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Kapcsolj le mindent és
számoljuk együtt a csillagokat!

Ön szelektíven gyűjti a szemetet?
Bencsik Mariann – ügyintéző
titkárnő
Természetesen,
amit csak tudunk, szelektíven gyűjtünk! A
műanyag palackokat a PET palackgyűjtőkhöz
visszük,
ami
lebomló hulladék, azt külön a kerti komposztálóba rakjuk, ami még
ehető, az állatoknak adjuk, a
papírt pedig eltüzeljük.

2012. március 31-én 20.30-kor sötétbe borul a világ.
Csatlakozz Te is közel kétmilliárd emberhez, kapcsolj le mindent 60 percre, és tegyél a klímaváltozás ellen!
Regisztrálj a foldoraja.hu oldalon!

Tóth Csaba – tanár, Corvinus
Egyetem
Én otthon és a
munkahelyemen is szelektíven gyűjtöm a
hulladékot, elsősorban azért,
hogy azok a
lebomló hulladékok, amelyek
komposztálhatók vagy újrahasznosíthatók, ne szennyezzék a környezetet.

Köbli Viktória – PhD hallgató
Oda kell figyelnünk arra, hogy
egy élhetőbb
világot teremtsünk magunk
körül, és mi,
hétköznapi emberek is sokat
tehetünk ezért.
Sármán Dorka – tanuló
Hogy óvjam a
környezetem,
a
papírokat
mindig
újra
felhasználom,
tehát aminek a
hátára már van
írva, azt megfordítom és újrahasználom. A műanyagokat
összepréselem, hogy minél
kisebb helyet foglaljanak el,
majd a legközelebbi PET palackgyűjtőhöz viszem, és ami
számomra a legfontosabb: természetesen biciklivel járok.
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TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!
A XI. kerület Újbuda Önkormányzata az Újbuda Prizma közreműködésével tavaszi
nagytakarítási akciót szervez április 10- április 27-ig.

Tisztelt Újbudai Polgárok!
A tavalyi évhez hasonlóan Újbuda valamennyi
lakott részén megszervezzük a kerület
közterületeinek tavaszi nagytakarítását.
Ennek érdekében kérem, hogy Önök is vegyenek
részt lakókörnyezetük, a házak előtti előkertek
szebbé tételében és a járdák megtisztításában!
Az Önkormányzat konténerek kihelyezésével
és ingyenesen igényelhető műanyag zsákok
biztosításával is gondoskodik az összegyűjtött
zöldhulladék elszállításáról. A zsákokat az Újbuda
Prizma Közhasznú Nonproﬁt Kft. székhelyén,
a Hamzsabégi út 60. szám alatt vehetik át a
kerület lakosai április 10-től április
27-ig,
hétfőtől csütörtökig 8-17 óráig, pénteken

GELLÉRTHEGY, SASAD,
KELENVÖLGY,
SZENTIMREVÁROS, PÉTERHEGY
ÁPRILIS 10-12.

8-14 óráig. (a készlet erejéig, a részletekről
tájékozódjon honlapunkon)
A zöldhulladékkal megtelt zsákokat kérjük, hogy a
szemetes edények mellé elhelyezni szívesedjenek,
ezeket az FKF Zrt. ingyenesen elszállítja.
Az tavaszi nagytakarítási akció keretében
az alábbi helyszíneken az Újbuda Prizma
Közhasznú Nonproﬁt Kft. munkatársai is részt
vesznek a közterületek megtisztításában.
Kérem Önöket, használják ki a lehetőséget,
hogy mindannyian tisztább és egészségesebb
környezetben élhessünk.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester

ALBERTFALVA, KELENFÖLD
ÁPRILIS 13-21.

GAZDAGRÉT
ÁPRILIS 25-26.

LÁGYMÁNYOS
ÁPRILIS 23-24.

ŐRMEZŐ
ÁPRILIS 27.

VESZÉLYES ÉS
ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS:
ÁPRILIS 21. 9:00 -12 ÓRÁIG
GAZDAGRÉT:
RÉTKÖZ U. - TORBÁGY U. SAROK
ŐRMEZŐ:
CIRMOS UTCAI PARKOLÓ
KELENFÖLD:
VAHOT U. – KEVEHÁZA U. SAROK
ALBERTFALVA
FEHÉRVÁRI ÚT –
– VEGYÉSZ U. SAROK
SZENTIMREVÁROS
EDÖMÉR UTCAI PARKOLÓ

www.ujbudaprizma.hu
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Igazságosabb rendszer a bölcsődei ellátásban
Tisztelt Olvasók, Kedves Szülők!
Számos budapesti kerülethez hasonlóan, Újbuda képviselő-testülete is úgy döntött, az intézmények megfelelő színvonalú működtetése érdekében gondozási díjat vezet be a
kerület bölcsődéiben. A városvezetés ugyanakkor gondoskodott arról, hogy a korábbinál hatékonyabb segítséget
nyújtson a nehéz helyzetben lévő családoknak. Így az alacsony jövedelemmel rendelkező szülőknek összességében
kevesebbet kell majd fizetniük az ellátásért, mint eddig.

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények színvonalának megőrzése,
illetve fejlesztése érdekében Újbuda Önkormányzata úgy döntött, hogy bevezeti a gondozási díjat. A rendeletalkotás során a
városvezetés két alapvető célt fogalmazott meg: garantálni a gyerekek magas szintű ellátását, gondozását, valamint igazságosabb,
az alacsony jövedelmű családokat jobban támogató szabályozás
létrehozása. A március 22-én elfogadott rendelet mindkettőre lehetőséget biztosít.
Ennek megfelelően a gondozási díj az egy főre jutó jövedelem
szerint változik. Azoknak a családoknak, ahol az egy főre eső bevételek nem haladják meg az 57 ezer forintot, az étkezési díjnak
csupán felét kell befizetniük, így a bölcsődei ellátás, a gondozási díj mellett is lényegesen kevesebb pénzbe kerül majd, mint
eddig. A következő jövedelmi sávban csupán minimális hozzájárulást kell megfizetni, míg a tehetősebb, magasabb jövedelmű
szülőknek arányosan nagyobb terhet kell vállalniuk. Azokban a
családokban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a 45 ezer forintot, természetesen továbbra sem kell a gondozásra
személyi térítést fizetni.

Az Önkormányzat a korábbi évekhez képest jelentősen kisebb
költségvetése mellett is igyekszik biztosítani a szociális ellátórendszer egyensúlyát, a rászorulók támogatását. Ezzel párhuzamosan minden lehetséges módon támogatja a kisgyermekes
szülők munkaerő-piaci integrációját, álláshoz jutását, együttműködésben az Újbuda Prizma Állásközvetítő Irodával.
Tisztelettel:
Dr. Molnár László,
szociális ügyekért felelős alpolgármester

Ülésezett a képviselő-testület

Díjátadás után vita a térítési díjakról
A bölcsődei gondozás díjainak igazságosabbá tétele volt a
legfontosabb napirendi pontja a március 22-i ülésnek.

A márciusi rendes testületi ülés díjátadással kezdődött. Csipes
Tamara és Csipes Ferenc az Újbuda kiváló sportolója és edzője díj átadásakor, március 15-én edzőtáborban voltak, ezért csak
utólag, ezen az ülésen tudták átvenni díjaikat.
Napirend előtti felszólalásában Budai Miklós a kerület költségvetésével kapcsolatban fogalmazta meg kritikáit, Gajárszki Áron
pedig felhívta a figyelmet a Víz Világnapjára, amely épp a testületi ülés napján, március 22-én volt.
Az ülés legtöbb kérdést felvető napirendi pontja a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása volt.
Újbuda Önkormányzata a kerület nehéz gazdasági helyzetének
mérséklésére úgy határozott, hogy az Egyesített Bölcsődei Intézményekben a bölcsődei gondozásra térítési díjat állapít meg.
A vitában az ellenzék azzal vádolta meg a többséget, hogy szociálisan érzéketlen módon teszi meg ezt a lépést. A Fidesz és a
KDNP képviselői azzal érveltek, hogy a korábbiakkal ellentétben, ezentúl igazságosabb lesz a rendszer, hiszen a tehetősebbeknek nagyobb részt kell vállalniuk a költségek viselésében. Eddig
adóforintjaikkal azok is hozzájárultak a többiek bölcsődei ellátásához, akiknek a gyermeke nem járt bölcsődébe.
A rendeletmódosítás érinti az Újbudai Szociális Szolgálatot is,
azonban nem érinti az Idősek Házát, mert annak esetében ez évre
már korrigálták a térítési díjakat.
Az Újbuda előző lapszámában írtunk a Kelenföld–Tárnok vasútvonal fejlesztéséről. A beruházással kapcsolatban a Nemzeti
Csipes Tamara az “Újbuda kiváló sportolója” díjat veszi át

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beadványban kérte egyes vasútvonal
melletti telkek térítésmentes átadását. Újbuda Önkormányzata
a területek térítésmentes átadásához nem járul hozzá. Indoklásában Jelen Tamás alpolgármester úgy érvelt, hogy az ingyenes
átadással vagyont veszítene a kerület, ehelyett a valószínűsíthető
kisajátítási eljárás során az Önkormányzat egyenértékű csereterületet fog kérni az államtól, amellyel jobban jár, és a kivitelezés
során jobban figyelembe is veszik majd a fejlesztés kapcsán érintett kerületiek érdekeit.
A testületi ülésen a továbbiakban döntés született az ÚT XI.
Kft. beolvadással történő megszüntetéséről, jóváhagyták a 2012es közművelődési megállapodásokat és módosították a Cseh
Tamás-szobor megvalósítására kötött szerződést.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a www.ujbuda.hu honlapon a
nyilvános ülés minden napirendi pontja és határozata szerepel,
elolvasható.

Újbuda, a mi városunk.
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Húsvéti meglepetések a gazdapiacokon
Hamarosan beköszönt a húsvét, a negyvennapos böjt vége, a tojásfestés és
locsolkodás időszaka. A ragyogó tavaszi napsütésben események sokasága
várja kerületszerte az érdeklődőket, mi
pedig ezúttal Újbuda termelői piacait
járjuk körbe. Húsvétra ugyanis bőven
tartogatnak olyan programokat, melyek
felnőtteknek és gyerekeknek, a család
minden tagjának egyaránt kellemes kikapcsolódást jelenthetnek.

A Gazdagréti Összefogás Egyesület és
Király Nóra önkormányzati képviselő szervezésében a gazdagréti piacon (a
Szent Angyalok Templom kertjében –
Gazdagréti út 14.) március 31-én és április
7-én 10–12 óra között a húsvéti finomságokkal kibővült áruválaszték mellett tojásfestés, nyuszisimogatás, mézeskalácsdíszítés, valamint több, főképp kicsiket
érintő meglepetés is lesz. A gazdagréti
piac programjairól bővebb információ a

www.gazdagretiosszefogas.hu oldalon olvasható.
Az Összefogás Újbudáért Egyesület
Nagyné Antal Anikó és Ludányi Attila képviselők vezetésével az albertfalvi piacon
Húsvéti Nyuszi Fesztivált rendez április
7-én 9–12 óra között. A tojásfestési technikákat a család apraja-nagyja ismerheti
meg és próbálhatja ki. Az állatsimogatás
itt sem marad el, de a versenyszelleműek
kipróbálhatják magukat a piac tojáskereső
versenyén, és a tombolasorsoláson is ki-ki
lemérheti saját szerencséjét.
A Szeretem Újbudát Egyesület, valamint
Endrődi József és Junghausz Rajmund
önkormányzati képviselők szervezésében
az őrmezői gazdapiacon (Neszmélyi út
36.) Húsvétváró hétvégéin (március 31.,
április 7.) a látogatók még kedvezőbb
áron vásárolhatják meg a húsvéti asztal

1% az újbudai óvodáknak, iskoláknak!
Újbuda Önkormányzata arra kéri a kerület lakosságát, hogy aki
teheti a lakóhelyéhez közel eső iskolát, óvodát támogassa a felajánlható 1%-kal, hogy azok az intézmények részesüljenek belőle, amelyekbe saját gyermekeink járnak.
Óvoda neve

Címe

Szervezet neve

Adószáma

Fővédnöke:
Vécsei Éva önkormányzati képviselő

Címe

Szervezet neve

Adószáma

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Ált. Iskola

1118 Köbölkút u. 27.

Köbölkút Iskolaszék Alapítvány

19672830-1-43

Domokos Pál Péter Általános
Iskola

1119 Sopron u. 50.

Szülők és Nevelők a Sopron Úti
Iskoláért Közhasznú Alapítvány

19702205-1-43

Gazdagrét - Törökugrató
Általános Iskola

1118 Törökugrató u. 15.

Törökugrató Utcai Alap Alapítvány

19672775-1-43

Gazdagrét - Csikihegyek
Általános Iskola

1118 Csíki-hegyek u.
13-15.

CSÍKI-HEGYEK UTCAI ISKOLA
ALAPÍTVÁNY

19702872-2-43

Lágymányosi Bárdos Lajos
Kéttannyelvű Általános Iskola és
Gimnázium

1117 Baranyai u. 16-18.

1118 Alsóhegy u. 13-15.

Bükköny Óvoda

1116 Bükköny u. 9.

Bükköny Alapítvány

18237003-1-43

Cseperedő Óvoda

1119 Albert u.28-30.

Cseperedjünk
Egészségesen"Alapítvány

18266030-1-43

Csicsergő Óvoda

1117 Siroki u. 6.

Puhafészek Óvodai Alapítvány

18260656-1-43

Ezüstfenyő Óvoda

1116 Ezüstfenyő tér 1.

Körtemuzsika Óvoda Alapítvány

18226182-1-43

Fürkész Óvoda

1117 Bogdánfy u. 1/b.

Bogdánfy utcai Óvodáért
Alapítvány

18071803-1-43

Gazdagréti Szivárvány Óvodáért
Alapítvány

18019649-1-43

1118 Gazdagréti tér 2/a

Húsvéti Családi Nap
Program:
– ingyenes egészségügyi szűrés
– ingyenes ruhaakció
– gyermekeknek húsvéti tojásfestés,
húsvéti rajzverseny
Helyszín: Nyugdíjas Pihenőkert
(XI., Fraknó u. 24–30.)
Időpont: 2012. március 31. 10–15 óráig
Szervezők:
– Kelenföldiek Egyesülete
– Egészségért Egyesület

18245361-1-43

Alsóhegy Utcai Óvoda

Alsóhegy Utcai Óvodáért
Alapítvány

Gazdagréti Szivárvány
Óvoda

Iskola neve

legfontosabb kellékeit, de akár bárányhúst
is rendelhetnek. A gyerekeknek Galagonya
Bohóc szerez vidám perceket arcfestéssel,
lufihajtogatással és egyéb meglepetésekkel.

Praevolans Alapítvány

19662958-1-43

Hargitai Lászlóné Alapítvány

18249224-1-43

Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium

1115 Bartók B. út 141.

Bethlen Gábor Újreál Alapítvány

18071968-1-43

1116 Fogócska u. 6.

Kincskereső Iskola Alapítvány

18005811-1-43

Bocskai István Általános Iskola

1113 Bocskai u. 47-49.

Bocskai Iskola Alapítvány

19636766-1-43

Kölyök Aranycsapat"Közhasznú
Alapítvány

18244700-1-43

Komplex Művészeti Nevelés
Alapítvány

19669821-1-43

Újbudai Grosics Gyula Sport
Általános Iskola

1119 Bikszádi u. 11-15.

Gesztenyéskert Óvoda

1113 Badacsonyi u. 20-22.

Gesztenyéskert Óvodáért
Alapítvány

18253681-1-43

Hétszínvirág Óvoda

1118 Dayka G. u. 4.

Újbudai Hétszínvirág Alapítvány

18264447-1-43

Karolina Óvoda

1113 Karolina u. 64-72.

Karolina Gyermekkert Alapítvány

18075883-1-43

Farkasréti Általános Iskola

1112 Érdi u. 2.

Farkasrét a gyermekekért
Alapítvány

18251775-1-43

Kelenvölgyi Óvoda

1116 Kecskeméti u. 11-15.

Alapítvány a Kelenvölgyi
Óvodásokért

19669003-2-43

Gárdonyi Géza Általános Iskola

1114 Bartók B. út 27.

Egri Csillagok Alapítvány

19652674-1-43

József Attila Gimnázium

1117 Váli u.1.

JAG "JELET HAGYNI" Alapítvány

19671176-1-43

Keveháza Utcai Óvoda

1119 Keveháza u. 4.

Keveháza Óvoda Alapítvány

18240940-1-43

Lurkó Óvoda

1119 Bornemissza u. 21.

Gyermekálom Alapítvány

19669838-1-43

Kelenvölgyi Általános Iskola

1116 Kecskeméti J. u. 14.

Iskolánkért-Gyermekeinkért
Alapítvány

19652791-1-43

Mozgolóda Óvoda

1119 Lecke u. 15-19.

Mozgolóda Óvoda Közhasznú
Alapítvány

18234048-1-43

1119 Fogócska u. 4.

Fogyatékos Kisiskolásokért
Alapítvány

19639927-1-43

Napraforgó Óvoda

1119 Tétényi u. 46-48.

Bp.XI.ker. Tétényi-Bikszádi
Óvoda Gyermekeiért Közhasznú
Alapítvány

Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda
és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola

18238499-1-43

Őrmezei Általános Iskola

1112 Menyecske u. 2.

Alapítvány az Őrmezei Általános
Iskola Diákjaiért

18243527-1-43

Napsugár Óvoda

1112 Menyecske u. 2.

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért 18229996-1-43

Nyitnikék Óvoda

1114 Kanizsai u. 17-25.

Kanizsai Gőzös Alapítvány

18250406-1-43

Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakközépiskola és Óvoda

1116 Kiskőrös u. 1.

PETŐFI JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

18240232-1-43

Pajkos Óvoda

1119 Pajkos u. 35.

Pajkos Óvodásokért Alapítvány

18251548-1-43

1119 Bikszádi u. 61-63.

1119 Mérnök u. 42.

Mesekert Alapítvány

18096882-1-43

Teleki Blanka Német Tagozatos
Általános Iskoláért Alapítvány

18232558-1-43

Palánták Óvoda

Teleki Blanka Ált. Iskola
Teleki- Blanka-Grundsule

Pitypang Óvoda

1118 Csíki-hegyek u. 11.

Gyermekláncfű Alapítvány

18051283-1-43

Weiner Leó Zeneiskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola

1112 Neszmélyi út 30.

Alapítvány az Ifjúság Zenei
neveléséért

18041394-1-43

Tesz-Vesz Óvoda

1118 Zólyomi u. 20-22.

Zólyomi Óvoda Alapítvány

18234866-1-43

Törcsvár Utcai Óvoda

1112 Törcsvár u. 19-21.

Álomvár Óvodasegítő Alapítvány

18256347-1-43

„Egyesített Bölcsödei
Intézmények”

1119 Tétényi út 46-48.

Bölcsődei Kisgyermekek
Ellátásáért Alapítvány

18234426-1-43
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Újbuda, a mi városunk.

Energia takarékon
A Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából indított kampányhetet
a kerület. A nyitórendezvényt a Budapesti Művelődési Központban tartották, ahol
környezetvédelmi szakértők tartottak előadást, de a látogatók az otthoni takarékoskodás lehetőségeivel is megismerkedhettek.

Újbuda Önkormányzata a kampánynapra
látogató, újbudai lakcímmel rendelkező
családokat már a bejáratnál meglepte, és
egy energiatakarékos kompakt fénycsővel ajándékozta meg. Az egyik főelőadó,
Glattfelder Béla európai parlamenti képviselő, a Megújuló Energia Platform elnöke is izgalmas bemutatóval készült az
eseményre.
A szakpolitikus egy speciális plug-in
hibriddel érkezett, majd be is mutatta azt
a jelenlévőknek. A japán gyártótól származó gépkocsit úgy tervezték, hogy otthoni hálózatról is fel lehessen tölteni, de a
jármű többi tulajdonsága is megelőzi versenytársait. Az autógyártásban úttörőként
25 km-t képes megtenni kizárólag elektro-

mos energiával, így akár egy csepp benzin
nélkül tehetjük meg a munkahelyünkre és
a hazavezető utat. Az elektromotor és benzinmotor segítségével hajtott jármű még
csak tesztautó, de sorozatgyártása hamarosan elkezdődik.
Glattfelder Béla arról tájékoztatott, az
Európai Bizottság éppen az elmúlt hónapban tett közzé egy tervezetet, mely szerint
2030-ra a személygépkocsi-állomány felének alternatív üzemanyag-hajtásúnak
kell lennie. A statisztikák alapján takarékoskodásból valóban van mit tanulnunk,
hiszen a fogyasztási adatok jelentős elmaradást mutatnak a nyugat-európai országokhoz képest. Ausztriában például egy
lakóépület fűtése harmadannyi energiát
igényel, mint nálunk, tehát körülbelül háromszor-négyszer annyi a fogyasztásunk,
mint amennyi indokolt lenne.
A képviselő arról is beszámolt, hogy az
atomenergiával szembeni ellenállás nem-

Tapasztalatokat gyűjtött a horvát delegáció
A zágrábi polgármester főtanácsadója látogatott el Újbuda Polgármesteri Hivatalába, hogy a kerület működését vizsgálja meg közelebbről. Az V. kerületben,
majd a Főpolgármesteri Hivatalban is vendégeskedő horvát hivatali szakértő elárulta, városában közigazgatási reformra készülnek, ehhez gyűjt tapasztalatokat
a szomszédos európai országokból.

Greta Augustinovic Pavicic
önkormányzati feladatokról,
állam és városok, kerületek
közötti
feladatmegosztásról
faggatta Hoffmann Tamás polgármestert, de az ügyfélszolgálatot is meglátogató tanácsadó
Újbuda közlekedési helyzetéről is sokat kérdezett. A városrész vezetője elmondta, a horvát kolléga nagy érdeklődést
mutatott a fővárosban működő
kétszintű közigazgatási rendszerrel kapcsolatban.
– Tanulmányútra indultunk a
szomszédos országokba, hogy felhasználhassuk sajátunkban a különböző városvezetési
gyakorlatokat – jelentette ki a polgármesteri tanácsadó.

zetközi szinten is erősödik, így egyre több
ország fordul a megújuló energiák felé.
A jövő nagy lehetőségének a napenergiát
nevezte, amelynek beruházási költsége az
elmúlt három évben a felére csökkent.
Hoffmann Tamás elmondta, Újbuda mindig is élen járt a környezetbarát beruházások terén, és ezt az utat folytatja a jövőben
is. A kampánynapok során az érdeklődők
az előadásokból tájékozódhatnak az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről,
az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségeiről, takarékos házi praktikákról, valamint személyesen találkozhatnak a víz- és
energiatakarékosság területén tevékenykedő vállalkozókkal, és megismerhetik
a bankok zöldhitel lehetőségeit. A kampánynapokon gyereksarkokat alakítanak
ki, ahol a rendezvényre látogató családok
legkisebb tagjai számára környezettudatos
gondolatokkal fűszerezett játékos foglalkozásokat tartanak.

Megújult a Budai Arborétum
Az országosan is jelentős gyűjteményes
kertben a növényállomány bővítése és
fiatalítása mellett újjáépítették a speciális
élőhelyeket, valamint a Budai Arborétum történetében központi szerepet játszó
Dísztér, az egykori Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet díszkertjének korhű helyreállítása is megvalósult.
– A Budai Arborétum 120 éves történetében utoljára 40 évvel ezelőtt volt egy jelentősebb renováció, bővítés, amely mérhető ahhoz, amit most az elmúlt két évben
megvalósítottunk – nyilatkozta az Újbuda
Média stábjának Hrotkó Károly, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője.
A résztvevők láthatták az újjáépített arborétumi tavat, a Ménesi úti tégla támfal
megerősítő rekonstrukcióját, a sziklakertek, pergolák felújítását és a trópusi-szubtrópusi növényeknek helyet adó modernizált üvegházat.

Újra nyit a Zöld Pardon
Egy híddal arrébb, de idén is kinyit a Zöld Pardon, amely április 20-ára már meg is
hirdette nyitókoncertjét a Rákóczi híd budai hídfőjénél. Többek között ezt jelentette be Újbuda jegyzője, aki azt is leszögezte, a kerületnek előreláthatóan semmi
beleszólása nem lesz a hely működésébe.

Horti István XI. kerületi jegyző kijelentette, ez a helyszín sokkal alkalmasabb lesz a
Petőfi híd lábánál, hiszen szinte senki sem
lakik a környéken, a jelentős forgalom
miatt azonban úgy véli, kiemelt figyelmet
kell majd fordítani a biztonságos közlekedésre.
– Az új terület 5700 négyzetméteres
mérete szinte megegyezik a régivel, és
folytatjuk az eddigi programjainkat is.
Új szolgáltatásként lesz saját buszjáratunk, amellyel a 4-6-os villamost érhetik

el a vendégek – nyilatkozott korábban
Kővári Zsuzsanna, a ZP-t működtető cég
ügyvezetője. Hozzátette: céljuk továbbra
is az igényes, megfizethető és biztonságos
szórakoztatás, továbbá érdekeltek a környezet megóvásában, valamint a 14 és 18
alatti fiatalokra szabott zöld kártya program folytatásában.
Az üzemeltetéshez természetesen ezúttal is Újbuda Önkormányzatának kellene
kiadnia az építési, a rendezvénytartási és
a zajterhelési engedélyt, ebben a kivé-

teles esetben azonban nem a XI. kerület
fog eljárni. Mivel az Önkormányzat közös
tulajdonnal rendelkezik a telek portugál
bérbeadójával egy másik területen, a hivatal külön kérésére a kormányhivatal jelöl
majd ki egy helyhatóságot, hogy az folytassa le az engedélyeztetéseket.
p. k.
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Újbudai körkép
Százéves lett Józsi bácsi

Hajléktalankérdések

Hangverseny Sulyok Imre emlékére

Simó József 2012. március 9-én ünnepelte 100. születésnapját. Az Albertfalván
élő idős úr családjával, két gyermekével,
unokájával és dédunokájával várta, hogy
Hoffmann Tamás polgármester, valamint
Simicskó István, a körzet országgyűlési
képviselője személyesen is köszöntse a
jeles dátumon.
Józsi bácsi 1944, azaz házasságkötése
óta él az albertfalvai kis társasház első
emeletén. A legnagyobb örömöt a család
jelenti számára. Büszke gyermekeire, három unokájára és három dédunokájára.
Csak azt sajnálja, hogy felesége már nem
lehet közöttük. Ő 67 év házasság után, tavaly tért örök nyugovóra.

Az elmúlt évben sokat javult a hajléktalanügy a fővárosban. Többek között erről
beszélt Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester, parlamenti képviselő az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
újbudai szervezetének legutóbbi közéleti
estjén. A fiatal politikus közölte, kötelező
feladat lett a hajléktalanokról való gondoskodás.
A jelenlévők a főváros és a kerületek
együttműködéséről és parkolási témákról
is faggatták a képviselőt, de a legtöbb szó
a hajléktalanügyről esett. Kocsis Máté rávilágított, az utcán élők helyzetének kezelése rendészeti, szociális és foglalkoztatási kérdéseket is felvet.
– Sokan kifogásolták, hogy a magyar
parlament, a fővárosi közgyűlés és a kerületek mindent megtettek azért, hogy
védjék a közterületek rendjét – jegyezte
meg a parlamenti képviselő, aki szerint az
ellenzék részéről túlzó elképzelés volt azt
feltételezni, hogy hajléktalanokat fognak
börtönbe zárni. – Ilyen természetesen nem
történt, viszont az elmúlt tél egyetlen halálos áldozata bebizonyította, hogy jó úton
járunk – tette hozzá.

Száz évvel ezelőtt, 1912. március 30-án
született Schulek Imre, aki csak később
változtatta magyarossá nevét. Karmesternek készült, de Kodály Zoltán zeneszerzés-óráinak lendülete magával
ragadta, így először komponistaként végzett, majd megszerezte az énektanári, orgonaművészi és egyházzenészi diplomát
is. A háború után néhány évvel, 1951-ben
került a kelenföldi evangélikus gyülekezethez, ahol Botta István lelkésszel
újjáélesztette a protestáns vesperák gyakorlatát, magas színvonalú kórusmunkát
folytatott, és különös igényességgel orgonált az istentiszteleteken 1951–2004
között, ötvenhárom éven át.
A Budapest-Kelenföldi Egyházközség
2012. március 31-én megemlékezést és
hangversenyt tart a volt kántor, Sulyok
Imre születésének 100. évfordulója alkalmából.

Fővárosi hírek
Harmadáron, azaz mintegy 42 milliárd forintot megspórolva
vásárolhatja vissza a főváros az 1997-ben privatizált Fővárosi
Vízművek Zrt. több mint 25%-os részvénycsomagját és a menedzsmentjogokat. A 15,1 milliárd forintos vételárról Tarlós
István főpolgármester állapodott meg a francia befektetőkkel,
ám a végső döntést a Fővárosi Közgyűlésnek kell meghoznia
március 26-i rendkívüli ülésén. Az elmúlt 15 évben a francia és
német cégek által alapított Hungáriavíz Zrt. 35 milliárd forintot vitt ki Magyarországról, amely a teljes befektetés 200%-os
megtérülése. Az is kiderült, hogy a következő tíz évben – menedzsmentdíj címén – további 40 milliárd forint folyna ki az országból, valamint a szerződés lejártakor életbe lépő visszavásárlási kötelezettség alapján az eredeti vételárat, azaz 16,5 milliárd
forintot is ki kellene fizetnünk a külföldi cégeknek. A vízművek
privatizációja ügyében a főpolgármester feljelentése alapján a
Fővárosi Főügyészség indított vizsgálatot ismeretlen tettes ellen,
hűtlen kezelés gyanújával.

◆◆◆

Összesen 5,2%-kal több bérletet értékesítettek a budapesti tömegközlekedésben idén januárban a tavalyihoz képest. 2011hez viszonyítva 1,2%-kal többen vettek teljes árú bérletet, míg
a tanulóbérletek iránti igény 9,6%-kal, a nyugdíjasbérletek iránti
kereslet 9,2%-kal nőtt. A kisgyermekes bérletekből 16,7%-kal
több fogyott, ami annak is köszönhető, hogy 2012-től a budapesti lakcímmel rendelkező szülők szélesebb köre használhatja
a kedvezményt. Jelentősen javultak az eredmények a bliccelés
elleni küzdelemben. A kontroll hatékonyságának fokozódása a
bevételek növekedésében is szembetűnő: a 2011. évi 50,1 milliárd forint menetdíj-bevételi tervet több mint 1 milliárd forinttal
teljesítette túl a BKV. A többlet egy részét külső tényezőkkel –
például az üzemanyagárak drágulása – magyarázzák, azonban
jelentős többletet a jegyellenőrzés szigorodása indokol. A közterület-felügyelők bevonása, a BKK által kidolgozott új tarifapolitika és a közgyűlés döntései nyomán 2011-ben és 2012-ben az
áremelések elmaradása láthatóan bevált, a bevételek növekedése
az első hónap adatai alapján pedig 2012-ben is folytatódhat.

A tavasz beköszöntével támadnak a vírusok!
Az enyhe tavaszi időjárás arra csábít,
hogy lengén öltözzünk, a napsugarak pedig elterelik figyelmünket immunrendszerünk erősítéséről. A téli időszakban sokkal
jobban ügyelünk szervezetünk vitaminellátására, ódzkodunk a vírusoktól, és több
figyelmet fordítunk a megelőzésre is. Ám
tavasszal sem szabad hanyagolnunk a vírusok elleni védekezést, hiszen még korántsem ért véget az influenzaszezon.
A fertőző betegségek ellen folytatott
harcban már az is rengeteget számít, ha
sok vitamint és folyadékot viszünk be
szervezetünkbe. Bár a vitaminok bevitele
egy apró tablettával is megoldható, ellenálló képességünk fokozása érdekében cél-
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szerűbb, ha a szükséges nyomelemeket,
ásványi anyagokat táplálék formájában
juttatjuk be szervezetünkbe.
A Gyógyír XI. Kft. vezető főorvosa szerint a megfelelő higiénia, a helyes táplálkozás és a megelőzés a legfontosabb az
influenzás időszakban. – Ez az enyhe tavaszias időjárás kedvez a vírusok és baktériumok terjedésének, ilyenkor sokkal
könnyebben is fázunk meg. Nem eszünk
annyi vitamint, tömegben mozgunk, ezért
sokkal több a fertőzött beteg, sok páciens
látogatja a rendeléseket. A higiénia mindig nagyon lényeges, de ebben az időben
többszörösen oda kell figyelnünk a megfelelő tisztálkodásra. A villamoson, a kö-

Újbuda, a mi városunk.

zértben mindent megfogunk egymás után,
ezért az ilyen fertőző időszakban egy
egyszerű kézmosás is sokat számít. Fontos, hogyha betegnek érezzük magunkat,
rögtön menjünk el orvoshoz. Én azt gondolom, hogyha betegek vagyunk, kérjünk
az orvosunktól tanácsot, megelőzésképpen pedig vigyünk be sok vitamint, főként C-vitamint szervezetünkbe, ha lehet
gyümölcsök, zöldségek formájában. Az
influenzás időszakokban a védőoltás gyakorlatilag minden korosztálynak ajánlott,
így ha valaki kéri a vakcinát, mi felírjuk,
majd beadjuk – nyilatkozta az Újbuda TV
stábjának dr. Kovács Ildikó, a Gyógyír XI.
Kft. vezető főorvosa.
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KÖZÉLETI FÓRUM

Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók
küldték, az újság szerkesztőségének
véleményével nem feltétlenül egyeznek.

Gratulálunk az elismerésekhez!
Március 15-én a megemlékezések mellett magas szintű elismerések átadására is sor került. A kitüntetettek közül sokan közöttünk élnek, kerületünk polgárai. A hely szűke miatt mindenkit
nem tudunk személyesen megemlíteni, így a teljesség igénye
nélkül, de minden elismeréshez őszintén gratulálunk az alábbi
összeállítással.
Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök előterjesztésére március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta
Habsburg-Lotharingiai Mihálynak, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnökének a magyarság európai hírnevének
öregbítéséért, a magyar mártírok boldoggá avatásának elősegítése érdekében végzett erőfeszítéseiért, karitatív szolgálataiért
és a Szent Benedek Iskolaközpont létrehozásáért.
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés kapta Boda
László morálteológus, író, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
nyugalmazott tanára. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
kapott Écsy Gábor, a XI. kerületi Magyar Szentek Plébánia
plébánosa, a Katolikus Karitász igazgatója, valamint a magyar
hagyományok és kultúra iránt elkötelezett oktató-nevelő és iskolavezetői tevékenysége elismeréseként Gere György, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazga-

tója, a budapesti XI. kerületi Szent Benedek Óvoda,
Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
énektanára.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta több évtizedes újságírói, szerkesztői munkásságáért, a
fotográfia és az alkalmazott fényképészet terén végzett tevékenységéért, igényes portréiért, nagysikerű illusztrációiért
Dormán László újságíró, fotóművész. A magyar képzőművészeti élet terén végzett sokoldalú szervező munkája elismeréseként
Horváth Péter Kornélné, az Újbudai Önkormányzat Kulturális
Bizottságának munkatársa, a Budai Klub-Galéria igazgatója a
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta. Szintén ebben a
kitüntetésben részesült Matolcsy Károly építészmérnök, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. tudományos igazgatója, eredményes szakmai tevékenysége, valamint
a Szent Gellért Óvoda létrehozása érdekében végzett áldozatos
munkája elismeréseként.
Büszkék vagyunk rá, hogy közöttünk élnek, és köszönjük, hogy
munkájukkal öregbítik kerületünk hírnevét!
Fidesz-frakció

Szellemi vitakör indult Indulatok az újbudai piacokon
Március 13-án este tartották első
összejövetelüket Szellemi vitakör címmel a KDNP-irodában
azok, akiket vonzott egy kötetlen
beszélgetés, véleménycsere öröme. A vitakör létrejöttének ötlete
abból származott, hogy korunk
számtalan érdekes, izgalmas témát
kínál keresztények és nem keresztények
számára. A havonta megrendezésre kerülő
vita alapját mindig egy könyv vagy egy
előadás szolgálja. Első alkalommal egy
amerikai jezsuita szerzetes, J. Kavanaugh
könyve adta az alapot a fogyasztói társadalomban totálisan jellemzővé váló árucikk
életforma és az úgynevezett személyes
létforma összehasonlításával. Vendégünk
a Sapientia Főiskola egy végzős hallgatója volt, aki a „Keresztény társadalmi elvek
a gazdaságban” posztgraduális képzésen
vesz részt. Az ember életének minden
percét áthatja a mai fogyasztói társadalomban az árucikkjelleg, melynek számtalan formáját idézték fel a beszélgetés
során. A résztvevők a jelen helyzettel való
szembesülés mellett a megoldás lehetséges útjait is megvitatták, s ebben kiemelten szerepeltek a keresztény szempontok.
A beszélgetésben minden résztvevő kifejtette véleményét, a vitát Ábrahám Katalin
önkormányzati képviselő vezette.
KDNP-frakció

Erisz, a viszály istennője büszkén tekint
a kormányzati médiagépezet újabb húzására. Sikerült az LMP ellen hangolni
a népszavazási kezdeményezésük talán
legaktívabb támogatóit: a nyugdíjasokat.
Az elmúlt hétvégén a város több pontján – többek között az újbudai piacokon
– sokszor hangos szóváltásokra és felbőszült tömegekre figyelhettek fel a járókelők az LMP aláírásgyűjtő standjai körül.
Történt ugyanis, hogy a népszavazási
kampány kellős közepén, különféle rémhírek árasztották el a médiát a nyugdíjasok utazási kedvezményeivel kapcsolatban. Miközben aktivistáink a szombat
reggeli bevásárlás mellé állampolgári
részvételt kínáltak; a Vahot utcai és a Fehérvári úti piacon megjelent nyugdíjasok
dühödten és gyakran a választ meg sem
várva vágták a fejünkhöz: – Láttam a híradóban, hogy az a Scheiring azt mondta,
hogy mi már ne utazzunk! – Hát nincsenek szüleik? – Eszükbe sem jut, hogy valakinek nincs pénze vonatjegyre? – Most
akartam aláírni, de nem fogom!
Az LMP nevében szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy az érintett
csoportokkal való egyeztetés nélkül
– akik jelen esetben a nyugdíjasok –
semmilyen döntést nem fog az LMP
az Országgyűlés elé terjeszteni, és a
tervezet, amelyről a hírek szóltak, egyáltalán nem a kedvezmények megvo-

Szellemi vitakör
A Szellemi vitakör következő
összejövetele április 24-én lesz
este 6 órától a KDNP-irodában –
Karinthy F. út 9. –, melynek témája:
Mi az ökológiai lábnyom, és mit
mutat meg számunkra?
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
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násáról szólt, hanem egy
új típusú, igazságosabb
kedvezményrendszer kialakításáról. Jelenleg ugyanis az állam
nem fizeti ki a MÁV-nak és a BKV-nak
a törvényesen járó támogatásokat, és
ezen vállalatok csődbe juttatásával épp a
szegényebbek utazása válna lehetetlenné. A 100% helyett 90%-os támogatást
élvező jegyek nem a kieső bevételeket
pótolnák, hanem a szükséges állami támogatás mértékét egyértelműsítenék.
Ezt jelen körülmények között ugyanis
csak becsülni lehet, ami jó lehetőség a
kormánynak arra, hogy közjót szolgáló
szolgáltatáson spóroljon.
Amennyiben további kérdéseik lennének a közösségi közlekedés átalakítását
illető 50 pontos javaslatcsomagunkkal
kapcsolatban, kérjük, nálunk tájékozódjanak!
bp1122@lehetmas.hu
http://www.facebook.com/lmpujbuda
LMP-frakció

Pályázati felhívás
Rossz műszaki állapotú üres lakások értékesítésére
Pályázat célja: Újbuda Önkormányzata értékesíteni
kívánja a tulajdonában álló üres, felújításra váró
lakásingatlanokat.
A pályázatra kiírt lakások címe:
1. Ballagi Mór u. 8. fszt. 7., hrsz. 3447/0/A/7
2. Ballagi Mór. u. 10. fszt. 9., hrsz.: 3446/0/A/9
3. Hamzsabégi út 60/F. 3. lh. als. 1., hrsz: 4564/3/F/27

4. Kisköre tér 8–10. fszt. 2., hrsz.: 43591/8/A/17
5. Villányi út 6. als. 3/a., hrsz. 4458/0/A/7
A lakások adatait, alapterületét, felszereltségét, műszaki
állapotát, kikiáltási árát, a pályázati biztosíték összegét és
megtekintésének időpontjait a részletes pályázati kiírás és
mellékletei tartalmazzák.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április 30.
Bővebb információ: ujbuda.hu

Ünnep előtt és után – 164 év mérlege
Az úgynevezett rendszerváltás előtt a hatalom arra törekedett,
hogy március 15. emlékét minél jobban kimossa a magyarság
tudatából. Mivel ez nem hozta meg a várt eredményt, kitalálták a Forradalmi Ifjúsági Napok nevű megemlékezés sorozatot, amelybe beillesztették a március 21-i, úgynevezett
Tanácsköztársaság évfordulóját 1919-ből, valamint április
4-ét mint a szovjet „felszabadítás” nemzeti ünnepét. Természetesen ez utóbbi kettőt jól kidomborítva. A régi bölcsesség
alapján jártak el: ha valamit nem tudsz megakadályozni, állj
az élére.
Manapság a rendezvényeik idejére rendszert váltanak az
elvtársak, és a márciusi ifjak elveiről és tetteiről emlékeznek
meg, mint akik az elődök történelmi öröksége szerint gondolkodnak. Közben pedig cselekedeteik köszönőviszonyban
sincsenek tetteikkel.
Akik pedig valóban a márciusi 12 pont megvalósítását szeretnék elérni, szerintük szélsőjobboldali, nacionalista, magyarkodó radikálisok, akiktől óvni a demokráciát. Az már
elkerülte a figyelmüket, hogy a 12 pontból az eltelt 164 év
alatt semmi sem valósult meg a proletárdiktatúrában, majd a
népi és a szocialista demokráciában, és sajnos most sem látszik a javulás. A kerületben a közelmúltban volt vesztegetési
ügy Wieszt Jánossal kapcsolatban (aki azóta már elhagyhat-

ta az előzetest), és néhány feljelentés Molnár Gyula
viselt dolgai miatt is, de nem látszik, hogy történne
bármi konkrét. A figyelem elterelése okán azonban
úgy tűnik, a nem létező szélsőjobboldali veszélyről
szívesebben beszélnek. Az ünnepi beszédeik így válnak sajnálatosan hiteltelen frázisokká. A tények pedig, mint tudjuk,
makacs dolgok...
Madách Imre adja Lucifer szájába, hogy „nem adhatok mást,
csak mi lényegem”.
Csupán remélni tudjuk, mert hinni sajnos nem tudunk benne,
hogy a polgári demokrácia a maga eszközeivel a választópolgárok megelégedésére fogja lezárni az ominózus ügyeket.
Látszik, hogy nemzeti radikális megoldások nélkül itt nem
lesz változás, hiszen eddig nem tapasztaltunk kellő szándékot
sem a kerületi, sem az országos ügyek mielőbbi tisztázására.
Két év telt el a választások óta.
Márai Sándor tömör megfogalmazása örök érvényűnek tűnik: „A kommunistától nehéz lesz megszabadulni, mert senki
sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt!”.
Vajda Miklós alelnök

Ideje vállalni a felelősséget
Az elmúlt számban a Fidesz „A felelősségvállalás ideje” című írásában megemlített
engem, mint aki a képviselő-testület munkájában „egy lottómilliomos lazaságával”
vesz részt. De mi is van a háttérben? Úgy
alakult aznap (hogy, hogy nem?), hogy a
képviselő-testületnek a kerület költségvetését is tárgyaló üléséről – az addigi gyakorlattól eltérően – nem volt az interneten
követhető közvetítés. Ez azt jelenti, hogy
az év legfontosabb ülését a kerületi polgárok nem tudták figyelemmel kísérni. A
polgármesteri vezetés ezt a szolgáltatóra
fogta, bár az internet egyébként jól működött. Amikor a frakciónk ezt szóvá tette,
a vezetés nem intézkedett, hogy a hibát
elhárítsák, hanem a nyilvános napirendi
pontok végére lökte a költségvetési napi-

rendet, és bízott a csodában. Ez a csoda
(hogy, hogy nem?) a költségvetési vita
után történt meg. Innentől lehetett újra
látni a közvetítést, melyet gyorsan abba is
hagytak, mivel a zárt ülés következett.
A politikai elegancia intelligencia kérdése. Ha valaki képtelen jogszerűen előkészíteni napirendeket a nagyszámú tanácsadó ellenére sem, akkor nem döngeti
a mellét, hogy ő az, aki betartatja a jogszabályokat. Több napirendet ugyanis ezért
kellett újra tárgyalni. Ha valaki az előző
vezetés által elkövetett bűncselekményekről beszél a testületi ülésen, anélkül, hogy
ennek alátámasztására bármit is fel tudna mutatni, az ne úgy jelentesse meg az
Újbudában, hogy „elkövetett bűnökről”
beszél. Aki képtelen egy fontos ülés nyil-

vánosságát biztosítani, az ne az ellenzéket kárhoztassa, hogy egyik tagjának este
hatkor már el kell mennie. Különösen úgy
ne, hogy a kormányzó többség gyakorlata szerint az ellenzék biodíszlet, melynek
észrevételeit nem fogadják meg. Nekem
akkor és most is fontosabb a Demokratikus Koalíció építése, mint az elkeserítően
színvonaltalan „elmúltnyócévezés” meghallgatása az észrevételekre. Szavazatommal meg egyébként sem tudtam támogatni
azt a költségvetést, melyben a saját tavaly
őszi ígéreteik sem szerepelnek.
Uraim! Másfél év után már illene vállalni a felelősséget azért, amit elvállaltak!
Dr. Bács Márton
Demokratikus Koalíció

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.
Március 27-én 18 órakor közéleti est – könyvbemutató. Vendégeink: Földesi Margit és Szerencsés Károly. Bemutatásra kerül:
Szerencsés Károly VÉNA című könyve („a magyar szabadság
artériája”).
Április 12-én 18 órakor A. Tóth Sándor festőművész, bábművész
emlékkiállítása. Megnyitja: Prof. Em. Fekete György a Magyar
Művészeti Akadémia elnöke. Közreműködik: Takács Bence előadóművész.
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.
Nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás április 4-én, szerdán 17–18 óra között. Szentimrevárosi Kertbarát
Kör április 2-án 18 órától.
LMP-HÍREK

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

Cím: Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 8.30–16 óráig.
Az újbudai Jobbik Ifjúsági Tagozat szeretettel vár minden kedves
érdeklődőt a 2012. március 27-én 18 órakor a Bartók Béla út 96.
szám alatt tartandó rendezvényére, ahol a XI. kerületi IT bemutatkozik, vendég: Novák Előd.
2011 júniusától kulturális rendezvénysorozatot indítottunk
Újbudai Nemzeti Estek címmel klubhelyiségünkben. 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!
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OKTATÁS
Díjazták a legjobb táncosokat
A magyar kortárs tánc legszínvonalasabb alkotásainak elismerésére és népszerűsítésére
alapított Lábán Rudolf-díjat immár hetedik alkalommal adták át a Tranzit kávézóban. A
két moderntánc-nagyhatalom, a Trafó és a MU Színház 2005-ben hozta létre szakmai
díját, amely mára ebben a műfajban az ország legnívósabb elismerésévé vált. A hét
nominált produkció közül két, a szakmában jól ismert koreográfus: Réti Anna és Hód
Adrienn vitték el a pálmát.

A díj odaítélésére az alapítók olyan független esztéták, kritikusok
és szakújságírók közösségeit kérték fel, amelyek évek óta
rendszeresen elemzik, értelmezik és népszerűsítik a kortárs
tánc jelenségeit. A jelöltek nyolcfős listáját az ítészek több száz
produkcióból választották ki, így a jelölés már önmagában is
nagy elismerés.
Rényi András kurátor, esztéta szerint nehéz kiérdemelni a
legjobb címet, hiszen ha a művész letér a kitaposott útról,
könnyen belebukhat műfaji kísérletezéseibe, míg ha minőségi,
de szabványos produkciót hoz létre, nem éri el a döntnökök
ingerküszöbét. Az ítészek tehát a merészség és a minőség elegyét
vizsgálták.
A műsorvezető, Winkler Nóra azzal kezdte felvezetőjét, hogy
bár a kitüntetés eddig minden évben pénzjutalommal járt – a Trafó

Kortárs Művészetek Háza másfél millió forinttal, a MU Színház
félmillióval járult hozzá a győztesek következő előadásainak
létrejöttéhez – idén a két díjazott csak szakmai elismerésben
részesülhet. Erős Balázs, a MU Színház művészeti vezetője
ennek kapcsán elmondta, az elmúlt két évben több mint felére
csökkent a teátrum támogatása, de a Trafó is a fennmaradásért
küzd. Mindezek ellenére reméli, hogy a továbbiakban is életben
tudják tartani a szakmai elismerést.
Az egyik díjat Réti Anna: Vis-a-Vis című koreográfiája nyerte
el, melyet Csurka Eszter képzőművész adott át a már második
Lábán-díját begyűjtő, mégis nagyon megilletődött táncosnak.
A másik szakmai elismerést Hód Adrienn Basse Danse című
produkciójáért vehette át Janisch Attila filmrendezőtől.
T. D.

Szónokok harca
Az Újbudai Pedagógiai Intézet megrendezte a kerület első szónokversenyét felső
tagozatos általános iskolások és középiskolások számára. A vetélkedő célja, hogy
a diákok már fiatalon megtanulják helyes nyelvi és retorikai eszközökkel kifejezni
magukat, de a szónoklat műhelytitkainak elsajátításával a tanulók később sem jönnek majd zavarba a nyilvános szereplések alkalmával.

A megmérettetésen egy történelmi szónoklatot és egy szabadon választott beszédet
adtak elő a jelentkezők. A kötelező mű
– Kölcsey: Búcsú az országos rendektől
címen híressé vált országgyűlési beszéde
– különösen a legfiatalabbaknak adta fel a
leckét. A szöveg régies nyelvezete és dagá-

lyos körmondatai több esetben akadályozták a versenyzőket abban, hogy a szónoki
eszközök használatára is odafigyeljenek.
A zsűri nemcsak a beszédtechnikai eszközök meglétét figyelte, de a szónoklat
közönségre gyakorolt hatását és az előadásmódot is értékelte. Ábrahám Katalin,
az Oktatási Bizottság tagja döntnökként
arra emlékeztetett, milyen jó volt, amikor
még minden iskolában kötelező tantárgy
volt a retorika. A rendezvényt országgyűlési képviselőink is fontosnak tartották, hiszen a fővédnöki szerepeket többek között
Rétvári Bence és Simicskó István államtitkárok vállalták magukra, akik parlamenti
látogatást és Hadtörténeti múzeumi vizitet
ajánlottak fel a részt vevő osztályoknak. A
Polgármesteri Hivatal tárgyjutalmakkal ismerte el a versenyzőket.

Lackfi János
a Bocskaiban

Két előadást tartott a Bocskai iskolában
Lackfi János író, költő, műfordító, egyet
az alsósoknak, egyet pedig a felsősöknek.
Az intézmény tanárai és tanulói ez alkalomból rengeteget készültek. Az első és a
második évfolyamosoknak Lackfi János
vers- és prózamondó versenyt rendeztek:
számos kisdiák készült fel vicces versekkel, meserészlettel. A gyerekek – nem beszélve a zsűriről – szemlátomást roppant
módon élvezték is őket.

A drog nem válasz – Miért nyúlnak a fiatalok a szerekhez?
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) újbudai szervezete középiskolásoknak szóló drogprevenciós előadássorozatot indított. Az első rendezvényt a Szent Margit Gimnáziumban tartották március 13-án.

A díszteremben helyet foglaló 10. évfolyamos diákok – mintegy
kétszáz fő – az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség újbudai
szervezete és az IKSZ Drogprevenciós Munkacsoportja által közösen szervezett drogprevenciós előadást tekintették meg.
Az IKSZ kiemelt célja a fiatalok kábítószer-fogyasztásának
visszaszorítása. – Ezeken az eseményeken a tanulók a kortársaiktól kapnak hiteles tájékoztatást a drogokról és használatuk
veszélyeiről – fogalmazott az orvos végzettségű Bagdy Virág, az
újbudai IKSZ tagja, a rendezvény moderátora.
Imrei Attila, az IKSZ Drogprevenciós Munkacsoportjának vezetője a kábítószerek különböző fajtáit mutatta be előadásában.
Ezt követően Téglásy Kristóf, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Ifjúságügyi
Főosztályvezetője tartott beszédet a kormány drogstratégiájának
céljairól. A drogpolitikát háromlábú székhez hasonlította, ahol a
három láb a prevenció, a felépülés-központú kezelés és a büntetőjogi szigor. Ha e három közül egy is hiányzik, az egész straté-
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gia billeg. A legfontosabb kérdésnek azt nevezte: miért nyúlnak
a fiatalok szerekhez. Ez lehet a szeretet, az odafigyelés hiánya,
vagy egyszerűen az unalom. Szerinte az a fő feladat, hogy értékeket adjunk, és megtanítsuk megkeresni a válaszokat a fiataloknak, hogy ne készen kapott álmegoldásokkal operáljanak.
A diákok egy drogterápiás otthont megjárt fiúnak, Krisztiánnak
tették fel a legtöbb kérdést, aki személyes életútja bemutatásával
valószínűleg sokak kedvét elvette attól, hogy valaha is kábítószerhez nyúljon.
A tanulók körében nagy sikert aratott rendezvényt a jövőben
más újbudai középiskolákban is megtartja az IKSZ.

Megemlékezések március 15-én

Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc hősei előtt tisztelegtünk
A gazdagréti Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola műsorában a kisebbek zenéstáncos produkcióval fogadták a résztvevőket, a nagyobbak pedig Kölcsey Ferenc,

Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály verseiből idéztek. – Nagyon vártuk már a
mai ünnepséget. Az elmúlt hetekben az
alsósok verseket tanultak, kokárdát készítettek, a felsősök pedig az 1848-as események ismeretével mélyíthették el történelmi tudásukat. Fontos, hogy intézményünk
tanulói ismerjék a múltjukat, történelmüket – hangsúlyozta az Újbuda TV stábjának Bruckner László, az iskola igazgatója.
A Petőfi Sándor Általános Iskola névadójára, Petőfi Sándorra emlékezett. – A
mai ünnepség nemes és megható része,
hogy az iskolánk falára, a Petőfi-falra egy
újabb bronzlevél került fel.
2011-ben Józsa
Dániel volt az
iskola legeredményesebb tanulója, így az ő
nevét láthatják
diákjaink nap
mint nap a bronzlevélbe vésve – mondta
büszkén az igazgatónő, dr. Pereszlényiné
Kovács Éva. Az ünnepségen az érdeklődők a suli fotókiállítását is megtekinthették, amely az intézmény több évre
visszanyúló tevékenységét, életképeit
mutatja be. A nemzeti ünnep központi
megemlékezését az iskola tornatermében
tartották, ahol pedagógusok, diákok és
szülők közösen tisztelegtek hazánk hősei
előtt. A Himnusz eléneklését követően
Újbuda Önkormányzatának szervezé-

sében kiosztották a Pro Urbe Újbuda, a
Pro Communitate Újbuda és az Újbuda

kiváló sportolója, kiváló edzője címeket.
– Alapvető fontosságú, hogy díjazzuk azt
az áldozatos és értékes munkát, amit a kerületünk hírnevének öregbítése érdekében
tettek ezek a rendkívüli emberek. Az pedig külön öröm számomra, hogy az iskola
diákjai is láthatják a díjak átadását, hiszen
ez mindenki számára egy követendő példa lehet – hangsúlyozta köszöntőjében
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából az Újbudai Jobbik

is megemlékezést tartott. Az eseményen
Vajda Miklós, a kerületi Jobbik alelnöke
és Dúró Dóra országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet. – Március 15-e
a magyarság és a szabadság napja, és e
két fogalom mára teljesen összefonódott
egymással. Én úgy gondolom, ezen a napon, mi, magyarok nem állhatunk meg a
büszkeség érzésénél. A Jobbik szerint ez
az üzenet most is érvényes, és talán aktuálisabb, mint valaha, hiszen 2012-ben
is a szabadságunk és a függetlenségünk
van veszélyben. Most, amikor különböző nemzetközi támadások érik az országot, ezek a dicső napok adnak erőt ahhoz,
hogy ebben a küzdelemben helyt tudjunk
állni – nyilatkozta az Újbuda TV stábjának Dúró Dóra.
A Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) XI. kerületi

szervezetének
tagjai Irinyi János
szobránál koszorúztak.
A közös megemlékezésen Stágel Bence, az
IKSZ országos elnöke
és Szaniszló Krisztián,
az újbudai Fidelitas alelnöke is beszédet
mondott. A rendezvény elején az IKSZ
kerületi elnöke, Dergán Ádám bejelentette: kezdeményezik az önkormányzatnál a
Lágymányosi és Saru utca által határolt

névtelen tér elkeresztelését Irinyi térré.
A felszólalásokat követően a megjelent
képviselők elhelyezték a megemlékezés
koszorúit. – Bár a szabadságharc megbukott, az eszme tovább él, és én azt hiszem,
hogy azokra a hősökre kell március 15-én
büszkének lennünk, akik életüket és vérüket adták a hazáért, hogy ez a szabadság még ma is virágozhasson – mondta
Csernus László önkormányzati képviselő.
A Budai Klub-Galéria előtt több százan
gyűltek össze március 15-én, hogy együtt
induljanak el a Kossuth Lajos térre, ahol
Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet
mondott. – Ez a nap számomra a szabadság
és a béke napja. A nemzeti emlékezetben ta-

lán ez a legfontosabb ünnep, és most, amikor a Kossuth Lajos térre vonulunk, ezekre
az eseményekre, ezekre a napokra emlékezünk valamennyien – mondta az Újbuda
TV-ben Farkas Krisztina képviselő.

Programajánló
Március 30. 17.00
Nyuszi Pista kalandjai diavetítés
FSZEK Kelenföldi Könyvtár
(Etele út 55.)
Március 30. 19.00
Koncert és beszélgetés Szakcsi Lakatos
Béla és Kathy Horváth Lajos részvételével
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
díszterme (Villányi út 27.)

Március 31. 9.30
Kalandtúra a Csíki iskolában
(Csíki-hegyek utca 13–15.)
Április 1. 19.00
Pergolesi: Stabat Mater
Ciszterci Szt. Imre-templom
(Villányi út 25.)
Április 1–9.
Szentimrevárosi húsvét
• A Szentimrevárosi Egyesület helytörté-

neti kiállítása interaktív játékokkal, naponta 11–19 óráig
• Szentimreváros fényképalbuma a Bartók Béla út–Orlay u.–Móricz Zsigmond
körtér közötti szakaszán
A programokról bővebben: ujbuda.hu eseménynaptár
Április 11. 11.30
Versmondó maraton a Költészet Napján
Őrmező, Költők Parkja

Újbuda, a mi városunk.
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SPORT
Hamarosan indul a gyalogló program
Az újbudai 60+ program új elemmel bővül, a kerületi idősek mostantól csoportos gyalogláson is részt vehetnek. Újbuda Önkormányzata
Monspart Saroltát tájfutó-világbajnokot nyerte meg a program arcának
és szervezőjének, aki szerint a szabad levegőn eltöltött séta minden ember közérzetét jobbá teheti.

Monspart Sarolta tájfutó-világbajnok, tizenegyszeres magyar bajnok, és az első
nő Európában, aki három órán belül futotta le a maratont. Aktív pályafutását egy
kullancscsípés törte derékba, a hihetetlen
akaraterővel és életenergiával rendelkező
Sarolta azonban a Lyme-kór okozta bénulásból is felépült. Az exsportoló jelenleg
az Országos Egészségfejlesztési Intézet
életmód osztályának vezetőjeként dolgozik, szabadidejében pedig kéthetente két
helyszínen 1,5–2 km-es sétákra viszi az
időseket.
– Magyarországon 3,3 millió nyugdíjas
él, ami a lakosság egyharmadát teszi ki,

ezért a társadalomnak sokkal többet kell
velük foglalkoznia, mint ahogy eddig tették – mondja a program arca, aki szerint
ennek a lehető legegyszerűbb módja, ha
sétára invitáljuk őket. A csoportok a tervek szerint a Feneketlen-tó környékét
járják be, és a gazdagréti hegyek között
kirándulnak.
A Margitszigeten már hét éve sétákat
vezető Sarolta azt mondja, a program elsődleges célja, hogy a gyaloglókból valódi közösségek alakuljanak, amelyek tagjai
számára kellemes szórakozássá válik az
együtt töltött idő. – A tapasztalataim azt
mutatják, hogy az idősek már jóval ko-

rábban megérkeznek, és a 3–4 fős kiscsoportok nagy pletykálásokba kezdenek. Ezt
folytathatják az egészséges séta közben,
ennél jobb szabadidős programot tehát
nem is találhatnánk nekik – teszi hozzá.
A sportolónő szerint a közös gimnasztikával induló gyaloglás testmozgásnak
sem utolsó, amely sokat javíthat a súlyukkal küszködő idősek általános kondícióján
és közérzetén is. Az első gyaloglás március 27-én a Zsombolyai utcai TIT Stúdió
elől, illetve 29-én a Gazdagréti Közösségi
Ház elől indul 14 órakor.
p. k.

Tavaszi Testébresztő Sportnap

Adjon, hogy kapjon!

Nagyszabású sporteseménnyel üdvözölhették a tavasz közelgő beköszöntét
mindazok, akik március 11-én ellátogattak az Őrmezői Általános Iskolába. A Tavaszi Testébresztő Sportnapon a sportágak kavalkádjával ismerkedhettek meg
Újbuda fiataljai.

Új esély előtt áll a magyar sport, amelyből az, aki most kimarad, menthetetlenül
lemarad. A siker záloga az összefogás. Az
egyes sportszervezeteknek – egyesületeknek, kluboknak, szövetségeknek, alapítványoknak – kell kidolgozniuk a szakmai
programot, a vállalkozók biztosíthatják az
anyagi hátteret, a munkakoordinálásában
pedig az önkormányzatok segédkezhetnek. Új elem a rendszerben, hogy a forrás
biztosítása nem „kéregetésen”, kalapozáson alapul, a társasági adókedvezmény lehetőségével az állam a vállalkozói réteget
érdekeltté tette a részvételben.
A sportcélú támogatás ugyanis kettős
előnnyel jár: egyrészt leírható az adóalapból, másrészt adókedvezményre jogosít.
Ráadásul az egyes gazdasági társaságok
maguk határozhatják meg, mely sportszervezetnek, alapítványnak és milyen
célból kívánnak támogatást nyújtani. Így,
ha számvitelileg nem is, de maguk is ellenőrizhetik, hogy megfelelő helyre kerül
a pénzük. Aki ad – a többszörösét kapja
vissza. S ennek a hasznát szűkebb közösségünk, egész Újbuda élvezi.

A hétvégén tucatnál is több sportág mutatkozhatott be, nemcsak a gyermekeknek,
hanem a mozgékonyabb felnőtteknek is.
A program szervezője a Szeretem Újbudát
Egyesület, védnökei pedig Endrődi József
és Junghausz Rajmund önkormányzati képviselők voltak. A sportágak között

böngészve a látogatók arra a kérdésre is
választ kaphattak, milyen a minipingpong,
de akár az Újbudai Balaton-átúszó Csapatba is jelentkezhettek. Sőt, a rendezvény
nem csupán ingyenes volt, hanem minden
látogató 39 500 forint értékű ajándékkal is
gazdagodott!
Ezen a vasárnapon senki sem mondhatta
azt, hogy nem találkozott egyetlen, általa
kedvelt sportággal sem. Kicsik és nagyok,
fiatalok és idősek egyaránt kikapcsolódhattak és élvezhették a színes, változatos
sportágakat.

Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány

Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
és Horváth Gábor kétszeres olimpiai bajnok

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
nyilvános, kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre
az alábbi ingatlanait:
Megnevezés

Hrsz.

Madárhegy
Madárhegy
Madárhegy
Madárhegy
Madárhegy

1680/3
1682/1
1682/2
1682/3
1682/4

Terület
(m2)
1604
1232
1249
1181
1122

Övezet
L6-M XI/1
L6-M XI/1
L6-M XI/1
L6-M XI/1
L6-M XI/1

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2
példányban az eredeti példány megjelölésével „Pályázat a
Madárhegy … 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. ker.,
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.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április
12. (csütörtök) déli 12 óra
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dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Dabóczi Mihály március
29-én lenne 107 éves. Az
Újbuda Televízió ez alkalomból portréfilmet sugároz a művészről, amelyet
lánya, Dabóczi Viola bocsájtott a szerkesztőség
rendelkezésére.
Március 29. 20.15
Portréfilm Dabóczi
Mihály szobrászművészről

Apróhirdetés
Lakás, ingatlan
ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK! 2–3 generációs, XI–XXII. határán lévő,
160 nm-es házamat kisebb lakásra (-okra) cserélném értékegyeztetéssel (panel kizárva), vagy eladnám. 22-64-539, +36/20/333-1477.
ELADÓ 1,5–2 szobás, gázfűtéses lakást keresek csendesebb helyen, közvetítők kíméljenek. 06/30/989-9532.
VÁROSHÁZ Kft. keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat! Társasházkezelést vállalunk. 1111 Lágymányosi u. 14. T.: 06/30/9578794, 381-0542. varoshazkft@t-online.hu
AKARJA, hogy több 100 ingatlanos cég foglalkozzon lakásának értékesítésével ugyanolyan feltételekkel, akár 2%-os jutalékért? Várjuk hívását 06/30/971-4846.
XI., ALSÓKUBIN utcában eladó földszinti, saját kertes, 48 nmes lakás. 25,9 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., KELENFÖLDÖN eladó I. emeleti, 57 nm-es, 3 szobás lakás. 22,9 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., KELENFÖLDÖN eladó II. emeleti, 90 nm-es, 4 szobás
lakás. 36 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., ALSÓKUBIN utcában eladó földszinti, saját kertes, 87 nmes, 4 szobás lakás. 43 M Ft. 06/30/251-4000.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi gyorsszolgálat.
228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANY- és bojlerszerelés. 310-4018, 06/20/915-2678.
FÉG gázkészülékszerviz és villanybojler vízkőtelenítése. Tel.:
359-5033 vagy 06/30/924-8010.
VILLANY-, VÍZSZERELÉS hétvégén is. Elektromos cserépkályhák, hőtárolós kályhák javítása. www.villjozef.hu T.: 06/70/235-6644.
VÍZSZERELÉS-vízóraszerelés nonstop! 06/30/954-9554.

Lakásszerviz

ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es. 06/30/262-6173.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-3800.
SZOBAFESTÉS, parkettaburkolás. 06/30/232-8732.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
LAPOS TETŐK szigetelése: 06/20/471-1870.
ALPINISTA munkák: 06/20/471-1870.
MINDEN szakmában vállalunk felújítási-javítási munkákat magyar szakemberekkel, ingyenes árajánlattal! Tétény-Épszer Kft.
22-64-539, +36/20/946-7557.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása! 06/20/961-6153.
ELŐLEG nélkül, felújítás, építés, korszerűsítés. Csak a befejezéskor fizet. Családi házak, társasházak, panelok, geotermikus és
szoláris fűtési rendszerek, hőszigetelés és mindennemű építési
munka vállalása garanciával. 06/20/9418-633.

garázs

háztartási gépek

NÁDORLIGET lakóparkban, körtértől 2 megállónyira,
teremgarázs-beállóhely eladó. 06/30/517-7120.
ŐRMEZŐ, Igmándi u., egyedi garázs eladó. 06/30/617-9699.

MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/288-5148.

Bérlemény

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-2882,
06/30/878-8977.
LAPOSTETŐ-, teraszszigetelés, bádogozás, hőszigetelés, tetőfedés garanciával. 2046-793, 06/20/9346-993.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, laminált parketta lerakása.
Minőségi munka korrekt áron. Tel.: 06/20/9283-562. Densza Kft.
PARKETTÁZÁS, pormentes parkettacsiszolás, -lakkozás.
PVC-, szőnyegpadlócsere.
Telefon: 06/30/406-3814, 06/1/278-0227.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, zöldhulladék. 06/20/4646-233.
BÁDOG, pala, cserép tetőszigetelés javítása 1986 óta budai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015.
GUMICSERE 890 Ft-tól. Ingyenes tárolás. Törökbálint, Toldi
u. 1., CORA-tól 2 perc. 06/30/9515-697.
KONTÉNERES sittszállítás, bevezető akciós árakon. 06/30/990-3686.

ÁLLÁS
XI. KERÜLETI ingatlaniroda munkatársakat keres. Ingyenes
képzést biztosítunk. Akár 70%-os jutalék! nagykekseg@t-online.hu
AKTÍV, jó kapcsolatokat ápoló munkatársakat (nyugdíjas is lehet)
keresünk szépségápolási cikkek bemutatására. Fizetés: alap 40 000
Ft + jutalék 5%. Személyes tájékoztatás: 04. 03. 10 órakor. Helye:
XIII. ker., Gyöngyház u. 2. I/3. (Visegrádi sarok) 06/20/9418-633.

GONDOZÁS
GAZDAGRÉT melletti lakásba keresünk gyermekszerető,
ápolt, nemdohányzó, referenciával rendelkező bejárónőt az alábbi napokra: kedd 8–12, szerda, csütörtök, péntek 16–18. Jelentkezés 16 óra után a 06/20/935-2459-es telefonszámon.

TÁRSKERESÉS

tv, antenna, számítógép

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

Oktatás

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával. 06/20/542-3529.

szolgáltatás

KÖNYVEK

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/479-7247.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára felkészít, korrepetál
a körtérnél. 3862-382, 06/20/546-8963.
AIKIDO – japán harcművészeti oktatás gyerekeknek 6 éves,
felnőtteknek 13 éves kortól Budaörsön. Várjuk érdeklődők jelentkezését! +36/20/916-6568, www.aikidojo.hu
ANGOLKORREPETÁLÁS gyerekeknek a körtérnél. Ingyenes próbaóra: 06/70/534-7057.
ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállal fiatal diplomás Budapesten
és környékén, korrepetálástól nyelvvizsgára való felkészítésig
bármely szinten. Házhoz is megyek. Ár megegyezés szerint.
Tel.: +36/30/570-6249.

Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 06/20/934-4664.

FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547, Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal! 10% hétvégi kedvezmény. T.: 06/70/2144-235, 280-2542.
KERTGONDOZÁS, háztakarítás, fakivágás lélekkel, nyugdíjasnak kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal 4 Pillér Kft. 405-4603,
06/30/931-5495.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, víz- és villanyszerelést, kisebb javításokat is vállalok. 06/30/9750-053, 226-2527.
GURTNICSERE, redőnyjavítás, -szerelés. 06/70/389-1679.
REDŐNYŐSMUNKÁK: 06/20/219-3061.
REDŐNY, reluxa gyártás-javítás. 370-4932.

ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvhagyatékát antikváriumunk szívesen megvásárolja. Ingyenes kiszállás, korrekt árak,
40 év szakmai tapasztalat. Tel.: 06/1/787-9282, +36/30/877-1460.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom, nem
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

VEGYES
PANASONIC új telefonos faxgép, takarítógép (száraz, vizes)
eladó. 246-8441.

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

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
MEGHÍVÓ

a Szentimrevárosi Egyesület
„Szentimrevárosi Húsvét
a Kulturális Városközpontban”
című rendezvénysorozatára
1. „Szentimrevárosi Közösségi Ház” a Bartók Béla út
32-ben, 2012. április 1-8., nyitva 11- 19 óra között
- csere-bere akció április 1-én, 11-15 óra között.
- kézműves foglalkozások gyerekeknek április 1-7. között,
15-18 óráig.
- helytörténeti kiállítás, interaktív játékokkal, naponta
11-19 óráig.
- fotókiállítás a Gárdonyi téren
- „Fényújság” a kirakatban, 19-22 óra között.
2. „Szentimreváros fényképalbuma”, fotókiállítás a
Bartók Béla úton, április 1-9. között
3. „Húsvétköszöntő ünnepi műsorok” a Gárdonyi téren,
április 9-én, Húsvét hétfőn
- Zenés műsor kisgyermekes családoknak, de.
10.30–13.30
- Zenés műsor minden korosztálynak, gálaműsorral,
du. 16-19
Mindenkit vár szeretettel a Szentimrevárosi Egyesület

Újdonság!
A Szt, Gellért Fürdőben:
„Hétköznapi bérlet” akció!
A hét alkalomra érvényes bérlet ára:

21.500.- Ft
...akár 30 % kedvezmény a napijegy árából!
A bérlet vásárlási akció 2012 április 30-ig megvásárolt
bérletekre érvényes.
A bérlet a vásárlástól számított 2 hónapig használható fel,
csak hétköznapokon, az ünnepnapok kivételével.
A bérlet nem személyhez kötött.

www.gellertfurdo.hu

Ízelítő az ÚJBUDA 60+ PROGRAMJAIBÓL
További információért keresse az Újbuda 60+
Programközpontot (Zsombolyai utca 6., TIT
épülete, nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám:
3724-636)
ÚJBUDA 60+ ANGOL-, NÉMET-, INTERNETTANFOLYAMOK
Örömmel értesítjük azon kedves szenior polgárainkat, akik
az ez év márciusi igényfelmérésünkön részt vettek, hogy
angol-, német- és internettanfolyamainkat elindítjuk! A
beiratkozáshoz szíveskedjenek 2012. március 28. és április
10. között 9–13 óráig befáradni a 60+ Programközpontba.
Azok, akik az igényfelmérésen részt vettek a beiratkozás
első hetében, elsőbbséget élveznek. Amit hozni kell: 60+
kedvezménykártya. Szeretettel várjuk!
AZ ÁPRILISI TERMÉSZETJÁRÓ programokról bővebb
felvilágosítást a 60+ Programközpontban, az önkormányzati,
utcai hirdetőtáblákon, illetve a www.ujbuda.hu/60plusz
aloldalon olvashat.
60+ ÖNKÉNTESEK AZ IDŐSEK SZOLGÁLATÁBAN
A szomszédsági önkéntesek minden olyan 60 év feletti
érdeklődőt várnak, aki segítséget kérne, vagy beszélgetni
szeretne, esetleg csatlakozni egy jó hangulatú társasághoz.
(A programok és a segítségnyújtás lehetőségei
közösségenként eltérőek lehetnek)
1. Gazdagrét 1.
Tel.: 06/30/292-5248
Fogadóórájuk ideje, helye:
Gazdagréti Közösségi Ház (1118 Budapest, Törökugrató utca 9.)
Minden hétfőn 14–16 óráig
További fogadóórákról a fenti számokon lehet érdeklődni.
2. Gazdagrét 2.

Tel.: 06/30/292-5204
Fogadóórájuk ideje, helye:
VI. sz. idősek klubja (1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.)
Minden hétfőn 16–19 óráig
3. Kelenföld
Tel.: 06/30/292-5302
Fogadóórájuk ideje, helye:
Petzvál József u. 42.
Minden kedden 9–11 óráig
4. Albertfalva
Tel.: 06/30/292-5297
Fogadóórájuk ideje, helye:
Albertfalvi Közösségi Ház (1116 Budapest, Gyékényes u.
45–47. Tel.: 204-6788)
Minden hétfőn 14–16 óráig (előzetes bejelentkezés
szükséges: 204-6788)
További fogadóórákról a fenti számokon lehet érdeklődni.
5. Őrmező
Tel.: 06/30/292-5292
Fogadóórájuk ideje, helye:
Őrmezei Közösségi Ház (1112 Budapest, Cirmos u. 8.)
Minden hónap 1. szerdáján 15–16 óráig
6. Lágymányos
Tel.: 06/30/292-5255
Fogadóórájuk ideje, helye:
MU Színház épülete, 1117 Budapest, Kőrösy József. u. 17.
keddenként és csütörtökönként 10–14 óráig
7. Médiaműhely – hírek idősekről időseknek
Tel.: 06/30/292-5237
Fogadóórájuk ideje, helye:

Újbuda 60+ Központ (Zsombolyai u. 6., TIT épülete, 372-4636)
Minden hétfőn 10–12 óráig (előzetes bejelentkezés szükséges)
REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub következő foglalkozása
2012. április 10-én 15.30 órakor kezdődik a 60+
Programközpontban.
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és
logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos szakmai
útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik közös és
egyéni gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez, ezenfelül
rejtvények elkészítésében is segítséget nyújtanak az
érdeklődőknek.
GYALOGLÓKLUB MONSPART SAROLTÁVAL
A gyaloglás a világ legegyszerűbb és egyik legegészségesebb
testedzési formája, főleg ha közösségben gyalogolhatunk!
A program szakmai mentora Monspart Sarolta – az
egészséges életmód karizmatikus szakértője –, aki nemcsak
a helyszínen fogja tanácsaival segíteni a mozogni vágyókat,
de előadásokat is tart majd az egészséges életmódról.
A program ingyenes és folyamatosan zajlik június végéig,
bármikor be lehet csatlakozni.
Gyaloglóklub 1., Szentimreváros (60+ Programközpont)
Kezdés: március 27. 14 óra.
Gyaloglóklub 2., Gazdagrét (Gazdagréti Közösségi Ház,
Törökugrató u. 9.)
Kezdés: március 29. 14 óra.
A programok a kezdést követően
kéthetente kerülnek megrendezésre
mindig a fent jelzett időpontban és
helyszíneken!

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

Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) kell
benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 12.
(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 381-1312, 381-1311 és a 372-4655-ös telefonszámon.

Pályázati felhívás

Cím
Bánk Bán u. 9.
Fehérvári út 182.
Kaptárkő u. 7.
Kende u. 12.
Lágymányosi u. 21.
Tétényi út 42.
Villányi út 30/b

Alapterület (m2)
52
31
28
58
28
12
134+44

Albetét száma
2
1
233
2
23
196
32

Fekvése
utcai bejárat, alagsor
udvari bejárat, földszint
utcai bejárat, földszint
utcai bejárat, földszint
utcai bejárat, földszint
utcai bejárat, földszint
utcai bejárat, földszint+pince

Műszaki állapota
rossz
jó
jó
jó
jó
közepes
jó

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

KREATÍV

Keresztrejtvény
Oromszegi Ottó fagottművész egyik haikuját idézzük.
Vízszintes: 1. Az idézet első része (K, O, A, Á). 13. USA-beli egyetem.
14. Rendelet. 15. Részben kievez! 16. Nyelvcsap. 18. Sárga, németül.
19. Indonéz sziget. 20. Alul. 22. Szem közepe! 23. Egykori fájdalomcsillapító. 24. Ókori római rézpénz. 26. Nem engedélyez. 28. Rizspálinka. 30. Tűzdel páratlan betűi! 32. Zöldes szín. 34. Kén és nátrium
vegyjele. 35. Mezőgazdasági, röv. 36. Szénhidrogén. 38. Kína része.
40. Lóbetegség. 41. Származik. 42. Magasból hajít. 43. Építőjáték. 44.
Hasadék. 45. Átitat. 46. Bátorság. 47. Toldi Miklós. 48. Vándor fele!
49. A sivatag hajója. 51. Szlovák. 53. Szabályos görbe. 55. Ölt. 57. Zenede eleje! 58. Összetételekben képpel való kapcsolatot jelöl. 60. Arzén
vegyjele. 62. Férfinév. 64. Német sátor (ZELT). 65. Fogadalom. 67. A
kezdetektől. 69. Tunyogi Rock Band, röv. 70. Arra a helyre jegyző. 72.
Éles taréj mészkősziklák felszínén.
Függőleges: 1. Égtáj. 2. Beavatás része! 3. Alant. 4. Régész öröme. 5.
Rangjelző szócska. 6. A felsőfok jele. 7. Kérdés tárgyra (2 szó). 8. Az
…-i lány (Bizet). 9. Lócsemege. 10. Káté! 11. Hasmenés, orvosi szóval.
12. Arborétum Kámban. 17. Negatív töltésű részecske. 19. Gyalogos
katona. 21. Néma túlélő! 23. Német filozófus (Immanuel). 25. Egykori
vármegyénk. 27. Város a Duna és Tisza összefolyásánál. 29. Ruhatartozék. 31. Nógrádi település. 33. Földerít. 35. Ételt ízesít. 36. Az idézet
második része (B, O, L, B). 37. Népiesen juttat. 39. A bolgár Petőfi
(Hriszto). 40. Háztáji. 42. Meglátszik rajta. 43. Igekötő. 45. Spanyol
bika. 46. Melyik irányba? 48. Határoz. 50. … victis! Jaj a legyőzöttnek!
52. Róma folyója. 53. Vértanúhalált halt lengyel szent (Maximilian).
54. Fővárosi sportklub. 56. Osztrák költő (Rainer Maria). 59. Színész
(András). 61. A legerősebb ütőkártya a tarokkban. 63. Angol színészdinasztia. 65. Palindrom férfinév. 66. Szüreti részlet! 68. Verona egynemű
betűi. 70. Osztályvezető, röv. 71. Sertéslak.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 36. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. Az 5. szám rejtvényének megfejtése: „Amióta csak élek, enyém a világ, mert képzeletem nekem adta”. Nyertese: Győri Jenő, 1117 Budapest, Budafoki
u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíkihegyek u. 13.) vehető át.
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Baleset

Karinthy Színház – Újbuda-totó nyertese
Az 5. 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: Karsai Hedvig, 1113 Bp., Kászony u.
Nyeremény: Páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük
a jegyek átvételéről.

Hungaricum-totó
– Nagyanyád megpróbált beugrani a webáruházba, Ricsike.
Játsszon velünk és nyerjen értékes ajándékcsomagot a Tamás Bátya Kunyhója Piacától!
Kérdésünk: Mely tájegységről származik a magyar
szürke szarvasmarha?
a, Alföld b, Balaton-felvidék
Megfejtéseiket a media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk április 6-áig!

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

AKCIÓK! KEDVEZMÉNYEK!
PLUSZ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!

Személyessé tesszük a vásárlást!

SZABADTÉRI SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A BME BOGDÁNFY
UTCAI SPORTTELEPÉN.

Kedvező árak!
Műfüves labdarúgás:
06-30-374-7331
Tenisz, strandsportok:
06-20-947-3737

IMPRESSZUM

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

Újbuda, a mi városunk.
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