajor
Péter az egész napos tehetséggondozásról, végül Dr. Schaffhauser
Franz, a Nemzetközi Pető Intézet rektora, Állandó értékek a változó
világban címmel tart előadást.
Március 2-án a pedagógiai napok programja Dr. Zacher
Gábor toxikológus főorvos 16 óra 30 perckor
kezdődő Ami a tankönyvekből kimaradt, de
a gyerekek jobban tudják című pedagóguBővebb
soknak és szülőknek szóló előadásával záinformáció
a
rul a Zsombolyai utca 5. szám alatt. A rész061/381-0664-es
letes program Újbuda és az ÚPI honlapján
www.pszk.hu-n is olvasható.
telefonszámon.

ségét, a felkészítő tanárok segítségének fontosságát. Külön köszönetet mondtak a rendező iskoláknak a kiváló körülmények
biztosításáért. A díjakat Farkas Krisztina, az Oktatási Bizottság
alelnöke adta át biztató szavak kíséretében, és eredményes felkészülést kívánt a budapesti fordulóba továbbjutott diákoknak
és tanáraiknak. Az újbudai tanulók a budapesti kerületek között
idén is a legjobbak között vannak, a tanulmányi versenyeken
szerzett oklevelek pedig már a felvételi vizsgákon pluszpontokat
jelentenek.

ÉTELKISZÁLLÍTÁS

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

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

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

www.trofeaonline.com-on.

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

Étkezési jegyeket elfogadunk!

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

w w w. t r o f e a g r i l l . c o m

Újbudai Húsvéti Vásár
Szeretettel várjuk Önt és családját a
2012. március 19-től április 7-ig megrendezésre kerülő Újbudai Húsvéti Vásáron a Budapest, XI. Kőrösy
József utcában (Allee melletti sétálóutcában).
Minden vasárnap 16.00 órától –
18.00 óráig Jazz koncertek lesznek, a
gyermekeket pedig minden vasárnap
11 órától 12 óráig Gezu bohóc
bábelőadása várja.
Szervező: BUDA-HOLD Kft. és a
Maribella Trade Kft.

Szállt a nóta bálról bálra
Farsang utolsó szombatján, február 18-án a báloké és bálozóké volt a főszerep,
ugyanis ez volt az utolsó olyan hétvége a farsangi időszakban, amikor még vigadni lehetett, mert február 22-ével, azaz hamvazószerdával megkezdődött a húsvétot megelőző negyvennapos böjti időszak. A teljesség igénye nélkül számolunk
be az eseményekről.

Alapítványi jótékonysági bált szervezett
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Szülői Munkaközössége és az iskola alapítványa. A bálnak évek óta hagyománya
van, a belépő és a tombola árából származó bevételt az intézmény mindig egy előre meghirdetett jótékonysági célra költi.
A szervezők szerint egy ilyen szülői bál
a tapasztalatok alapján körülbelül egymillió forint nettó bevételt jelent, mely
összeget idén a tehetséggondozó tanárok
támogatására fordítja az
alapítvány.
A fővédnökséget Rétvári
Bence közigazgatási államtitkár vállalta, aki
elmondta, még a képviselősége előtti időkre
vezethető vissza jó kapcsolata az iskolával, és
erejéhez mérten mindig
támogatja azt. Kiemelte
az intézmény jelentős szerepét a katolikus nevelés
és oktatás rendszerében.
Párdány Miklós igazgató úr háláját fejezte ki a
szülőknek, akik minden
áldozatot meghoznak az intézmény támogatásának és ezáltal saját gyermekeik
érdekében is.
A Hoffmann Tamás polgármester védnökségét élvező Szent Margit Bál ízletes fogásokkal és igen változatos zenei
programmal várta a szülőket, diákokat.
Az elmaradhatatlan angol és bécsi keringő mellett teret kapott a népzene, illetve

néptánc, valamint a latinamerikai táncok is. Az
intézmény osztályfüggönyök beszerzésére fordítja
a bevételt.
Nem kerületi helyszínen, de újbudaiak részvételével kezdődött meg
az immár tizenharmadik
alkalommal megrendezett
Budai Egyházközségek
Farsangi Bálja a MOM
Kulturális Központban.
Az esemény célja, hogy a
hívek ne csak a plébánia
keretein belül vagy lelkiségi programokon találkozzanak, hanem
egy olyan összejövetelen is együtt lehessenek, amely más formában teremti meg
a kapcsolatot az emberek között.
A budai plébániák bálja mára egy igen
színvonalas rendezvénnyé nőtte ki magát.
Tarlós István főpolgármester fővédnöki
beszédében a hagyományok őrzésének
fontosságát emelte ki, főként, hogy ma
a tradíciókkal való szembenállás minden
eddiginél nagyobb erőket mozgat meg.

– Segítsük elő a nemzedékek egymás
közti párbeszédének erősítését – mondta.
Hoffmann Tamás polgármester, aki minden egyes bálra ellátogatott elmondta:
– Mindegyik rendezvényen felettébb öszszetartó közösséggel találkoztam. Jó tudni, hogy vannak ilyen közösségek, melyekre építeni lehet, nemcsak az egyénnek, hanem a kerületnek is.

KULTÚRA
Új életre kel a Próféta
Újbuda történelmének egy csaknem
elfeledett darabja kel új életre március
8-án. Az 1905-ben megnyílt Műegyetem kávéház, később Próféta Söröző
Étterem, majd házasságkötő terem helyén este 6 órakor nyitja meg kapuit a
Próféta Galéria, amely kivételes esztétikai élményt, testi és szellemi felüdülést ígér a műértő közönségnek.

A Szent Gellért tér 3. szám alatti épület sok
család életében idézhet fel kedves emlékeket. A Budafoki és Bartók Béla út elágazásánál lévő hatalmas sarokházban több
ezer szerelmespár mondta ki egymásnak a
boldogító igent. A történet azonban jóval
korábban kezdődött: az épületet 1905-ben
vehette birtokba a híres Műegyetem kávéház, későbbi nevén a Próféta Söröző Étterem, amely a kor szellemének megfelelően,
igazi kávéházi hangulattal fogadta a betérő
vendégeket. Az 1920-as évekre a kávéház
bezárta kapuit, most azonban megújult tartalommal, de a hagyományokat nem feledve
nyílik meg ismét.
A kortárs művészeti galéria a hazai expresszionista festészet egyik legkiemelkedőbb képviselője, Németh Miklós legszebb
alkotásaival kezdi meg a kiállítások sorát.
A napokban elhunyt művész, Márffy Ödön
egyik utolsó tanítványa volt. A Próféta Galéria megálmodóinak célja, hogy a több mint
300 négyzetméteres területen kultuszhelyet
alakítsanak ki, ahol fontos szerepet kapna a
magyar kávéházi kultúra hagyományainak
megőrzése, illetve ennek közösségformáló ereje. A galériában évente 10 tematikus
vagy egyéni tárlat és rendezvény fogadja
majd a műkedvelő közönséget.
A megnyitón a tervek szerint a kiállítás kurátora, Szabó Noémi művészettörténész, D.
Szebik Imre evangélikus püspök, Réthelyi
Miklós miniszter és Hoffmann Tamás polgármester mond rövid beszédet.

Az A38 lett a világ legjobb bárja
Az A38 hajó a több hónapig tartó szavazáson 13 ezernél is több voksot gyűjtött,
és ezzel magabiztosan szerezte meg a világ legjobb/leghangulatosabb szórakozóhelyének járó megtisztelő címet.

A szavazást – amelynek eredményét a
rajongók alakították „lájkjaikkal” – a
Lonely Planet, az egyik legnagyobb útikönyvkiadó cég hirdette meg még 2011ben. A világ 100 legjobb bárját kereső
szavazást – az amerikai, brit, bahreini és
thaiföldi, nem mellesleg egy másik magyar rivális előtt – végül az A38 nyerte
meg. A versenyben ugyanis részt vett

minden magyar romkocsma nagyapja, a
Szimpla Kert is.
Az újbudai Duna-parton horgonyzó
A38-at egy egykori ukrán uszály teljes átalakításával hozták létre. 2003. április 30án Maceo Parker koncertjével avatták fel.
Zenei koncertek és fesztiválok helyszíne,
bárral és étteremmel rendelkezik, 2010
óta önálló kiállítóteret is működtet.

Újbuda, a mi városunk.
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SPORT
Lengyel–magyar barátság

Együtt rúgták
a bőrt Újbudán

Évtizedek sportja a XI. kerületben
A Budai XI. Sportegyesület egy természetjáró szakosztályos kis egyesületként jött
létre 1979-ben. A kezdetben Kelenföldi Tömegsport néven megalakult társaság az
évek során folyamatosan bővítette szakosztályai számát, felkeltve és kiszolgálva a
szabadidősport terén jelentkező lakossági igényeket.

Egy lengyel, két magyar és egy félig lengyel, félig magyar csapat részvételével
szervezett négyes focitornát az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
sport munkacsoportja február 18-án,
szombaton. Az eseménynek a partnerként megnyert Újbudai Grosics Gyula
Sport Általános Iskola adott otthont.

Az esemény megnyitóján tiszteletét tette Lengyelország budapesti nagykövete,
Roman Kowalski, valamint Csúcs Lászlóné
Halina, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A nagykövet
kétnyelvű köszöntőjében természetesen
méltatta, hogy a lengyel–magyar barátság
ilyen konkrét tettekben is él, mint a szombati hagyományteremtő bajnokság.
Oda-vissza vágós rendszerben, körmérkőzéses alapon mind a négy gárda összemérte erejét. A tornán végül a hazai „zsenik” veretlenül diadalmaskodtak, maguk
mögé utasítva mindkét lengyel csapatot és
a vendéglátó IKSZ-eseket is.
A torna végén a Lengyelországból hazánkba látogató magas IQ-val rendelkező
mensások ajándékcsomagokat vettek elő,
és mindhárom riválisnak átadták a gyönyörű, lengyeles fotóalbumokkal, füstölt
sajttal, édességekkel és szakrális építészeti kiadványokkal megrakott pakkokat.
A messziről jött vendégek vasárnapi
programjába parlamenti látogatást is iktattak.
K. E.

Hét évvel később – a helyi vezetés kérésére – a klub „kerületibb” nevet választott
Budai XI. Sportegyesület néven. Az új elnevezés óta kölcsönös érdekeken alapuló
bázisszervi megállapodás is köti Újbuda
Önkormányzatához. A „budai tizenegy”
aktív részt vevője volt több sportág hazai
indulásának és népszerűsödésének. Szakosztályai rendkívüli változatosságot mutattak és mutatnak ma is: az erőemelés és
testépítés, a shotokán karate, a triatlon, a
siklóernyőzés, a triál kerékpározás mind
kipróbálható és űzhető sport jelenleg is,
de volt görhokis csapatuk és autós szakosztályuk is az évek során.
A Budai XI. SE jelenleg 13 szakosztállyal
büszkélkedhet, melyek versenyzői több
sportágban, karate, triatlon, erőemelés és
testépítés, ritmikus gimnasztika terén is
szerzett magyar bajnoki és nemzetközi
címeket, helyezéseket, továbbá rendezett
Magyar Bajnokságokat, országos versenyeket. Szakosztályos sportágai közé
tartozik az aerobik, az amerikai foci, az
asztalitenisz (13 csapat), a barlangászás, a
karate, a kosárlabda (22 csapat), a labdarúgó (Budapest I/B osztály), az ökölvívó,
a ritmikus gimnasztika, a röplabda (női
NB I), a speed-minton, a triatlon és végül
a szellemi sportok.
Az egyesület felbecsülhetetlen jelentőséggel bír Újbuda szabadidős sportéletében, hiszen több mint húsz éve szervezi a
kerület kispályás (I.-II. osztály) bajnokságát, nagyobb futóversenyeit (a Gazdagréti
futás, a Kamaraerdei futó-kerékpáros nap
és a Városrészek közötti futás is ilyenek).
A sportosztállyal karöltve rendszeresen

Tavaszi Testébresztő Sportnap
Március 11-én családi sportnap lesz Őrmezőn, tucatnál több sportág bemutatkozásával.
A Tavaszi Testébresztő Sportnapon lehetőség lesz például a síelés, görkorcsolyázás,
baseball, kerékpározás, hoki, golf, labdarúgás, kézilabda, valamint dzsúdó rejtelmeivel
megismerkedni.
Lehet majd tollaslabdázni, kipróbálni, milyen is a minipingpong, vagy akár jelentkezni
az Újbudai Balaton-átúszó csapatban. A napot zumba- és más bemutatók is színesítik.
A rendezvény nemcsak ingyenes, hanem minden látogató több tízezer forint értékű
ajándékot kap.
Helyszín: Őrmezei Általános Iskola (XI., Menyecske u. 2.)
Időpont: 2012. március 11. 8.00–14.00 óráig
Szervező: Szeretem Újbudát Egyesület
Védnökök: Endrődi József és Junghausz Rajmund önkormányzati képviselők
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szervezik a tavaszi, őszi komplex sportnapokat, a Pünkösdi Streetball Fesztivált,
valamint iskolák, cégek sportnapjait. Kiemelt programjuk és egyben missziójuk
a „fizikai állapotfelmérés, az életmódtanácsadás, a fittségi teszt”, amellyel a
fővárosi ÁNTSZ-szel is együttműködve
rendszeresen járják a fővárosi és kerületi iskolákat, a jelentősebb kerületi és fővárosi szabadidős sportrendezvényeket
és egészségnapokat. Hagyományteremtő
rendezvényeik sorába tartozik a gyermekek nyári bentlakásos kerékpáros sporttábora Velencén, az óvodások napközis
jellegű labdás, kerekes, úszós tábora Kamaraerdőn, valamint a Szlovákiában szerveződő oktatással egybekötött téli családos sítábor is.
Az újbudai egyesület legnagyobb szakosztálya a dinamikusan fejlődő kosárlabda, amely a folyamatos bővülés eredményeként több mint 200 fővel működik. A
magas létszámon nem kell csodálkozni, ez
a 3 éve indított utánpótlás-nevelési vonalnak köszönhető, amely mára már minden
korosztályban több versenyeztetett csapattal működik.
A Budai XI. SE jelenleg is aktívan részt
vesz a főváros sportjának alakításában,
vezetői Újbuda sportéletének képviseletét
több fővárosi sportszövetségben is ellátják, elnöki, elnökhelyettesi és elnökségi
szinten egyaránt. Kerületi megbecsülésüket az is mutatja, hogy a sportegyesület
társadalmi elnöki pozícióját a soros polgármesteri vezetés már több választási
cikluson át felvállalta.
Sz. B.

Focisuli felhívás
Egyesületünk Labdarúgó Szakosztálya Adilson Carvalho brazil edző vezetésével
utánpótláskorú gyerekek részére „focisulit” indít.
Várjuk a sportágat kedvelő 6–14 éves fiúk és 6–12 éves lányok jelentkezését!
Az edzések helye:
Újbudai Sportcentrum (műfüves szabadtéri pálya)
XI., Bártfai u.–Tétényi u. sarok (Kelenföld Városközpont, Bikás Park)
Az edzések ideje: 2012. március 5-étől, hétfőn és szerdán: 16.00–17.00 óráig
Tanfolyam díja: 4000 Ft/hó
Beiratkozás: 2012. febr. 27-én és 29-én 16.00–17.00 óra között a helyszínen, illetve ezt
követően folyamatosan az edzések napján.
Adilson Carvalho: 06/70/203-1040
E-mail: carvalho.academia.de.futebol@gmail.com
További információ: BUDAI XI. SE, 06/1/7888-163 (09.00–12.00 óra között)

Apróhirdetés
Lakás, ingatlan
SAS-HEGYEN, természetvédelmi terület alatt eladó
egy 14 éves, 5 lakásos társasházban földszinti, saját
kertes, 98 nm-es, 3 hálós, mindennel felszerelt, felújított, azonnal költözhető lakás. 2 kocsinak garázs,
tároló. Irányár: 62 M. 06/70/517-0760.
I., VÁRKERT rakparton 75 nm-es, 2 szobás öröklakás eladó. 30/911-2668.
INGYEN energiatanúsítvány! – 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. Munkatársakat keresünk akár 70%-os
jutalékkal. 06/30/971-4846.
VÁROSHÁZ Kft. keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat.
Társasházkezelést vállalunk. 1111 Lágymányosi u. 14.
381-0542, 06/30/957-8794 www.ingatlanvaroshaz.hu

Bérlemény
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es.
06/30/262-6173.
GARÁZS kiadó a Zólyomi út felső szakaszán. Utcára
nyíló, automata kapuval, hozzáféréssel. Érd.: 319-6963.

garázs
NÁDORLIGET lakóparkban, körtértől 2 megállónyira, teremgarázs-beállóhely eladó. 06/30/517-7120.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 06/30/479-7247.
ALLEE szomszédságában német-angol tanítás, korrepetálás. 06/30/259-7091, 466-5301.

Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰminősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi
gyorsszolgálat. 228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-,
központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs
János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
FÉG
gázkészülékszerviz
és
villanybojler
vízkőtelenítése. Tel.: 359-50-33 vagy 06/30/924-8010.
VILLANY-VÍZ SZERELÉS hétvégén is. Elektromos cserépkályhák, hőtárolós kályhák javítása. www.
villjozef.hu T.: 06/70/235-6644.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018,
06/20/915-2678.
VÍZSZERELÉS-vízóraszerelés nonstop! 06/30/954-9554.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljeskörűen. 202-2505,
06/30/251-3800.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
MINDEN szakmában vállalunk felújítási-javítási munkákat, magyar szakemberekkel, ingyenes árajánlattal!
Tétény-Épszer Kft. 22-64-539, +36/20/94-67-557.
BURKOLÁS, vízszerelés, lakásfelújítás garanciával.
06/30/231-0794.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása! 06/20/961-6153.

háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is.
06/20/288-514.

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

szolgáltatás
FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547,
Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 4039357, 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.

TETŐSZIGETELÉS referenciákkal 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/931-5495.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést,
permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
REDŐNYŐSMUNKÁK: 06/20/219-3061.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával.
285-2882, 06/30/878-8977.
LAPOSTETŐ-, teraszszigetelés bádogozás hőszigetelés tetőfedés garanciával. 2046-793, 06/20/9346-993.
FESTÉS akciós téli árakkal színkártyáról. 06/20/454-2579.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, leinformálható, kepésítéssel, gyakorlattal. 06/20/349-9937.
REDŐNY-reluxa gyártás-javítás. 370-4932.
GYERMEKFELÜGYELETET, takarítást vállalok.
06/70/381-8668.
BÁDOG, pala, cserép tetőszigetelés javítása 1986 óta
budai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015.

ÁLLÁS
XI. KERÜLETI általános iskola szeptembertől teljes
állásban alsós tanítót keres. Érdeklődni a 06/30/3969715-ös telefonszámon lehet.
XI. KERÜLETI ingatlaniroda munkatársakat keres.
Ingyenes képzést biztosítunk. Akár 70%-os jutalék!
nagykekseg@t-online.hu
KARRIERLEHETŐSÉG! XI. ker. ingatlaniroda
közvetítő munkatársakat keres. Képzéssel/átképzéssel, kötetlen munkaidővel. 06/70/638-8309.

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.

APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
Hirdetés felvétel a szerkesztőségben
(XI., Csíki-hegyek u. 13.): szerdán 8–16 óráig
Üzenetrögzítő telefonszáma: 246-6259
Hirdetésfeladás az interneten: www.ujbuda.hu/hirdetes

Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

Újdonság!
...akár 30% kedvezmény!

„Hétköznapi bérlet” akció!
Részletek a Szt. Gellért fürdő
honlapján!
www.gellertfurdo.hu

A világszerte ismert és kedvelt, szecessziós stílusban
épült Gellért Gyógyfürdő vize minősített gyógyvíz, mely
mozgásszervi megbetegedések, ízületi gyulladások,
keringési zavarok gyógyítására különösen ajánlott. Az
ún. pezsgőfürdő-medencében 26oC-os vízben úszhatnak
a sportolni vágyó vendégek. Akik pedig gőzfürdőre
vágynak, azok a nemrégiben felújított, páratlan szépségű férfi és női termál részlegeken vehetik igénybe
szolgáltatásainkat. Vasárnaponként a termál részlegek
is koedukált formában üzemelnek, hasonlóan a fürdő
többi egységéhez.
A nyitott területen található a Gellért fürdő jellegzetességének számító hullámmedence, és egy 36 oC-os
ülő medence, élményelemekkel. Újdonság, hogy a
kültéri élménymedence a finn szaunával együtt télen is
üzemel. A gyönyörűen felújított díszkád, amely páros,
privát kádfürdőt jelent termálvízzel feltöltött kádban,
szeparált helyiségben, pezsgő és gyümölcstál bekészítéssel és szaunával, kuriózumnak számít. A fentieken túl
számos wellness szolgáltatás várja a vendégeket, például lávaköves masszírozás, aroma relax masszázs, csokoládé masszázs, Spa pedikűr, Kleopátra-fürdő, minden
órában ingyenes Aqua fitness.
A fürdő minden nap reggel 6 órától este 8 óráig tart nyitva.
1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.
Telefon: +36 1 466 6166
www.budapestgyogyfurdoi.hu

Ízelítő az ÚJBUDA 60+ PROGRAMJAIBÓL
Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen felhívásunk
kizárólag igényfelmérés, a tervezett programok
indításáról később adunk tájékoztatást.
GYALOGLÓKLUB
Az Újbuda 60+ Program szakképzett oktató vezetésével
gyaloglóklubot indít 2 kurzusban, csoportonként maximum
18 fővel.
Jelentkezési feltételek:
– Újbudai lakos
– Betöltött 60. életév
– 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása (heti 1 alkalommal)
Jelentkezés: 2012. február 27.–március 9. között a 60+
Programközpontban.
A gyaloglóklub foglalkozásainak időpontjai:
1. számú csoport: 2011. március 13-ától, keddenként 10 órakor
2. számú csoport: 2011. március 14-étől, szerdánként 10 órakor
3. számú csoport: 2011. március 14-étől, szerdánként 11.30 órakor
A gyaloglóklub díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
Újbuda 60+ kedvezménykártyával: 1200 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó
TERMÉSZETJÁRÁS
Március 4., vasárnap
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20-kor Széll Kálmán tér, metrókijárat.

További információért keresse az Újbuda 60+
Programközpontot (Zsombolyai utca 6., TIT épülete,
nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636)
60+ TÁNC ÉS MOZGÁS A MU SZÍNHÁZBAN
Átmozgató óra és szabad tánc 60 percben! A foglalkozás első
fele átmozgató tornából, a második fele mozgásra, táncra
építő játékból áll. Foglalkozások: 2012. március 6-ától
minden kedden 8–9 óra között, Garai Júlia táncművésszel.
Helyszín: MU Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.
Telefon: 06/1/209-4014
MERIDIÁN TORNA , új csoport a 60+ Programközpontban!
A könnyen elsajátítható gyakorlatok a szervezet
energiacsatornáin keresztül harmonizálják és gyógyítják az
egész testet, és azonnal javítják a közérzetet!
Foglalkozások: Minden hétfőn 11 órakor az Újbuda 60+
Programközpontban.
IGÉNYFELMÉRÉS ANGOL-, NÉMETÉS INTERNETTANFOLYAMAINKRA!
Önkormányzatunk idősügyi programja angol-, német- és
internettanfolyamok (kezdő és haladó) elindítását tervezi.
Ennek kapcsán: 2012. március 5–16-áig 9–14 óra között
jelentkezhetnek a 60+ Programközpontban (vagy annak
elérhetőségein), ahol jelezhetik részvételi szándékukat!

Pályázati felhívás

Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 30/560-8042
2. Budai-hegység–Nagykovácsi–Kutyahegy–Hosszú-árok–
Piliscsaba
Találkozó: 9 órakor Széll Kálmán tér, az óra alatt.
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) 70/207-5374, illetve 316-7423
Március 9., péntek
1. Magyar Országos Levéltár (kulturális séta)
Találkozó: 10.30-kor Széll Kálmán tér, metrókijárat.
Előzetes jelentkezés: márc. 5-éig!
Túravezető: Hattyár Zsuzsa (CAOLA) 30/352-2694
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak
megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő vagy
bakancs; tízórai és víz vagy üdítőital.
REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub következő foglalkozása
2012. március 13-án 15.30 órakor kezdődik a 60+
Programközpontban.
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és
logikai rejtvények megoldásának trükkjeit és sok egyéb
érdekességet kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a
résztvevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni gyakorlásra
a feladványok megfejtéséhez, ezenfelül
rejtvények elkészítésében is segítséget
nyújtanak az érdeklődőknek.

Értesítés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma
2012-ben pályázatot hirdet
A fővárosi székhellyel rendelkező, fővárosi illetékességű
szociális célú civil szervezetek részére, az alábbi pályázati
célok támogatására:
Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó – roma,
hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai
beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott – budapesti emberek
segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek
költségeinek részbeni támogatása. Ezen belül:
1. Az e csoportokhoz tartozó érintettek részére
jogsegélyszolgálat működtetése.
2. Tájékoztató honlap vagy kiadvány elkészítésének a
kiegészítő támogatása.
3. Előítéletek csökkentését, illetve érdekérvényesítésük
megerősítését szolgáló rendezvények, nyilvános
fórumok, illetve elektronikus és hagyományos formátumú
alkotások költségeinek a kiegészítő finanszírozása.
4. Önsegítő, sorstárssegítő, kortárssegítő csoportok
működési költségeinek a kiegészítő finanszírozása.
Pályázni legfeljebb egyéves programokkal lehet.
A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 15 M Ft
Egy pályázó szervezet által elnyerhető támogatási
összeg maximum 400 000 Ft.
A támogatási összeg folyósítása előfinanszírozással
történik.
A támogatás jellege: vissza nem térítendő.

Egy civil szervezet egy pályázatot nyújthat be.
Pályázati dokumentáció:
A Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp.
V., Bárczy I. út 1–3.) hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30 óráig
vehető át, valamint a Budapest Portálról( www.budapest.hu
E-infószabadság, tájékoztatások, hirdetmények) letölthető.
A pályázatok beérkezésének határideje és helye:
A pályázatnak négy (egy eredeti, három másolat)
példányban 2012. március 7-éig kell beérkeznie.
Személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(Bp. V. Bárczy I. út 1–3.) lehet leadni, valamint ajánlott
küldeményként lehet feladni a következő címre: Fővárosi
Szociális Közalapítvány Fővárosi Önkormányzat 1052 Bp.,
Városház u. 9–11. A borítékon fel kell tüntetni „Fővárosi
Szociális Közalapítvány 2012. évi pályázata”.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. március 28.
A pályázatokat a Fővárosi Szociális Közalapítvány
kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredménye a kuratórium
döntését követően 5 napon belül olvasható a www.
budapest.hu portálon. A nyertes pályázókkal a
kuratórium támogatási szerződést köt. A támogatási összeg
felhasználásának legkorábbi időpontja 2012. március 31.
A támogatási összeggel a projekt futamidejétől függően,
de legkésőbb 2013. április 30-áig kell elszámolni a
támogatási szerződésben foglaltak szerint.
További felvilágosítás kérhető a Fővárosi Szociális
Közalapítvány titkárságán (327-1102) vagy a 06/20/5900538 telefonszámon.

I.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) pontja
értelmében értesítjük a tisztelt érdekképviseleti szerveket
és az érintett lakosságot, hogy a Bp. XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megrendelte
Bp. XI. kerület, Balatoni út–Péterhegyi lejtő–Péterhegyi
út–Hosszúréti patak által határolt terület kerületi
szabályozási tervét.
A tervkészítés célja a jelenleg IZ-B/XI, jelentős zöld
felületű, intézményterület fejlesztési lehetőségeinek
vizsgálata.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága (XI., Bocskai út 39–41.) kétfordulós nyilvános
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) kell
benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni:„Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 13.
(kedd) 12 óra
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza,
mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán (XI., Zsombolyai u. 5. II. em.
206. szoba), illetőleg letölthető az önkormányzat honlapjáról
(www.ujbuda.hu). További információ kapható a 381-1312es, 381-1311-es és a 372-4655-ös telefonszámon.

II.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) pontja
értelmében értesítjük a tisztelt érdekképviseleti szerveket
és az érintett lakosságot, hogy a Bp. XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megrendelte Bp.
XI. kerület, Budaörsi út–Alsóhatár út–Felsőőrsöd utca
által határolt terület kerületi szabályozási tervét.
A tervkészítés célja a területen a szomszédos budaörsi
területekhez hasonlóan lakóterület kialakítása.
Budapest, 2012. február 8.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Pályázati felhívás
Cím

14

Alapterület (nm)

Albetét száma

Bertalan L. u. 20.
Fehérvári út 86.
(Lecke u. 1–9.)

291

39

utcai bejárat, alagsor

jó

58

88

utcai bejárat, földszint

jó

Kökörcsin u. 22.

18

1

előkertből nyíló bejárat, alagsor

Ulászló u. 22.

35

26

utcai bejárat, földszint

jó

Vegyész u. 1–5.

65

--

utcai bejárat, földszint

közepes

Újbuda, a mi városunk.

Fekvése

Műszaki állapota

rossz

KREATÍV

Keresztrejtvény

12-02-29

Somogyváry Gyula: Tavaszvárás
c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (A, G, G, V). 13. Visszhang. 14. Régi iskolai zárka. 15. Község a Dunazug-hegységben. 16. Éles hangon kiáltozó. 18. … itur ad astra, így
jutunk a csillagokig. 19. Hangjegyírás. 21. Görög győzelemistennő. 23. Szervdarab! 25. Híres musical. 26. Vissza:
napszak. 28. Régi számítógépfajta. 30. Előkelő. 32. Mutatószó. 33. Szabad, angolul. 34. Egyesülés. 35. Tepertő
része! 36. Szópárbaj. 38. A talaj mélyrétegeinek kutatására
használt fúró. 40. Régi tömegmérték. 41. Görög piactér.
43. Mértékegység a CGS-rendszerben. 44. Gyümölcskocsonya. 46. Gyakorító képző. 47. Olasz egyetemi város.
50. Eszes. 51. Fordított kettős betű. 52. Margarinmárka.
53. Férfinév. 55. Technécium vegyjele. 57. Ady egyik múzsája. 58. Vörös …, viking hajós. 59. A hét vezér egyike.
60. Kérvényt beterjeszt. 62. Zászló páratlan betűi. 64. Ivóedény. 66. Amerikai iker színészpár (Mary-Kate, Ashley).
68. Arra a helyre. 70. A tetejéről elcsen. 72. Elsős vég! 73.
Menuhin keresztneve. 76. Rekesz.
Függőleges: 1. Este, olaszul. 2. Maci Laciban kettő is van!
3. Francia folyam. 4. Bírói. 5. Davis Kupa, röv. 6. Hajas
részlet! 7. Erdélyi népmesegyűjtő (János). 8. Régi űrmérték. 9. Mennyiségi egység, röv. 10. Angyalrang. 11. Kézzel
jelez. 12. Becézett férfinév. 17. Történelmi éra. 20. USAtagállam. 22. Alapíz. 24. Regula. 26. Az idézet második
sora (A, S, T, Z). 27. Vízben áll. 29. Krúdy Gyula hőse
(Kázmér). 31. Egykori cseh tehergépkocsigyár. 33. Hajórész. 34. Kárpátaljai város. 35. Díszes lakóház. 37. Szlovák. 39. Ca’ d’…, velencei polgárház. 40. Albán pénznem.
42. Csökken a vízszint. 45. Segélyhívó jel. 48. A távolabbi.
49. Amely személyek. 52. Település a Bakonyalján. 54.
Más kárán tanul. 56. Kompánia. 57. Csigatempójú. 58.
Mások elől rejt. 59. Lel. 61. Maga mögé utasít. 63. Semmikor. 65. Híres brazil labdarúgó. 67. Nyereg része! 69. Nagy
költő (Endre). 71. Óda, németül. 74. Elektronvolt, röv. 75.
Első osztályú, röv.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 26. Beküldési határidő: a
megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. A 3. szám rejtvényének megfejtése: „Havas
reggelen még a máskor igen rút varjú is de szép”. Nyertese: Albert Zsófia 1115 Bartók Béla út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében vehető át.

Karinthy Színház – Újbuda-totó nyertese
Az 1. szám megfejtése: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-a,
9-c, 10-a, 11-b. Nyertes: Baráth Tiborné Csíki-hegyek u.
Nyeremény: Páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük
a jegyek átvételéről.
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Szkéné Színház-totó
Mi a jelentése a Szkéné Színházban
március 6-án bemutatásra kerülő Axis
Mundi című előadásunknak?
a.) egy számítógépes program neve
b.) egy emberi csont latin neve
c.) a világ tengelye
A megfejtéseket telefonszámmal ellátva a media@ujbuda.hu
e-mail címre várjuk! Bővebb információ az előadásokról:
www.szkene.hu. A helyes választ beküldők közül egy páros
jegyet sorsolunk ki a Magyar Táncműhely – (R)Evolúció
fent említett előadására. Előző szkénés játékunk nyertese:
Tóth Erzsébet. Gratulálunk!

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján
felajánlja megvételre az alábbi ingatlant:
Megnevezés
Budapest XI., Hosszúréti út–
Lappantyú u. saroktelek

Hrsz.

Terület (m2)

Övezet

1768/1

1259

L6-M XI/1

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 22. (csütörtök) déli 12 óra
A pályázatokat cégjelzés nélküli, zárt borítékban, 2 példányban az eredeti példány
megjelölésével „Pályázat Hosszúréti út–Lappantyú u. saroktelek 1768/1 hrsz.-ú ingatlanra”
megjelöléssel a Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési
Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) címére
személyesen a Budapest XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonszámon kapható. A 15/2000./
VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

IMPRESSZUM

– Nyugodtan menj tovább,
drágám, a GPS szerint már csak
három méterre van a vendéglő!

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

Újbuda, a mi városunk.
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Programajánló
Március 2. 16.30

Ami a tankönyvekből kimaradt, de a gyerekek
jobban tudják
Újbuda Önkormányzata (Zsombolyai u. 5.)
Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása
Március 3. 19.00

Földi Melinda operaénekes estje
Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.)
Március 4. 15.30

Húsvéti készülődés Eperjes Károllyal
Ciszterci Szt. Imre-templom (Villányi út 45.)

Március 8. 10.00

A betűk varázsa – a szavak bűvölete
FSZEK Kelenföldi Könyvtár (Etele út 55.)
Dr. Gállné Gróh Ilona bemutatja Ringató című könyvét
Március 9. 18.00

Francia parfüm
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
Kopias Gabriella festőművész kiállítása
Március 12. 19.00

Ripacsok (rendezte: Sándor Pál)
Moha Kávéház (Bartók Béla út 11-13.)
Godot Filmklub – In memoriam Garas Dezső

„Adj nevet játszóterednek!”

Kedves Szülők,
Kedves Gyerekek!
A XI. kerület igencsak bővelkedik
játszóterekben, és egyre nő azok
száma, amelyek kerítéssel vannak
körülvéve, hogy még biztonságosabbak legyenek. Ezek közül viszont
szinte egyiknek sincs neve, amin
most változtatni szeretnénk. Olyan
változtatásokról van szó ugyanis,
amelyek nem kerülnek semmibe,
csak néhány ügyes és frappáns ötletbe: az pedig igazi büszkeséggel tölthet el mindenkit, ha a saját
történetét olvashatja viszont az újságban, vagy az általa javasolt
név található egy-egy játszótér bejáratánál.
Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet a zárt, kerítéssel
körbevett kerületi játszóterek elnevezésére, melyek listája elérhető a www.ujbuda.hu weboldalon. Gyerekek, felnőttek javaslataira egyaránt kíváncsiak, bármilyen kreatív ötletre nyitottak
vagyunk. A névjavaslatokat a jatszoter@ujbuda.hu címre várjuk
2012. március 16-áig, hogy tavaszra már a névtáblák is kikerülhessenek a játszóterek bejáratai fölé.

Kávészünet Huszárik Katával
Új műsor az Újbuda TV-ben
Egy csésze kapucsínó, jó kávé mellett kellemesen lehet beszélgetni akár egyetemi órák között, akár munkaidő alatt a kollégákkal,
akár egy koncert kezdete előtt a büfében. Rohanunk majd tovább,
folytatjuk a dolgunkat, de vannak történetek, amelyekről különben lemaradnánk, ezért lassan kortyoljuk kávénkat.
Az Újbuda TV új műsora ezt a hangulatot szeretné megragadni. Érdekes, értékes emberek tanulságos történeteit hallhatjuk, és
akár a néző is szívesen közbeszólna, hiszen neki is vannak hasonló élményei.
A március 2-án induló „Kávészünet” műsorvezetője Huszárik
Kata színművésznő. Az első adás vendége az újbudai kulturális
közélet egyik főszervezője, Preisinger Éva, Várhegyi Zsolt, a
Masat–1 fejlesztőcsapatának áramlástani kutatómérnöke, valamint Karinthy Márton, az első magánszínház megalapítója. Első
műsorunkban azzal foglalkozunk, mit jelent valamiben élen járni,
elsőnek lenni.
Az adás időpontja: 2012. március 2. 19.00
Várjuk Önöket a képernyők elé.
Minden műsorunk letölthető innen: www.ujbudamedia.hu.

„A legjobb játszótéri sztorim”

Pályázatokat várunk továbbá
„A legjobb játszótéri sztorim” kategóriában, amelyek
közül a legsikeresebbeket
megjelentetjük az Újbuda
újságban, valamint a www.
ujbuda.hu weboldalon. A történeteket szintén e-mail-ben
várjuk a jatszoter@ujbuda.
hu címre.
Terjedelmi és formai korlátok:
az írások hossza: max. 5000 karakter
12-es betűméret, Times New
Roman betűtípus
A névjavaslatok és az írások megküldésekor is kérjük, tüntessék
fel a pályázó a nevét, életkorát, címét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét. Kérjük, a pályázatok „Névjavaslat”, illetve
„Játszótéri történet” jeligével érkezzenek.

