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SIKERSZTORI

Rendbe teszik a parkolást

Hét évtized
kéz a kézben
Dr. Jordán László és felesége, Valló
Sarolta 1942. április 11-én mondta ki a
boldogító igent, és ehhez mindvégig hűek
maradtak mindketten. Ebből az alkalomból
Hoffmann Tamás polgármester személyesen is köszöntötte a házaspárt.
A találkozás számos szép régi emléket
hozott felszínre. A pár hetven évvel ezelőtt
kötötte össze életét, és azóta is nagy szeretetben élnek. Házasságukat személyesen
Apor Vilmos püspök áldotta meg 1942
tavaszán ezen szavakkal: „…boldog az az
otthon, amelyben gyermekek mosolya hozza le a földre az ég mosolyát…”.
Jordánék öt gyermekkel ajándékozták
meg egymást, akik közül kettő Győrben,
három pedig már itt, a XI. kerületben látta
meg a napvilágot. A házaspár egy Budafoki úti nagy lakásban rakott fészket, a BME
közvetlen közelében. Itt nevelték fel gyermekeiket, Tamást, Lászlót, Katalint, Pétert
és Máriát, akikből – a Műszaki Egyetem elvégzése után – színész és színházigazgató,
kiváló építész és városrendező lett.
Jordánék régi otthona még most is nyitva áll az egyre gyarapodó család előtt. Sőt,
lassan már hatvan teríték kell ahhoz, hogy
mindenki asztalhoz tudjon ülni egy-egy
jeles esemény alkalmával.

Saját kézbe veszi a parkolási rendszer üzemeltetését Újbuda Önkormányzata, amitől a szakemberek azt várják: a kerület gyorsabban és hatékonyabban lesz képes reagálni a lakossági igényekre. Az
Önkormányzat bevételeinek növekedését is várja az intézkedéstől,
amely fejlesztési lehetőségeket ad Újbudának. A kerületet többszörösen is sújtja az általános fővárosi jelenség: lényegesen több az
autó, mint a kijelölt, szabályos parkolóhely.
Gazdagréten ez kiváltképp nagy gond – az áldatlan állapotok mára
tarthatatlanná váltak. A kerületben itt van szükség a legdrasztikusabb változtatásra. Az ingázók kezelése is érzékeny problémát jelent, mivel a kerületben nagyon sok az iroda, a nagy vállalkozás,
csak az Infopark több tucat cégnek ad otthont, de más területekre
is rengetegen járnak dolgozni Budapesten kívülről. Sokan vannak
olyanok is, akik az ingyenes zónákat kihasználva csak Újbudáig
jönnek be kocsival, és itt szállnak át a BKV járműveire. A tömeg
miatt szükség van valamiféle forgalomszabályozásra, a szakértőknek és a helyi politikusoknak is mérlegelniük kell, érdemes-e
kiterjeszteni a fizetős övezeteket, esetleg szükséges-e a lakossági
parkolási engedélyek zónásítása, vagyis hogy az ingyenes lakossági
parkolási engedélyek csak a lakhelytől számított bizonyos távolságon, határon belül legyenek érvényesek és nem a teljes kerületben.

Büki László városüzemeltetési igazgató szerint nagyon nehéz feladat annak az egyensúlynak a megtalálása, amikor a negatív parkolási jelenségek felszámolása érdekében a szigorítások elérik a
céljaikat, de még nem jelentenek hátrányos változásokat a kerület
lakosainak.
A kerületi frakciók általánosságban helyeselni látszanak azt a döntést, hogy Újbuda Önkormányzata a saját kezelésébe vegye a parkolást, ám megoszlanak a vélemények arról, milyen átszervezésre
volna szükség.
Csernus László (Fidesz) szerint az az átszervezés elsődleges célja,
hogy javítsa az itt élők parkolási helyzetét, valamint forrást teremtsen a további fejlesztésekre is. Jeszenszky Sándor (Jobbik) leginkább
azt szorgalmazta, hogy elsősorban ne a pénzbeszedés legyen a büntetések célja, hanem az emberek rászorítása a korrekt magatartásra.
Gajárszki Áron (LMP) úgy véli, a bevételeket a tömegközelekedés
és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására kellene fordítani,
a parkolási káoszt szerinte az autóforgalom mérséklésével lehetne
a csökkenteni. Gyorgyevics Miklós (KDNP) pedig arról beszélt
az Újbudának, hogy a szabályok betartásával mindenkinek javulnak
majd az életkörülményei és az utazási komfortja.
Részletek a 6–7. oldalon

Érme és bélyeg
MASAT-ról
Az első magyar műhold, a Masat–1 tiszteletére a Nemzeti Bank tízezer példányban,
a Posta pedig kétszázötvenezer példányban
alkalmi bélyeget, borítékot és bélyegzőt
bocsátott ki április 12-én, az űrhajózás világnapján. A Műegyetem kutatócsoportjának eredményei előtt tisztelgő érme előlapján a Masat–1 jeleit fogadó antenna
stilizált ábrázolása látható. Az antenna felett a Magyarország 1000 forint felirat és
értékjelzés, alatta pedig a kiadás éve, 2012
szerepel. Hátoldalán a működő műholdat
ábrázolja, háttérben a bolygó Európa feletti felülnézeti részletével, itt Magyarország
területe kiemelve jelenik meg. A műhold
alatt a Masat–1 és Az első magyar műhold
felirat szerepel. A négyzet alakú érme 75
százalék rezet és 25 százalék nikkelt tartalmazó ötvözet és öt-öt ezer példányban matt
és polírozott formában is kiadták.

Fegyelmezett pénzügyek

Slágergyár a kerületben

Elfogadták a zárszámadást. Bevételi oldalon
legnagyobb arányban a helyi adók állnak.
A kiadások terén a működési költségek terhelték leginkább az Önkormányzatot.

A Fehérvári úton próbál a népszerű zenekar, a Quimby, itt születnek a híres dalok
is.
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Ökológiai lábnyom
Ha mindenki úgy élne a Földön, mint a magyarok, másfélszer akkora bolygóra volna
szükségünk.
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Indulatos vita kísérte
az igazgatóválasztást

LAPZÁRTA
Ügyintézés új helyen
A Bartók Béla úti kormányhivatal
elköltözött a III. Várdai u. 15. szám
alá. Ügyintézéshez ezentúl érdemes a
VIII. kerületi kormányablakot felkeresni, melynek címe: 1081 Budapest,
Fiumei út 19/A (megközelíthető a 7-es
buszcsaláddal).

Környezettudatosságra
oktatnak
A Budapesti Művelődési Központ
(BMK) idén is folytatja a Zöld Tömb
– élhetőbb panel projektjét, amely a
környezettudatos viselkedésre oktat.
A fenntartható életmódot, valamint az
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampány öt újbudai iskola
közreműködésével az Európai Unió
finanszírozásával valósul meg.
A Zöld Tömb április 28-i tavaszi családi napján fellép az Alma zenekar, az
Öko Riadó és a Halló együttes.

Újbuda Önkormányzatának képviselőtestülete tavaly decemberben döntött
11 kerületi óvoda óvodavezetői, valamint több általános iskola és gimnázium, illetve az Újbudai Logopédiai
és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói
pályázatának kiírásáról. Erre azért volt
szükség, mert az érintett intézmények
felében a jelenlegi vezető nyugdíjazá-

sát kérte, a többi esetben pedig július
végén lejárnak a vezetői megbízatások.
A 18 intézményből 17-re érkezett pályázat, a Kelenvölgyi Óvoda vezetői
állására senki sem jelentkezett, ezért
erre a posztra új pályázatot írnak ki.
A testület eredménytelennek nyilvánította a Montágh Imre Általános Iskola,
Óvoda és Készségfejlesztő Speciális

Csíkné Vaskuti Judit

Juhász András

Szakiskola igazgatói pályázatát is, amit
szintén újra kiírnak. Mindössze két intézmény élére jelentkeztek ketten is: az
Alsóhegy Utcai Óvoda vezetőjének a
több mint húsz éve ott dolgozó Csíkné
Vaskuti Juditot találták alkalmasabbnak, míg a József Attila Gimnázium
igazgatója Juhász András, eddigi igazgatóhelyettes lesz. A patinás középiskola esetében a döntést megelőzően hosszú és személyeskedéstől sem
mentes vita alakult ki, amely a média
figyelmét is felkeltette.
A háttérben az áll, hogy a testületi
ülést megelőző oktatási bizottsági ülésen egyik jelölt sem kapta meg az egyöntetű támogatást, amelyből az iskola
tanári kara azt a következetést vonta le,
nem az általuk, valamint a szülők és a
diákok, illetve a felkért szakértő által is
preferált Juhász András lesz a befutó. A
nyilvános testületi ülésre ezért meghívták a sajtó képviselőit, és a tantestület
nevében felszólaló Bíró Gábor petíciót
is átadott a képviselőknek. Úgy tűnik,
az ellenzék aggodalma fölöslegesnek
bizonyult, hiszen a végszavazás során
20 igen szavazattal, mindössze két tartózkodás mellett bízták meg öt évre a
tanár urat a „Jóska” vezetésével.

Víztakarékosság
az intézményekben
A kerületi iskolák akár 30%.hu
UDA
B
J
ot is spórolhatnak a vízdíÚ
jon, mivel a vízcsapokra
Bővebben:
perlátorokat szerelnek fel.
www.ujbuda.hu/
Az alkatrészek szimbolikus átadását az Őrmezei
hirek
Általános Iskolában tartották, ahol a nyolcadikos diákok
egy prezentációval érzékeltették,
milyen sokat jelent a víz az emberi
szervezet számára.

Jótékonysági koncert
„Szívemből ünnepi ének árad” címmel jótékonysági koncertet rendeztek
a 20 éves Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány javára április 15-én, a
Magyar Szentek Templomában.
A rendezvény védnöke Rétvári
Bence volt, fellépett az Amor Sanctus
kamarakórus, valamint a Szent Imre
Gimnázium és a Weiner Leó Zeneiskola növendékei.

KVK-fórum
Újabb lakossági fórumot tartottak
Kulturális Városközpont (KVK) témakörben április 20-án. Arra a kérdésre, hogy miért állnak még mindig
tucatszám üresen az üzlethelyiségek,
a kerület vezetői elmondták, döntöttek a bérbeadás feltételeinek kön�-

Díjátadással kezdődött a képviselő-testület ülése
Újbuda Önkormányzata vonatkozó
rendelete szerint a Pro Communitate
Újbuda díjat minden évben az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc
évfordulóján, március 15-én adják át.
Azonban egy jeles kerületi személyiség,
Lamos József posztumusz kitüntetését
özvegye – hosszabb külföldi tartózkodása miatt – nem tudta átvenni a hivatalos megemlékezésen, ezért ennek átadására most, a testület április 20-án tartott
ülésén került sor.

Számviteli ügyintézőt
keresnek
Újbuda Polgármesteri Hivatalának
jegyzője számviteli ügyintézőt keres.
A pályázatról bővebben az ujbuda.hu
oldalon tájékozódhat. Érdeklődni telefonon a Humánpolitikai Csoportnál
lehet: Pribanics András 3811-344.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatának képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Újbuda Közbiztonságáért elismerő címet adományoz:
– Kozma Levente rendőr törzszászlós
részére, kimagaslóan elhivatott, lelkiismeretes, megbecsülést kiváltó szolgálatteljesítése elismeréseként.
– Magyar László tűzoltó zászlós részére, magas színvonalú, példaértékű szolgálatteljesítése és a fiatal tűzoltók képzésében való részvétele elismeréseként.

Váratlanul eltűnt a Sportmax
Egyik napról a másikra kiürítették a kőérbereki telepen található Sportmax sportközpont egy részét. Még a logót is leszedték az épületről. Az létesítményben üzemelő üzleteknek április 15-én mondta fel a Sportmax Kft. a bérleti szerződésüket.

A sportközpontot 2006 júniusában adták át,
Magyarországon ez volt az első magántőkéből felépített sportkomplexum, amelynek beruházási értéke elérte a 2 milliárd
forintot. Akkor még úgy tűnt, a 43 ezer
négyzetméteres Sportmax 1-et a Sportmax
Kft. üzemelteti az első 20 évben, ezután pedig az önkormányzat tulajdonába kerül át.
nyítéséről, amitől azt remélik, egy
hónapon belül bérlőkre találnak. Elhangzott, hogy a KVK akcióterülete
kibővült a Móricz Zsigmond körtéri
Gombával, melynek felújítása fél
éven belül elkezdődik. A renoválás
során kialakítanak egy információs
pontot, egy miniszínházat befogadó
előadóteret és egy igényes vendéglátó-ipari egységet is.

Első ízben nyújtották át az újonnan
alapított „Újbuda Közbiztonságáért”
címet, amely olyan elkötelezett személyeknek – rendőröknek, tűzoltóknak,
polgárőröknek, az Újbuda Közterület-felügyelet dolgozóinak, egyéb civil
személyeknek – adományozható, akik
jelentős mértékben hozzájárulnak a kerület polgárai, azok közösségei biztonságának megteremtéséhez, illetve annak
fenntartásában folyamatosan kiemelkedő munkát végeznek.

A Magyar Hírlap 2009-ben számolt be arról, hogy Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete akkori MSZP–SZDSZ-es
többsége június 5-én napirendre tűzte és
megszavazta, szerződést köt arról, hogy
egy sportlétesítményt tíz éven át évi 200
millió forintért béreljen. A szavazáson az
ellenzék nem vett részt.

Csúszik a Zöld
Pardon nyitása
A jogszabályi feltételek hiánya, valamint
engedély nélküli építési tevékenység miatt elutasítani kényszerült a Zöld Pardon
Kft. építési engedély iránti kérelmét a XII.
kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. (Hegyvidék Önkormányzata Budapest Főváros Kormányhivatala kijelölése
alapján végzi a Zöld Pardon szórakozóhely
engedélyeztetését). Ezzel egyidejűleg a hivatal a hatósági engedély és bejelentés nélkül szabálytalanul végzett építési munkák
azonnali leállításáról rendelkezett, így az
épületek használata nem engedélyezett.
Fentiekre tekintettel, a Hegyvidék Önkormányzata álláspontja szerint a Zöld Pardon
nem kezdheti meg a működését a Rákóczi
híd budai hídfőjénél lévő területen.

A döntés annak ellenére született meg,
hogy a kétmilliárdos bérlés előterjesztését
a Közbeszerzési Bizottság nem támogatta, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
pedig visszadobta. A fideszes képviselők
akkor felszólították Molnár Gyula MSZP-s
polgármestert, hogy a korrupciógyanús
szerződést mondják fel.

ÜGYFÉLBARÁT
2012. évi óvodai felvételekről
Újbuda Önkormányzatának óvodái
2012. május 7–11-e
DA .h
között fogadják a
u
jelentkezéseket
– tette közzé a
A teljes
polgármester
tájékoztató: http://
tájékoztatóját
www.ujbuda.hu/
a hivatal. A
hirdetotabla.reszlet.
tájékoztatás
php?id=1012
szerint az Önkormányzat célja a továbbiakban
is az, hogy lehetőség

ÚJBU

szerint valamennyi, valóban a kerületünkben lakó, kérelmet benyújtó
család gyermeke számára biztosítani
tudja az óvodai elhelyezést.
Az óvodai jelentkezéssel kapcsolatos főbb tudnivalókról a főjegyzői
hirdetményből tájékozódhatnak az
érdeklődő szülők.
Az óvodai jelentkezési időszakban
önkormányzati óvodáinkba a napi
nyitva tartás teljes időtartama alatt
– reggel 6 órától este 18 óráig lehet
jelentkezni.

Újbuda

AKTUÁLIS

2012. április 25.

3

Elfogadták a zárszámadást

Fegyelmezett pénzügyek

MISSZIÓ

Újbuda Önkormányzata mind a törvényben
előírt kötelező, mind a vállalt feladatainak eleget tett – áll a képviselő-testület által elfogadott zárszámadásban.

Új tartalommal,
új formában az Újbuda

A zárszámadás egy olyan éves pénzügyi kimutatás az
önkormányzatok világában, mint a háztartásoknál a
négyzetrácsos füzetben vezetett családi bevételek és
kiadások, csak lényegesen nagyobb számokkal dolgozik.
Újbuda Önkormányzata 2011-ben valamivel több
mint 23 milliárd forint bevételt, 21,5 milliárd kiadást
könyvelhetett el, mindkét szám alacsonyabb az előzetesen tervezettnél.
Bevételi oldalon legnagyobb arányban a helyi adók
állnak, 10,5 milliárd forint, amelyből 7 milliárd helyi
iparűzési adóból, közel 3,5 milliárd forint pedig a helyi építmény- és telekadóból származik.
A kiadások terén a működési költségek terhelték
leginkább az Önkormányzatot, ezek az összes kiadás
93%-át tették ki. Személyi juttatások, azaz a kerület
önkormányzati fenntartású intézményeinek dolgozói
8,5 milliárd forintot, bizonyos dologi kiadások több
mint 6,5 milliárd forintot tettek ki.
A zárszámadás kapcsán Hoffmann Tamás polgármester elmondta, a korábbiakhoz képest lényegesen
fegyelmezettebb pénzügyi politikát folytat az Önkormányzat. Az egész világot sújtó válság elérte Újbudát

is, sőt, a helyi önkormányzatokat nagymértékben terheli. Emiatt sajnos, kevés pénz jutott fejlesztésekre és
beruházásokra.
Az ellenzék kritikájában elsősorban azt fogalmazta meg, hogy a kerület vezetése sok olyan fejlesztést
nem tett meg pénzhiányra hivatkozva, amelyek a helyiek érdekeit szolgálták volna. Hoffmann Tamás válaszában hangsúlyozta, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére Újbuda még mindig a fejlődő kerületek
közé tartozik.

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük, hogy ismét kezébe vette újságunkat, és
megtiszteli írásainkat figyelmével. Igyekszünk rászolgálni az Ön érdeklődésére, és ha lehet, a korábbiaknál
még több helyi hírrel, érdekességgel szolgálni kerületünkkel kapcsolatban.
Az új formátum új rovatok megjelenésével is jár,
így reméljük, vadonatúj tartalmainkat is ugyanúgy
megszereti, mint eddigi írásainkat. Az új formavilág
egy korszerűbb megjelenést tesz lehetővé, és arra is
módunk nyílik, hogy felhívjuk figyelmét azokra a tartalmainkra, amelyeket a nyomtatásból eredő korlátok
miatt csak röviden találhat meg a lapban, de az Újbuda
Televízióban, illetve az ujbuda.hu oldalon részletesebben tájékozódhat.
Természetesen egy megújulás nem
Az új formátum új roönmagáért való, az újdonságokvatok megjelenésével
kal akkor érjük el céljainkat, ha Ön
is jár, így reméljük,
valóban elégedett lesz velük. Ezért
vadonatúj tartalmainvárjuk pozitív visszajelzését éppúgy,
kat is ugyanúgy megmint esetleges kritikáit, megjegyzészereti, mint eddigi
seit. Köszönjük, ha megtisztel benírásainkat.
nünket véleményével.
Üzenetét az alábbi e-mail címre várjuk:
media@ujbuda.hu

Átalakuló, költözködő intézmények
A képviselő-testület április 19-i ülésén három közoktatási intézmény átszervezése szerepelt. Az ellenszavazat nélkül támogatott előterjesztés értelmében
a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és
Óvoda esetében ez év augusztus 1-jétől leválasztják
az óvodai, valamint a közművelődési feladatokat.
A döntés indoka, hogy 2013 januárjától az iskolák
állami fenntartásba kerülnek, ezért az Érem utcai
óvoda – melynek kezelését biztosan nem veszi át az
állam – a Bükköny utcai intézmény telephelyeként
működne tovább. Ezenfelül az iskolához szervesen
kapcsolódó helytörténeti gyűjtemény és iskolamúzeum a jövőben az Újbudai Kulturális Intézet (KULTI)
telephelyeként végezné közművelődési feladatát. A
Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános

Iskola és Gimnázium Egry József utcai telephelyén
a következő tanévtől már csak öt osztály működne.
Ennek fenntartása az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében nem vállalható, ezért az érintett
osztályok szeptembertől az intézmény Baranya utcai
székhelyére költöznek át.
A javaslat harmadik pontja szerint az Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat átköltözik az
Erőmű utca 4. szám alatti épület jelenleg üresen álló
földszinti helyiségeibe. A költözéssel egy épületbe kerülne a kerületi szakszolgáltatás és a szakmai
szolgáltatás, hiszen itt működik az Újbudai Nevelési Tanácsadó és az Újbudai Pedagógiai Intézet is. A
logopédia megüresedő helyiségeiben két új óvodai
csoportszobát alakítanak ki.

RÓLUNK SZÓL
Folytatódik a tavaszi nagytakarítás
A XI. kerület Önkormányzata az Újbuda Prizma
Nonprofit Kft. közreműködésével április 10-étől
április 27-éig – a tavalyi évhez hasonlóan – Újbuda
valamennyi lakott részén megszervezi a városrész
közterületeinek nagytakarítását. – Nap mint nap
takarítjuk Újbuda közterületeit, de évente két alkalommal nagytakarítási akciót szervezünk. Most
tavasszal is várunk minden kedves csatlakozót,
aki szeretné, hogy egy szebb, tisztább helyen
lakjunk. Rendbe kell tennünk azt a környezetet,
amelyben élünk, és ezáltal a kedvünk és közérzetünk is sokkal jobb
lesz – nyilatkozta
az Újbuda Média
stábjának Lőrincz
Gergely, a Prizma
ügyvezetője.

Kerületi
cserjeültetés
A Föld Napjához kapcsolódóan
Újbuda
Önkormányzata
2000
cserjét ültetett el
az Újbuda Prizma Nonprofit Kft.
dolgozóinak segítségével. A Bártfai

utcától egészen a Major utcáig fagyalsövény díszíti majd a kerületet, amely sokban hozzájárul az
autósok biztonságérzetének fokozásához, továbbá
a gépjárművek által kibocsátott szennyeződést is
felfogja ezen a hosszú és forgalmas szakaszon. Az
ültetés a környezetvédelmi alapból valósult meg,
és ősz elején újabb fejlesztések várhatók.
– Nekem különösen fontos, hogy Újbuda minél
zöldebbé váljon, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy minél élhetőbb helyen lakjunk. Ennek
egy jelzésértékű lépése a mostani kétezer cserje
kiültetése városrészünk egyik forgalmas részén. A
környezeti terhelést, porszennyezést ezek a növények jobban felfogják. A zöld növények nem csupán esztétikai értelemben emelik a környék értékét. A fák egyúttal biztonságot nyújtó elválasztó
felületként is funkcionálnak majd – nyilatkozta
az Újbuda TV stábjának a kerület első embere.
Hoffmann Tamás saját maga is ásót és gereblyét
fogott, hogy segítse az Újbuda Prizma Nonprofit
Kft. dolgozóinak munkáját.
– A XI. kerület Önkormányzata megbízásából
április 18-án megkezdtük a fagyalcserjék ültetését, így kérünk mindenkit, hogy amikor ezen a
területen közlekedik, fokozott figyelemmel tegye.
Mi igyekszünk a munkálatainkkal gyorsan végezni, és remélem, mindenkinek tetszeni fog ez
az újítás – tette hozzá Lőrincz Gergely, az Újbuda
Prizma Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az Újbuda szerkesztősége nevében:
Tóth Zoltán András

Újrahasznosítás

– Gyorsan olvasd ki az újságot, nagypapa, mert
kétszer annyi krumplit tud belepucolni
a nagymama!

Közös emlékezés
a lengyel elnökre
Az oroszországi Szmolenszk mellett zuhant le az a repülőgép 2010. április 10-én, amely Lech Kaczynski lengyel
elnököt, feleségét, valamint a lengyel politikai vezetés
számos tagját szállította. A tragikus baleset második évfordulóján a lengyel elnökre és a további 95 áldozatra emlékeztek a Szombathelyi téren ültetett lengyel–magyar barátságfánál.
A gyászos évfordulón az egybegyűltek közösen énekelték
el a lengyel- és a magyar himnuszt, majd Simicskó István
országgyűlési képviselő mondta el beszédét.
– Amikor két évvel ezelőtt meghallottuk ezt a szörnyű
tragédiát, együttérzésünket próbáltuk kifejezni azzal, hogy
egy barátságfát ültettünk a Szombathelyi téren, és azóta is
minden évben megemlékezünk – mondta az országgyűlési
képviselő. Simicskó István hozzátette: fontos, hogy lengyel
barátainkkal együtt legyünk bajban és sikerekben egyaránt.
– Nincs még két olyan nép a világon, amely ilyen szorosan
kapcsolódna egymáshoz, ezt a barátságot, ahogyan őseink
is tették, igyekszünk mi is ápolni és minél szorosabbá tenni
– hangsúlyozta az országgyűlési képviselő a megemlékezésen.
Az eseményen Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
is részt vett, hogy kifejezze mély tiszteletét a tragédiában
elhunytak iránt.
A közös imádkozást követően Sitko Katarzyna, a Lengyel
Intézet igazgatóhelyettese a megemlékezés koszorúját helyezte el az újbudai lengyel–magyar barátságfánál.
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Ability Art: egy színesebb világért
Fogyatékkal élők képzőművészeti alkotásaiból nyílt kiállítás és vásár a Budapesti Művelődési Központban (BMK). A többnapos, szakmai előadásokkal és koncertekkel fűszerezett rendezvénysorozat arra
szeretné felhívni a figyelmet, hogy a sérült emberek is kivételes teljesítményre képesek.

A művelődési központ kiállítótermében hol nonfiguratív alkotásokat, hol
pedig a legapróbb részletekig megrajzolt grafikákat, festményeket láthatunk
a falakon, a munkák többségéről pedig
eszünkbe sem jutna, hogy azokat értelmi fogyatékos, mozgássérült, sőt, vak
művész készítette.
A BMK művészeti főmunkatársa,
Vadócz Zsuzsa arról tájékoztatott, a
Motiváció Alapítvánnyal közösen
szervezett akció célja az volt, hogy bemutassák a sérült emberek eddig nem
látott alkotásait, ezen keresztül pedig
elősegítsék társadalmi integrációjukat.

Az itt kiállított művészek közül sokan
egész életüket egy fogyatékos otthonban élik le, de a pályázók sorában
olyan fiatal sráccal is találkozhatunk,
akinek fél oldala agyvérzés következtében bénult le, és a festés jelenti rehabilitációja legfontosabb részét.
A tárlatra közel nyolcvan alkotás érkezett az egész országból, ezek közül
negyvenet tett közszemlére a képzőművészekből álló zsűri. Az akció szervezője elmondta, a kiállítás mellett
szakmai előadásokat tartottak a fogyatékkal élők művészeti neveléséről, de
érdekes módszertani bemutatókon is

Nagyszabású futsaltorna
Április elején rendezték meg a Magyar EgyetemiFőiskolai Országos Bajnokság Futsaldöntőjét. A
kétnapos tornán hazánk neves felsőoktatási intézményeinek női és férficsapatai játszhattak mérkőzéseket. A rendezvény helyszínéül a Bogdánfy úti
ELTE Sporttelep csarnoka szolgált. Simon Gábor,
a döntő főszervezője megjegyezte: ezen a tornán
kizárólag a legkitartóbb és valóban technikás csapatok mérhették össze tudásukat, és ez garantáltan
meglátszott az esemény színvonalán. A csapatok
számára lazításra is volt lehetőség, a Corvinus
Egyetem Kari napok partijával együtt rendezték
meg a Magyar Egyetemi és Főiskola Országos
Bajnokság hivatalos buliját is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bérbeadó
ingatlanok
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:
Terület
(m2)

Fekvése

Műszaki
állapot

Bocskai u. 78.

18

utcai bejárat,
alagsor

jó

Stoczek u. 11.

131

utcai bejárat,
alagsor

közepes

Temesvár u. 8.

25

utcai bejárat,
alagsor

jó

Cím

A pályázatot zárt borítékban a Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5.
II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt
borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje:
2012. május 24. (csütörtök) 12 óra
A 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 a 381-1312-es, a 381-1311-es
és a 372-4655-ös telefonszámon kapható.
Budapest, 2012. április 19.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

részt vehettek az érdeklődők. Az
Ability Art rendezvénysorozat alkalmával a Ludwig Múzeummal közösen mozgássérülteknek, látás- és
hallássérülteknek, valamint értelmi
fogyatékosoknak tárlatlátogatásokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szerveztek. A kiállítás
megnyitása után bárkinek lehetősége nyílik a képek megvásárlására,
ezzel is támogatva a nehézsorsú
alkotókat. A rendezvény hétvégi
koncertjén két dán ifjúsági zenekar, valamint a hazai Nemadomfel
együttes lépett fel.

Mozgásra nevelés játékosan
A Gabányi Sportcsarnokban április 10-én
megrendezett újbudai „Nyuszi napi” sportvetélkedőn a kicsik csapatokban mérhették össze tudásukat. Várhegyi Katalin, az
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. szervezője
zenés bemelegítéssel mozgatta át a diákokat, majd játékos sorversenyek következtek.
– Szeretnénk hagyományt teremteni azzal,
hogy Húsvét és Mikulás-ünnepén játékos
sportolásra invitáljuk a kerületi óvodásokat, iskolásokat – nyilatkozta az Újbuda TV
stábjának Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A játékos délelőttről senki sem távo.hu
UDA
zott üres kézzel, minden részt vevő
B
J
Ú
ajándékcsomagot kapott. A díjak
átadásában Hoffmann Tamás Képek és videók
polgármester segített.
az ujbuda.hu
– Nagyon fontos, hogy már a
weboldalon
legkisebbeket is mozgásra netalálhatóak
veljük, ezek a sportversenyek pedig hozzásegítik a gyerekeket ahhoz,
hogy kialakuljon bennük a küzdő szellem
– mondta az Újbuda TV stábjának a kerület
első embere.

Tisztelgés a magyar
költők előtt
Versek profiktól és amatőröktől,
óvodásoktól, iskolásoktól, felnőttektől, nyugdíjasoktól. Versek
színpadon és versek interneten.
Szavalva, leírva és megzenésítve.
Április 11-én minden a költészetről szólt.

Újbudai Versmondó Maratont tartottak a Magyar Költészet Napja alkalmából Őrmezőn, a Költők Parkjában.
Az egész napos programon bárki előadhatta magyar
költők verseit,
szavalva, olvasAz egész napos progva vagy éneramon bárki előadkelve. A legnahatta magyar költők
gyobb kedvenc
verseit, szavalva,
olvasva vagy énekelve
idén József Attila volt.
A költőről elnevezett gimnáziumban megzenésített magyar
verseket adott elő az intézmény diákjainak Nagy István és zenekara.
A koncert után a Váli utca sarkán található József Attila-szobrot koszorúzta meg Molnár László alpolgármester, Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai
Pedagógiai Intézetet vezetője, valamint a gimnázium igazgatónője,
Törőcsik Zita.
A kerületi idősek a TIT stúdióban
József Attila és Márai Sándor verseivel tisztelegtek a magyar költők előtt.
Virtuálisan is megemlékeztek a költészetről. Az Internetvers Fesztivál a
Fővárosi Művelődési Ház idei egyik
legjelentősebb kulturális megmozdulása volt. A rendezvény alapöt-

letét a versmegzenésítéseket játszó
Hangraforgó együttes adta, amelynek
tagjai úgy látják, a verseket eladhatóbbá kell tenni a mai ember számára. A rendezvényre amatőr és profi
költők egyaránt jelentkezhettek, az
írások megzenésítésére pedig zenészek is pályázhattak. A háromnapos
fesztiválon irodalmi előadások, koncertek várták a látogatókat.

Újratervezett MINAP
Missziós Információs
Nap
Az Ildikó téri református templom adott
otthont április 14-én három, Magyarországon is működő nemzetközi missziói szervezet, a missziós mozgósítás érdekében
tartott információs napjának.
Az OM Magyarország, a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete és az Interserve Magyarország három olyan nemzetközi mis�sziós társaság, mely azt a célt tűzte ki, hogy
olyan helyre juttatja el az evangéliumi üzenetet, ahol még nem hallottak róla.
Az OM Magyarország az OM nemzetközi
keresztény missziós társaság magyarországi képviselője, mely 1990 óta működik hazánkban Onézimusz Alapítvány néven. Fő
feladatuknak tekintik a magyar társadalom
erkölcsi felemelkedésének előmozdítását, a
magyar kereszténygyülekezetek erősítését
határokon innen és túl, valamint a magyar
keresztények felkészítését a belföldi, illetve külföldi misszióban való részvételre.
Az Interserve Magyaroszág főleg történelmi protestáns hátterű, ám felekezetközi missziós társaság. Keresztény szakembereket, például mérnököket, tanárok,
orvosokat küld ki a világ elsősorban elmaradottabb régióiba, hogy ott segítsék a
társadalom fejlesztését, és közben életükkel példát mutassanak a jézusi tanításból.
A Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete a
Biblia különböző nyelvekre való lefordítását tűzte ki célul, főleg olyan kis népcsoportokéra, amelyek még nem tudják anyanyelvükön olvasni a Szentírást.
Molnár Sándor, a gyülekezet lelkipásztora elmondta: – A MINAP segít az érdeklődőknek, hogy felfedezzék magukban az
elhivatást erre a szolgálatra.
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Két új autót kapott
a kerületi kapitányság
A gyorsabb és hatékonyabb rendőri munka elősegítéséhez Újbuda Önkormányzata április 18-án két új autót
adott át a kerületi rendőrkapitányságnak. A kapitányság parkolójában Kohári Péter rendőrkapitány és Fülöp
Valter főkapitány-helyettes köszöntötte a megjelenteket, majd Újbuda polgármestere ünnepélyesen átadta a
személygépjárművek hivatalos okmányait.

– Polgáraink rendkívül magas elvárásokat támasztanak a rendőrök felé,
ennek teljesítéséhez igyekszünk hozzájárulni a két autóval, amelyeket az
Önkormányzat vásárolt meg. Számomra nagyon fontos, hogy a rendőrség
minél magasabb színvonalon láthassa
el a munkáját Újbuda lakóinak érdekében. Ez egy újabb lépés afelé, hogy
kevesebb bűncselekmény történjen
városrészünkben, és javuljon a közbiztonság. Közbiztonsági fórumainkat is
igyekszünk a kerületi kapitánysággal
közösen megtartani, és lehetőleg minden városrészbe eljuttatni. Ezeken a
fórumokon a lakosságnak lehetősége
van elmondani, mi a gondja, panasza,
és milyen meglátásai vannak azzal kapcsolatban, hogy nekünk és a rendőrségnek mit kellene tennünk a közbiztonság javítása érdekében – nyilatkozta az
Újbuda TV stábjának Hoffmann Tamás
polgármester.
A résztvevők az autókat közelebbről is megtekinthették. Az eseményen
jelen volt Csernus László, a Fidesz
frakcióvezetője, Horti István, Újbuda
jegyzője, Sass Szilárd önkormányzati képviselő és Perjés-Petrekovich
András, a XI. kerület Közbiztonságáért
Közalapítvány elnöke. Az új járművek
hozzájárulnak majd a XI. kerületi rendőrkapitányság munkájához, az egyik
rendőrautó megkülönböztető jelzéssel
ellátott szolgálati gépjármű, a másik
pedig egy civil gépkocsi.
– A rendőri jelleggel ellátott gépjármű
járőrszolgálatot fog betölteni, a másik
gépkocsit pedig a bűnügyi szolgálat
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Újabb vízóralopások
Albertfalván
A Bükköny Óvodától már másodszorra
lopják el a vízórát. Először március 23-án,
azután pedig április 13-án ismeretlen tettesek leszerelték, majd elvitték a Bükköny
Óvoda, illetve az Albertfalvi Don Bosco
Katolikus Általános Iskola egy-egy vízóráját. A két intézménynek ugyanis közös
vízóraaknája van. Az ismeretlen tettes feltehetően éjszaka, a zárt kerítésen átmászva
jutott be az udvaron lévő vízóraaknába, és
szerelte ki a vízórákat.
A szülők tudomása szerint április 11-én a
Derzsi utcai tagóvodából is elvitték a vízórát az intézmény mellett lévő társasház
kertjéből. Sőt, az óvoda melletti játszótérről, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskolából szintén eltűnt a vízóra.
A vízórákat réztartalmuk miatt lophatták
el. A tolvaj alig néhány száz forintot kaphat
a vízórában fellelhető rézért, az intézmények kára és a helyreállítás költsége azonban akár százezres nagyságrendű is lehet.

Húsz perc alatt
elfogták
Egy férfi kirabolt egy postahivatalt
április 13-án, pénteken a Bartók Béla
úton, miután leütötte a biztonsági
őrt. A gyanúsítottat a rendőrök húsz
percen belül elfogták.

fogja használni elfogatások előkészítésére, házkutatásokra és az alapvető
bűnügyi feladatok ellátására. Nagyon
nagy szükség volt már ezekre az autókra, főleg itt, Dél-Budán, ahol rettentő
sok a feladat – mondta Kohári Péter
rendőrkapitány.
Az átadáson jelen volt Fülöp Valter
főkapitány-helyettes is, aki örömét
fejezte ki Újbuda Önkormányzatának
támogatása kapcsán. – Mindig különös érzés Újbudára jönni, mivel 17
évvel ezelőtt, a rendőrtiszti főiskola
elvégzése után itt kezdtem el pályafutásomat, csak akkor még ennél lényegesen rosszabb technikai körülmények

között. Az a technikai fejlesztés, ami itt
tetten érhető a térfigyelő kamerák elhelyezésével, illetve most, a technikai
eszköztár bővülésével mindenképpen
segítségül szolgál annak a célnak az
elérésében, hogy minél eredményesebb
legyen a XI. kerületi rendőrkapitányság
munkája. Újbuda Önkormányzatának
hozzáállása példaértékű, rendkívüli ez
az együttműködés, ennek pedig meg is
lesz az eredménye a mindennapokban,
amelynek a tisztességes állampolgárok
fogják a hasznát látni – hangsúlyozta a
főkapitány-helyettes az Újbuda Televízió munkatársai előtt.

ZÖLD

Változatos programok a Föld Napján
Sportosan indult az újbudai Föld Napja programsorozat. Április 20-án a Budai
Parkszínpad előtt elsőként Hoffmann Tamás
polgármester köszöntötte a résztvevőket,
majd az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola alsósai tartottak bemelegítést.
Az Újbudai Pedagógiai Intézet által szervezett rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt számos program közül válogathattak.
A nagyobbak tájfutóversenyen mérhették
össze tudásukat, míg a legkisebbek kreatívés játékos foglalkozásokon, állatsimogatáson vehettek részt. Délelőtt az önkormány-

zat épületénél felállították a Jókívánság fát,
amelyre a kerületi óvodások és iskolások
akaszthatták fel egy-egy szalagon céljaikat,
vágyaikat.
A Föld Napja alkalmából rendezett rajzversenynek a hivatal épülete adott otthont.
A legszebb alkotásokat Jankó István, az
Oktatási Bizottság elnöke és Molnár László
alpolgármester oklevéllel és kisebb ajándékokkal jutalmazta. Az Újbudai Pedagógiai
Intézet lelkes dolgozóinak köszönhetően
senki sem távozott üres kézzel, minden pályázó óvoda ajándékcsomagot kapott.

A támadó nem sokkal dél előtt lépett be az
újbudai postahivatalba, feltehetőleg fegyverrel megfenyegette az alkalmazottakat és
a bevételt követelte. Leütötte a biztonsági
őrt, majd a megszerzett készpénzzel elmenekült. A BRFK nyomozói a személyleírás
alapján húsz percen belül elfogtak a helyszín közelében egy 31
éves hajléktalan férfit,
akinél megtalálták az
A BRFK nyomozói a
személyleírás alapján
elkövetéshez használt
húsz percen belül
tárgyat és az eltulajdoelfogtak a helyszín
nított készpénzt is.
közelében egy 31
Kihallgatásakor a férfi
éves hajléktalan férfit
elismerte, hogy március 22-én a III. kerületben is elkövetett egy
hasonló fegyveres rablást. A vidéki férfit
a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

HASZONKULCS
Hitel helyett faktoring
Napjainkban jellemző, hogy a vállalkozások egyre szűkebbre
szabott költségvetésből gazdálkodnak, ugyanakkor a bevételek jelentős része minimum 30, de inkább 60–90 napos határidővel érkeznek meg. Erre adhat megoldást a faktoring, azaz a
követelésvásárlás alkalmazása.

A faktorálás lényege, hogy egy
faktorcég megvásárolja a követelést, kifizeti az előleget, ami általában a bruttó számlaérték 80%-a.
Majd amikor a fizetésre kötelezett
a teljes összeget megtéríti, megtörténik a fennmaradó összeggel
való elszámolás. Így egy kereskedő például hamarabb tud újra árut
vásárolni. Felgyorsul a
pénzforgás sebessége,
ezzel csökkenhet a körbetartozás
veszélye.
Banki hiHaszonkulcs – az
telek eseÚjbuda TV gazdasági,
tén kikötés,
vállalkozási műsora
hogy a cég
legalább
SZERDA 18.15
1 vagy 2

esztendős tevékenységgel rendelkezzen, és ne legyen veszteséges
az elmúlt éve. A faktoring ezzel
szemben csak azt vizsgálja, ki a
vevő. Ha jól fizetőnek minősül, a
vállalkozó már át is veheti a követelés ellenértékét. A nemfizetésből
eredő kockázat teljes egészében
vagy részben a faktorcégé, illetve
működik az is, hogy visszkeresettel vásárolják meg a tartozást.
A pénzügytechnikai eszköz
megoldást nyújthat olyan cégeknek, amelyeket működésképtelenné tennének a hosszú fizetési
határidők, nem tudnak vagy nem
akarnak dologi biztosítékot nyújtani, vagy csak egész egyszerűen
pillanatnyi hitelfelvételi korlátba
ütköznek, illetve induló és/vagy
tőkeszegény vállalkozásoknak.
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Hatékony parkolási koncepció: a lakosság
Egy parkolási rendszer akkor működik jól, ha a helyiek nem egrecíroztatásnak érzik, hanem
annak minden előnyét megtapasztalják nap mint nap. Újbuda Önkormányzata több mint
másfél éve kezdte el a parkolási rendszer átalakítását, melynek bár még nem jár a végén,
immár kirajzolódik a cél: a parkolási rendszer a helyiek életét komfortosabbá tévő, ésszerű
forgalomszervezési eszközként szolgálja a lakosságot. Nem kis vállalkozás, és nem konfliktusmentes a folyamat.

– Akkor tudjuk leghatékonyabban és a
helyiek számára is a legkomfortosabban szabályozni a helyi parkolást, ha
saját kézbe vesszük – véli Büki László,
városüzemeltetési igazgató. Elmondása
szerint talán nem látványos, de mindenképpen kemény munkán vannak túl
azzal, hogy a kerület átveszi a parkolási
rendszer üzemeltetését. Ez bizony nem
ment könnyen, hiszen korábban a Centrum Parkoló Kft. üzemeltette a helyi
parkolási rendszert, később Józsefváros
Közterület-felügyeletével léptek partnerségre, de immár azzal a céllal, hogy
Újbuda saját kézbe vegye az üzemeltetést. Ennek több előnye van: a bevételek ide folynak be, a felügyelet feletti
kontroll is hatékonyabb lehet, nem szólva arról, hogy a kerület gyorsabban és
rugalmasabban tud reagálni a lakosság
igényeire és a rendszerrel kapcsolatos
tapasztalatokra.
– Mindennek azonban feltételei is vannak,
Büki László szerint
voltak – mondta Büki
akkor lehet a helyiek
László, amelyek közül a
számára is a legkomfortosabban szabálegfontosabbnak azt nelyozni a parkolást, ha
vezte, hogy a kerületnek
a kerület saját kezébe
legyen meg a megfelelő
veszi.
tapasztalata és tudása
mindahhoz, ami a rendszer
működtetéséhez
szükséges. Ez volt az oka a józsefvárosi
partnerségnek is, hiszen míg a lakosság csak annyit látott, hogy a VIII. kerület közterület-felügyelete ellenőrzött
és büntetett Újbuda utcáin, addig a XI.
kerület illetékesei szépen elsajátították
a megfelelő ismereteket, hogy elindíthassák a saját rendszert. Mindennek
persze – halljuk a kerületben – voltak
kényszerű negatív következményei is:
a VIII. kerületi felügyelők sok esetben
a hely és a szokások ismerete nélkül
büntették városrészünk autósait sza-

bálytalan parkolásért, sokan a lehető
legkisebb szabályszegésért is büntetést
vagy kerékbilincset kaptak, miközben
joggal érezhették, ugyanúgy parkolnak,
mint öt vagy tíz éve. A kerületi közterület-felügyelet erre is gyógyír lehet,
mivel a büntetések kiszabásakor figyelembe tudják venni a helyi törekvéseket,
szokásokat, a szerzett jogokat és még
számos más körülményt, még akkor is,
ha az elsődleges feladatuk a közlekedési
szabályok betartatása.
A józsefvárosi közterületesek belépésével kezdődött meg a kerületben a
kerékbilincsek alkalmazása is, ám mint
Büki László mondja, a tapasztalatok
birtokában figyelmesebben megnézik,
mikor élnek ennek alkalmazásával. Az
azonban kiderült, hogy a kerékbilincs
nagyon is hatékony eszköz azokkal
szemben, akik notóriusan és durván
szegik meg a szabályokat, akadályozva
másokat a közlekedésben. – Jellemzően
a külföldi rendszámú gépjárművel járók
halmoznak fel tetemesebb pótdíjtartozást, nem is tudjuk, vajon felmerül-e
bennük az, hogy befizessék a büntetéseket. Az ember hajlamos azt gondolni,
ők eleve azt hiszik, nekik bármit szabad
– mondta az igazgató, kiemelve: a nagy
díjhátralékot felhalmozók autóiról csak
akkor kerülhet le a kerékbilincs, ha minden tartozásukat kifizették.
Az, hogy a kerületi parkolás saját

kézbe vétele további
fejlesztési
lehetőségeket ad Újbudának,
különösen örvendetes,
mert a kerületiek több
okból is extrán szenvednek attól a jelenségtől, amely minden
más városrészt is sújt,
nevezetesen, hogy lényegesen több az autó,
mint a kijelölt, szabályos parkolóhely. Gazdagréten ez kiváltképp
nagy gond (lásd erről
szóló anyagunkat). Az
ingázók kezelése is
érzékeny problémát jelent, mivel a kerületben
nagyon sok az iroda, a
nagy vállalkozás, csak
az Infopark több tucat
cégnek ad otthont, de
más területekre is rengetegen járnak dolgozni Budapesten kívülről.
Sokan vannak olyanok is, akik az ingyenes zónákat kihasználva csak Újbudáig
jönnek be kocsival, és itt szállnak át a
BKV járműveire. Mindebből haszna
nincs a kerületnek, viszont úgy a lakosoknak, mint az Önkormányzatnak rengeteg kellemetlenséget és pluszfeladatot
adnak az ingázók naphosszat az utcán

Az új szabálysértési törvényben, amely 2012. április 15-én hatályba lépett néhány olyan változás is szerepel, mely a közterület-felügyelői eljárásokat érintik: a helyszíni bírság összege 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig terjedhet, ha hat hónapon belül megismétlődik, akár 70 000 Ft is lehet. Fontos változás, hogy a
közterület-felügyelő is szabhat ki közigazgatási bírságot, mely KRESZ-szabályszegés esetén fix összeg, ami a megállási és várakozási tilalom megszegéséért fix
30 000 Ft, illetve behajtási tilalom megszegésekor fix 50 000 Ft. Ha a közterületfelügyelő a helyszínen intézkedik, akkor helyszíni bírságot szab ki, ha viszont feljelentést tesz szabályszegés miatt, akkor közigazgatási bírsággá alakul át az ügye.

parkoló autói. Sajnos sokan, mivel nem
helyiek, nem is érzik át annak a fontosságát, hogy szabályosan parkoljanak, ne
állják el mások autóbejáróit, vagy éppen
a kerékpárosok és a gyalogosok által
használt útvonalakat.
– Nagyon nehéz feladat annak az
egyensúlynak a megtalálása, amikor
e jelenség felszámolása érdekében a
szigorítások elérik a céljaikat, de még
nem jelentenek hátrányos változásokat
a kerület lakosainak – mondják a közlekedési szakértők, Újbudán azonban
mégis az ideális állapot elérését tűzték
ki célul. – Nagyon fontos, hogy az ingázókat senki nem kezeli ellenségként,
hisz sokan a kerületben dolgoznak,
bevételeket generálnak, adót fizetnek.
Ám annak is állampolgári joga használni a kerületek útjait, parkolóit, aki-

Gazdagrét: káosz helyett kulturált körülmények
– Egész Újbudán speciális problémát jelent a gazdagréti lakótelepen és környékén kialakult parkolási helyzet, pontosabban azok az áldatlan állapotok, amelyek
mára tarthatatlanná váltak. A kerületben itt van szükség a legdrasztikusabb változtatásra, épp ezért nagyon
fontos, hogy a lakosság megismerje, megértse és elfogadja a terveket – mondja Király Nóra gazdagréti képviselő. A politikus, aki maga is kismama, azt meséli,
szinte nincs olyan nap, amikor valaki ne panaszkodna neki arról, hogy az autósok elállják a járdát, és az
idősek, a babakocsit toló anyukák, vagy épp a mozgáskorlátozottak alig tudják megközelíteni lakásukat.
A helyzet odáig fajult, hogy egyesek már úgy érzik,
foglalt helyük lehet az utcán. Gazdagréten nem ritka,
hogy önkényesen festenek fel mozgáskorlátozott parkolóhelyet jelölő „házi útburkolati jeleket”, így biztosítva a ház előtti parkírozót.
Az áldatlan állapotokért nem szabad csak a szabályszegő lakókat hibáztatni, a lehetetlen helyzet egyenes
következménye annak, hogy a lakótelep építésekor
meg sem fordult a tervezők fejében, hogy lesz idő,
amikor minden lakásra jut legalább egy autó. A helyzetet ezen a környéken is, a lakótelep alsó részén súlyosbítják az ingázók, sőt, ma már a benzinár is: sok
lakó ugyanis már nem ül naponta, olykor hetente sem
autóba a drága üzemanyag miatt, nekik tehát a garázs
az utca, így hosszú időre blokkolják a parkolóhelyeket.

Épp ezért kért fel Újbuda Önkormányzata egy profi
forgalomtechnikai tervezőt, aki a lehető leghatékonyabban tervezte meg a parkolóhelyek kialakítását
úgy, hogy az adott területen a lehető legtöbb szabályos
parkolóhelyet lehessen kialakítani. Ehhez
szükség lesz némi tereprendezésre és építkezésre is, fel fogják festeni a helyeket, s
bizonyos utcákat egyirányúsítanak, hogy
biztosítsák a forgalom akadálytalanságát.
– Nekünk lesz jobb az új rendszerrel,
közelebb és kulturáltabb körülmények
között tudunk majd megállni, ráadásul
megszűnik az az áldatlan állapot is, hogy
a szabálytalanságok miatt a köterületfelügyelet állandóan büntet a környéken
– mondja a képviselő, türelmet kérve a
gazdagéritektől, hiszen tudja, a változások eleinte szokatlanul hatnak majd. Addig is fontos, hogy mindenki megismerje
a készülő szisztémát.
A kritikákra válaszolva elmondta, valamennyivel tényleg kevesebb parkolóhely lesz, mint most, de ha a mostani
kapacitáshoz nem számoljuk hozzá
azokat az autókat, amelyek a járdán
vagy a parkon állnak, akkor elenyésző
a különbség. Ráadásul a lenti részeken

számos extrahelyet is kialakítanak a szakemberek.
A Nagyszeben tér környékére ötemeletes parkolóházat is terveznek, hogy az ingázók problémája is
megoldódjon.
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Változásra szükség van
Politikai egyetértés mutatkozik abban, hogy a kerület vegye át a parkolási rendszer üzemeltetését. A tervezet kapcsán az önkormányzati frakciók szakértőit kérdeztük (lapzártánkig az MSZP
képviselője nem tudott válaszolni kérdéseinkre).

Csernus László, FIDESZ: A parkolási rendszer szabályozását tíz évvel ezelőtt végezték. Ez idő alatt jelentősen megnőtt a forgalom, sokkal több autós használja az utakat és a parkolókat. Mindennek a kerület lakosai
többnyire csak elszenvedői voltak, hiszen a korábbi ciklusokban a parkolásból keletkező bevételeknek jóval
kevesebb része maradt Újbudán. A kerületi üzemeltetéssel lehetőség nyílik arra, hogy folyamatosan fejlődő,
valóban a lakosság érdekeit szolgáló parkolási rendszer működjön Újbudán. Az átszervezés elsődleges célja,
hogy javítsa az itt élők parkolási helyzetét, valamint forrást teremtsen a további fejlesztésekre is. Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a pluszforrások az autósokat érintő, kerületi problémák megoldását is segítse.
Jeszenszky Sándor, Jobbik: Támogatjuk, hogy a parkolási rendszert a kerület üzemeltesse, de csak és kizárólag akkor, ha abban magáncégek nem vesznek részt, a beszedett pénz útja nyomon követhető, a változások
pedig a helyi lakosság érdekét szolgálják. Szorgalmazzuk, hogy ne elsősorban a pénzbeszedés legyen a büntetések célja, hanem az emberek rászorítása a korrekt magatartásra. Sok apró, jobbító javaslatunk is van a
kerületiek érdekében. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a notórius nemfizetőkön valóban be lehessen hajtani az
általuk felhalmozott bírságot, tehát olyan szabályokat kell hozni, hogy a kerékbilincset csak akkor távolítsa el
a közterület-felügyelő, ha minden hátralékos tartozását
megfizette az autós.
Gajárszki Áron, Lehet Más a Politika: Kulcskérdés,
hogy a rendszer megváltozásával befolyó extrabevételt
mire költi az Önkormányzat. Éppen ezért javasoljuk,
hogy ezt is szabályozza a városvezetés, legyen előírás,
hogy a kerület ne költhesse el a pénzt működésre. A
parkolási bevételekből a modern nagyvárosokban a
környezetbarát és helytakarékossabb közlekedési módok fejlesztését szokták támogatni. Rövid távon a
kerületen belül helyzetbe kell hozni a kerékpáros közlekedést. Hosszú távon a kerület kötöttpályás közlekedését kellene javítani a lényeges tranzitútvonalak mentén, ez ugyanis ki tudná váltani az autós közlekedést és
így csökkentené a parkolási káoszt..
Gyorgyevics Miklós, KDNP: A koncepció szerintünk a
kerületi emberek érdekét szolgálja, s ha a változó szabályok miatt lesznek is konfliktusok, a szabályok betartásával mindenkinek javulnak majd az életkörülményei
és az utazási komfortja. Gazdagrét kapcsán komoly dilemmával kell szembenézni: jelenleg is szűkös a parkolóhelyek száma, a helyzet rendezetlen. Készült egy forgalomtechnikai vizsgálat, amelynek középpontjában a
rend helyreállítása szerepel, de ugyanakkor kellő számú parkolóhelyet kell biztosítani a helyieknek. A terület
hatékony átalakítására van szükség, s fontos, hogy a lakók saját és szomszédjaik érdekében tartsák be a megújult szabályokat!

nek nincs kötődése Újbudához. Ugyanakkor a hatalmas
tömeg miatt mégis szükség van valamiféle forgalomszabályozásra – mondja a városüzemeltetés vezetője, kiemelve,
hogy szakértőknek és a helyi politikusoknak is mérlegelniük kell, érdemes-e kiterjeszteni a fizetős övezeteket a főbb
útvonalak mellé, hogy az ingázó autósokat olyan területekre tereljék, ahol kevéssé akadályozzák a helyiek közlekedését és nyugalmát. S az is nagyon
Nehéz feladat egyenfontos szempont, hogy ha ez bekövetkezik, és
súlyt találni: olyan, a
ezáltal pluszbevételekhez jut Újbuda Önkorcélokat elérő szigományzata, azt részben vagy egészben a meglérítások szükségesek,
vő infrastruktúra fejlesztésére kell fordítani.
amelyek nem jelentePéldául arra, hogy egyértelműen legyenek
nek hátrányos váltojelezve a parkolási zónák és a parkolóhelyek,
zást a lakosságnak.
megfelelő számban álljanak az autósok rendelkezésére a parkolóautomaták és az esetleges alternatív díjfizetési módszerek. S nem utolsósorban, a fizető
övezetekben élőknek az igények szerint biztosítani kell a
mérsékelt díjazású parkolási engedélyeket.

2012. május 12-én szombaton 9 órától 14 óráig
a Budapest XI .Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

GYÓGYÍR CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
FÓKUSZBAN A GYERMEKEK ÉS AZ IDŐSEK

Új fizetőövezetek és zónás
engedélyek – a rend érdekében
A parkolási rendszer hatékonyságának növelésére az egyik legkézenfekvőbb módszer,
ha a parkolási díjfizetős övezeteket kiterjeszti a városvezetés. Ezzel megszűntethetők az
olyan áldatlan parkolási állapotok, mint amilyenek például az Infopark területén vannak,
igaz, ez hosszú távon ingatlanfejlesztési kihívások elé is állítja a kerület főépítészét, mert
az Infopark területén több ezer munkahely létesült az elmúlt évtizedben (nem számolva az egyetemek látogatottságát) anélkül, hogy elegendő parkolóház épült volna. Így
maradnak a cégek felszíni parkolói, valamint a néhány száz parkolóhely az utcán. Ha
a szabálytalanul parkolókat nem számoljuk, akkor az Infopark területén ötszáz fizetős
parkolóhely alakítható ki.
A Fővárossal történt előzetes egyeztetés után a fizetőövezeten belül lévő fővárosi utak,
terek mentén található parkolóhelyek bevonása is megoldható, a Bartók B. út–Bocskai
út–Bogdánfy utca–Fehérvári út–Irinyi J. utca–Kosztolányi D. tér–Október huszonharmadika utca–Gellért tér–Villányi út környékén mintegy kétezer parkolóhely alakítható
ki. A Hamzsabégi út–Fadrusz utca, az Ulászló utca–Hamzsabégi út, valamint a Kanizsai
út–Bukarest utca–Fehérvári útszakaszokon 1200 fizetős várakozóhely alakítható ki. A
Fővárosi Közgyűlés által kijelölt, de a fizetős rendszerbe még nem bevont kerületi tulajdonú terület (Kanizsai utca–Fadrusz utca egy része–Hamzsabégi út–Ulászló utca által
határolt terület) 1200 parkolóhelyet jelenthet.
Szükséges a lakossági engedélyek zónásítása, vagyis hogy az ingyenes lakossági parkolási engedélyek csak a lakhelytől számított bizonyos távolságon, határon belül legyenek
érvényesek és nem a teljes kerületben. A zónásításra 5 zóna kialakítását javasolja a Városüzemeltetési Igazgatóság, oly módon, hogy mindegyik kerületi engedély tulajdonosa
csak abban a zónában parkolhatna díjmentesen, amelybe az engedélye szól, azon kívül
nem. Adott lehetőség a parkolási díjövezetek átminősítése, például a 160 Ft-os (5-ös)
övezet átminősítése 240-essé (4-es), míg utóbbiak a 320 forintos övezetbe sorolhatók.

lakossági egészségügyi fórum - 10 és 11 óra között
Kérdéseiket az uzenet@gyogyir11.hu emailcímen várjuk!
ismeretterjesztő előadások egészségünk érdekében
11 és 12 óra között
A korábbi évekhez hasonlóan szűrésekkel (vércukor, vérnyomás, koleszterin, PSA, oszteoporózis, stb.), bemutatókkal (dohányzásról leszokás, mell önvizsgálata, stb.)
várjuk az érdeklődőket!
A BELÉPÉS DÍJTALAN, A SZOLGÁLTATÁSOK
INGYEN VEHETŐK IGÉNYBE!
„CSAK EGÉSZSÉG
LEGYEN!”
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Rejtőzködő pléhkrisztusok
Magyarországon barangolva gyakran találkozhatunk az útszélen magányosan álldogáló,
művirággal díszített feszülettel, vagy az egy-egy falucska nevezetességeként, Jézus golgotai
keresztútját ábrázoló stációkkal. Szesztay András ipar- és fotóművész ezen népművészeti
alkotásokat fényképezte le, és rendezett kiállítást ötéves vándorútja eredményéről az Őrmezei Közösségi Házban.

az ember a nagy rohanásban, például a lelke
Pléhkrisztusos keresztet régen általában
egy részét, amelynek visszaszerszegény ember vagy falu állított.
zése csendes visszahúzódást,
Nem volt pénz „rendes” szomagányos elmélkedést igényel
borra, egy ügyes kezű mes– mondja a művész, aki szerint
terember megcsinálta maga,
munkájának elsődleges célja az
ahogy tudta. A festés persze
Kulturális ajánló
értékmentés volt, hiszen az alkogyorsan kopik, a bádoglemez
az Újbuda TV-ben
tások többsége lassan az enyészeis csorbul, görbül. Éppen ezért
Péntek 18.15
té lesz.
minden pléhkrisztus igazán
Az Alföldön, Vál-völgyében,
egyedi, olykor esetlen, naiv
Tiszaalpáron, Pilisben, Baranyáműalkotás.
ban, vagy éppen Ausztriában lenSzesztay Andrásnak sikerült
csevégre kapott alkotások között van
ezeket az egyszerűségükben is
művészi, amatőr és népművészeti, egyedi hatásukat
nagyszerű keresztény szimbólumokat a maguk
azonban a fotós szerint az adja, hogy mindegyik
valóságában, sajátságos bájukkal bemutatni. A
pléhkrisztus létrehozóját hordozza magában. – Látművész falusi alkotóházának környéke is tele van
hatunk itt szomorú, szigorú, megadó és megbocsákálváriákkal és feszületekkel, felesége hívta fel rá
tó arckifejezésű megváltót, amely az alkotó saját
a figyelmét, hogy érdemes lenne foglalkozni velük.
gondolatvilágát, hitbéli meggyőződését és érzelmi
Ez öt évvel ezelőtt történt, azóta a fotós nemcsak az
állapotát tükrözi. A nép lelkét tükröző fényképeket
ország, de az egész Kárpát-medence legeldugottabb
Köllő Miklós színházrendező segítségével az iparkistelepüléseit is bejárta, hogy rátaláljon a rejtőzköművész zenés filmmé varázsolta, amellyel új iránydő értékekre.
zatot, a képvers műfaját teremtette meg.
– Ez egy csendes műfaj. Sok mindent elveszített
N

www.ujbudakulti.hu
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SZÍNHÁZ

ÁPRILIS
25 19:00 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője,
KARINTHY SZÍNHÁZ, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Telefon: 203-8994
20:00 Pintér Béla és Társulata: Kaisers Tv, Ungarn, SZKÉNÉ
SZÍNHÁZ, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület, II. emelet.
Telefon: 06/20/384-6049
26 10:30 Kezeslábas babaszínház, KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ,
1116 Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363
19:00 Csurka István: Eredeti helyszín, KARINTHY SZÍNHÁZ,
1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon: 203-8994
20:00 Pintér Béla és Társulata: Kaisers Tv, Ungarn, SZKÉNÉ
SZÍNHÁZ, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület, II. emelet.
Telefon: 06/20/384-6049
27 15:00 Nils Holgersson, KARINTHY SZÍNHÁZ, 1115 Budapest,
Bartók Béla út 130. Telefon: 203-8994
20:00 Pintér Béla és Társulata: Kaisers Tv, Ungarn (angol nyelvű
felirattal/with english subtitles), SZKÉNÉ SZÍNHÁZ, 1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3. K épület, II. emelet. Telefon: 06/20/384-6049
28 19:00 Szegény Dániel, KARINTHY SZÍNHÁZ, 1115 Budapest,
Bartók Béla út 130. Telefon: 203-8994
20:00 Pintér Béla és Társulata: Parasztopera, SZKÉNÉ SZÍNHÁZ,
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület, II. emelet. Telefon:
06/20/384-6049
29 20:00 Pintér Béla és Társulata: Parasztopera, SZKÉNÉ SZÍNHÁZ,
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület, II. emelet. Telefon:
06/20/384-6049
30 15:00 Tom Sawyer Kalandjai „Grosics” kicsi bérlet 3. előadás,
KARINTHY SZÍNHÁZ, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon:
203-8994
20:00 Pintér Béla és Társulata: Parasztopera (angol nyelvű felirattal/with english subtitles), SZKÉNÉ SZÍNHÁZ, 1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3. K épület, II. emelet. Telefon: 06/20/384-6049
MÁJUS
4 Tantermi Színházi Szemle 2012 Információ és jegyrendelés: info@
fugeprodukcio.hu; +36/30/932-5650, MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-4014
5 Tantermi Színházi Szemle 2012 Információ és jegyrendelés: info@
fugeprodukcio.hu; +36/30/932-5650, MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-4014
12 20:00 Kérész Művek XXIII. performanszkocsma-sorozat Artus
Társulat, ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI STÚDIÓ, 1116 Budapest,
Sztregova utca 7. Telefon: 204-3755

ZENE
ÁPRILIS
26 20:00 Random Trip Special & Polar Beat: Harcsa
Veronika & Timo Lassy (The Five Corners Quintet, FIN)
Barabás Lőrinc, Premecz Mátyás, Soós Marci, DJ Q-Cee,
Delov Jávor. Jegyár: 1200 Ft, elővételben: 1000 Ft A38 HAJÓ, Petőfi Híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
27 20:00 Péterfy Bori & Love Band. Jegyár: 3000 Ft, elővételben:
2500 Ft A38 HAJÓ, Petőfi Híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
23:00 Jazzsteppa Live Brass Band (UK) Cadik, Gomes (NL).
Jegyár: 1500 Ft, elővételben: 1000 Ft A38 HAJÓ, Petőfi Híd budai
hídfő. Telefon: 464-3940
28 11:00 Alma együttes: Ökoriadó a Zöld tömb családi kampánynap keretében. A belépés ingyenes, BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2760
15:00 Nótaest a Kelenvölgyi Nótakörrel, KELENVÖLGYI KÖZÖS-
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KAPCSOLATOK
Lépések egymás felé
„Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések
neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A
tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból” – mondja a
róka a kis hercegnek Saint-Exupéry feledhetetlen történetében.
Biztos ismered te is a könyvet, kedves Olvasó, és remélem,
azok közé tartozol, akik nap mint nap meg is élik a bizalom és
a kötődés apró, de mégis nélkülözhetetlen jeleit. Mert bizony
sokan vannak, akik inkább a föld alá bújnak, vagy hiába fülelnek, sehonnan nem hallanak közeledő lépteket. Lehet, hogy
számtalan ismerősük van egy virtuális térben, de barátjuk egy
sem. Ne legyints, sajnos ez nem túlzás: a
Tárki egyik felmérése szerint az emberek
Mert az élet nem
70 százaléka érzi úgy, manapság nem lehet
arról szól, milyen
messzire tudunk jutni
megbízni senkiben. Pedig ezzel kezdődik
egymástól...
minden. A bizalommal. Hogy van kihez belepesekfeled.blog.hu
csöngetni, ha elfogy otthon a cukor, vagy
elutaznál, és meg kell locsolni a virágokat.
Hogy nem egy üres padra ülsz le, ha lemész a gyerekkel a játszótérre, hanem valaki mellé. Hogy van kivel koccintani az ünnepeken, és összekapaszkodni, amikor épp mélyponton vagy.
Mert az élet nem arról szól, milyen messzire tudunk jutni
egymástól, hanem arról, milyen közel kerülhetünk a másik emberhez. Mindannyian lehetünk rókák, vagy épp kis hercegek
egymás számára. Bízom benne, hogy ebben a rovatban talán
megtehetjük együtt az első lépéseket egymás felé.

N

SÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363
17:00 Kardos János: Kisfogyasztók koncert, ráadás Kaukázusdalokkal a Zöld tömb családi kampánynap keretében. A belépés
ingyenes, BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, 1119 Budapest,
Etele út 55. Telefon: 371-2760
17:30 Zenés színház Götz Nándor klasszikus szaxofonos művésszel, MOHA KÁVÉHÁZ ÉS KULTÚRTÉR, 1114 Budapest, Bartók
Béla út 11–13. Telefonszám: 209-0658
20:00 Péterfy Bori & Love Band DJ Erik Sumo & Superstereo.
Jegyár: 3000 Ft, elővételben: 2500 Ft. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai
hídfő. Telefon: 464-3940
29 19:30 Zajok a szomszédból – Új osztrák zenék: Képzelt Város,
Our Ceasing Voice (A). Jegyár: 1000 Ft. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai
hídfő. Telefon: 464-3940
23:00 Bootie Budapest, Cosmo O_O, A+D (USA) live+DJ set DJ
Schmolli (A), Simon Iddol. Jegyár: 3000 Ft, elővételben (aznap 22
óráig): 2300 Ft. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
30 19:30 DJ Bootsie Quartet. Jegyár: 500 Ft. A38 HAJÓ, Petőfi híd
budai hídfő. Telefon: 464-3940
20:00 Korai Öröm Fungkongs. Jegyár: 1000 Ft. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940
23:45 A Tilos az Á-tól az A38-ig Palotai Series No.5 Vendég: MC
Zeek. Jegyár: 500 Ft. A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon:
464-3940
MÁJUS
3 Carl Palmer Band (UK). A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon:
464-3940
4 19:00 Nyomorultak című musical koncertváltozata, némi tánccal fűszerezve és sajátos feldolgozásban a Petőfi Musical Stúdió
előadásában, TEMI FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZA, 1119 Budapest,
Fehérvári út 47. Telefon: 203-3868
20:00 Vágtázó Csodaszarvas koncert, FONÓ BUDAI ZENEHÁZ,
1116 Budapest, Sztregova u. 3. Telefon: 206-5300
5 18:30 „Anyák a zeneirodalomban” az AKH Opera- és dalstúdiójának estje, ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. Telefon: 204-6788
9 18:00 Alkotó Muzsikusok Társaságának koncertje, KARINTHY
SZALON, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. Telefon: 209-3706
11 Sena Live Band Spoek Mathambo (ZA). A38 HAJÓ, Petőfi híd budai
hídfő. Telefon: 464-3940
12 Tindersticks (UK). A38 HAJÓ, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 4643940
17:30 Musical est a Mohában – a kávéház vendége Bősze Csilla és a PETŐFI MUSICAL STÚDIÓ növendékei, MOHA KÁVÉHÁZ ÉS
KULTÚRTÉR, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13. Telefon: 2090658

MŰTEREM
ÁPRILIS
25 20:00 Kortárs Magánygyűjtemények XVII. Válogatás Gerendai Károly gyűjteményéből Kurátor:
Stánitz Zsuzsanna. A kiállítás megtekinthető május 26áig, GODOT GALÉRIA, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11.
MÁJUS
4 17:00 Felényi Péter képzőművész Progresszió című kiállításának megnyitója (megtekinthető: május 17-éig, naponta 10.00–
18.00 óráig), ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos u.
8. Telefon: 309-0007
18:00 Kárpáti József festőművész és az utódoké. A kiállítást
megnyitja: Kárpáti József festőművész. Közreműködik: Anima
Musicae Kamarazenekar, TETŐ GALÉRIA, 1115 Budapest, Ecsed u.
13. Telefon: 788-6695

Kedves Olvasók!

18:00 Póth-Vecsei Mária festménykiállításának megnyitója.
A tárlat megtekinthető május 23-áig hétköznapokon 10–20 óra
között, GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1118 Budapest, Törökugrató
utca 9. Telefon: 246-5253
18:00 „Női szemmel” – a 60+ fotókör kiállításának megnyitója, ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Gyékényes utca
45–47. Telefon: 204-6788
18:00 MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK EGERBŐL. Az Eszterházy
Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszékének bemutatkozása.
A kiállítás megtekinthető június 1-jéig munkanapokon 11–18
óráig, szombatonként 10–14 óráig. Múzeumpedagógiai foglalkozások az aktuális kiállításokhoz kapcsolódóan általános iskolások
részére. Jelentkezés előzetes időpont-egyeztetéssel lehetséges.
KARINTHY SZALON, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. Telefon: 209-3706
10 18:00 Alfredo Barsuglia egyéni kiállítása június 10-éig látható,
FAUR ZSÓFI GALÉRIA, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. Telefon:
209-3635

TÁNC
ÁPRILIS
26 20:00 Az Ismeretlen Kutatása – improvizációs
alkotóműhely a MU Színház és a Műhely Alapítvány
szervezésében. A részvétel ingyenes, MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-4014
27 20:00 Ulysses nappalija közösségi tánc színház performansz,
Artus Társulat. Rendező: Goda Gábor, ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI
STÚDIÓ, 1116 Budapest, Sztregova utca 7. Telefon: 204-3755
28 20:00 Ulysses nappalija közösségi tánc színház performansz,
Artus Társulat. Rendező: Goda Gábor, ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI
STÚDIÓ, 1116 Budapest, Sztregova utca 7. Telefon: 204-3755
29 20:00 A Tánc Világnapja alkalmából: Rövidhullám Kortárstánc
variációk egy témára a Parallel Alapítvány szervezésében. Jegyár:
2000 Ft, diákjegy: 1200 Ft, nyugdíjas jegy: 1000 Ft, támogatói
jegy: 3000 Ft. MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.
Telefon: 209-4014

PÓDIUM
ÁPRILIS
25 18:00 A KÉPZŐMŰVÉSZET NAGY MESTEREI:
Parmigianino (1494–1540). Előadó: LUDMANN MIHÁLY művészettörténész. A részvétel díja alkalmanként 650 Ft,
diákoknak és nyugdíjasoknak 450 Ft. BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2760
MÁJUS
9 18:00 A KÉPZŐMŰVÉSZET NAGY MESTEREI: Jacopo Pontormo
(1485–1576). Előadó: LUDMANN MIHÁLY művészettörténész. A
részvétel díja alkalmanként 650 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak
450 Ft. BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, 1119 Budapest, Etele
út 55. Telefon: 371-2760
10 10:00 „Toldi írójához elküldöm lelkemet” Sólyom Tamás és
Deme Farkas Réka műsorában megzenésített versek szólalnak
meg, a dalok között pedig prózában mutatják be az előadók Arany
Jánost, és azt a kort, amelyben élt (130 éve hunyt el Arany János).
Belépődíj 500 Ft. ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47. Telefon: 204-6788
11 18:00 „A múzsák estje”. Házigazda: Juhász Anna irodalmár.
Belépő: 2000 Ft/fő, BK-tagoknak: 1500 Ft/fő, nyugdíjas/diák: 300
Ft kedvezmény. MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM, 1118 Budapest, Ménesi út 65. Telefon: 06-30-201-1073

Őszintén remélem, hogy Önök is osztoznak
abban az örömben, ami engem ért az elmúlt
napokban. Meghívást kapott a „kistestvér”,
a KULTI Kulturális Magazin Újbuda hasábjaira. Megtiszteltetés számunkra, hogy
így Önökkel, Újbuda széles olvasó táborával közvetlen kapcsolatba kerülünk, és
lehetőségünk adódik arra, hogy szíves figyelmükbe ajánljunk néhány kivonatolt
programot Újbuda gazdag kulturális kínálatából.
Preisinger Éva igazgató,
Újbudai Kulturális Intézet

BUDAI KLUB-GALÉRIA
1111 Budapest, Budafoki út 9–11.
Április 12. 18.00 óra

A. Tóth Sándor festőművész,
bábművész emlékkiállítása
A kiállítást megnyitja: prof. em. Fekete
György, a Magyar Művészeti Akadémia
elnöke.
„Ha diákéveimre most hátranézek, egyetlen olyan izzó szellemű tanárt sem látok
föl-alá sétálni a padsorok között, mint amilyen ő volt… Magyarázatai közben gyakran éreztem, hogy távoli hegyekig lát, vagy
a végtelennel néz farkasszemet”.
Csoóri Sándor

Újbuda
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Weineres diákokat díjaztak
KÁVÉSZÜNET

Jelenleg közel 1400 növendéket tart
számon a Weiner Leó Zeneiskola és
Zeneművészeti
Szakközépiskola.
Közülük 400 diákot, a legkiválóbb
tehetségeket jutalmazták a Szent
Imre Gimnáziumban tartott díjkiosztón. A fiatalokat Molnár László

Csökkentsük ökológiai
lábnyomunkat!

alpolgármester, valamint az intézmény igazgatója, Mészáros Lászlóné
köszöntötte, aki minden résztvevőnek gratulált, hiszen idén is számos
országos versenyen végeztek dobogós helyen a tanulók.

Magyarországon az ökológiai lábnyomunk másfélszeres, azaz ha mindenki úgy élne a Földön, mint egy átlag magyar, akkor az erőforrásokat tekintve másfél Földbolygóra volna
szükségünk – hangzott el az Újbuda TV Kávészünet című műsorában.
Hankó Gergely, egy szelektív hulladékfeldolgozással foglalkozó cég munkatársa elmondta, az utóbbi évtizedekben átalakult a fogyasztásunk, elszaporodtak a csomagolóanyagok,
amelyekből szemét keletkezik. Pedig ha tudatosan vásárolnánk, mindannyian tehetnénk a
szemét keletkezése ellen. Sokszor egy keksz vagy csokoládé több réteg csomagolóanyaggal bír. A világon hazánkban fogyasztják a legtöbb
palackozott ásványvizet, annak ellenére, hogy nálunk a vezetékes víz
minősége sem rossz, sőt, a szóda is magyar találmány.
– Ne hagyjuk, hogy felesleges dolgok megvásárlásába hajszoljanak bennünket – hangoztatta Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, aki azt is elmesélte, gyermekkorában vidéken
mindent hasznosítottak, amit ma szemétnek tekintünk: madárKávészünet
ijesztő készítéséhez bármi alkalmas volt, a tejfölösdobozban
Huszárik Kata
pedig növényeket neveltek.
műsora
Köbli Viktória kertészmérnök szerint a klímaváltozás kappéntek 19.00
csán a növényeket a szélsőségek viselik meg, így a rendszeres
öntözés mellett az a legalapvetőbb, hogy próbáljunk állandó
körülményeket biztosítani növényeinknek.
Növekedés nincsen határok nélkül, akár a népesedésre, akár a természet terhelésére gondolunk, ezért a legfontosabb az a tudat, hogy Földünket tényleg csak
kölcsön kaptuk unokáinktól, nekik is szükségük lesz majd oxigénre, tiszta vízre.

KULTI – ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1112 Budapest, Cirmos u. 8.
Telefon: 310-0644

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
1116 Budapest, Sztregova u. 3.
Telefon: 206-5300

Április 27. 19.00 óra

Május 4. 20.00 óra

Újbudai Fészek Klub

Vágtázó Csodaszarvaskoncert

Vendég: Gonda János zeneszerző, zongoraművész. Moderátor: Köllő Miklós.
Gonda János nevéhez fűződik a kezdetben
konzervatóriumi, majd főiskolai szinten
működött dzsessz tanszak megalapítása,
és vezetése évtizedeken át. Egész életét
a ZENE szolgálatába állította, annak elméleti, gyakorlati művelésében – zongoraművész, zeneszerző, zenetörténész,
főiskolai tanár. Zeneszerzőként számtalan
film kísérőzenéjének alkotója. Jelenleg a Zeneakadémia Doktori
Iskolájában tanít.

hirdetés

A Vágtázó Csodaszarvas 2005-ben alakult,
őserejű, mágikus népzenét játszik, a mai
kategóriák közül talán a világzene áll hozzá
a legközelebb. A magyar népzene legősibb
rétegeit kutatják, az eurázsiai lovas népek
népzenéjét elevenítik fel. Rendkívüli energiájú, és az ősi sámán misztikus népzenével
közös gyökerek miatt gyakran etno-punk
és sámán-punk zenekarnak tekintik őket.

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

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

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)

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1112 Budapest, Cirmos u. 8.
Telefon: 309-0007

w w w . t WWW.TROFEAGRILL.COM
rofeagrill.com
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Május 4. 17:00 óra

Felényi Péter képzőművész
Progresszió című
kiállításának megnyitója
MOHA KÁVÉHÁZ és KultÚrtér
1114 Bp., Bartók Béla út 11–13.
Telefon: 209-0658
Április 18. 19.00 óra

„Jönnek a csehszlovákok”
Juraj Herz: A hullaégető. Bevezetőt mond:
Reményi Róbert filmesztéta. A példásan
család- és munkaszerető cseh kispolgár
groteszk rémtörténetében megelevenedik
egy korszak, melyben fokozatosan áldozattá és kiszolgálójává válik egy hasadt tudatú
kornak.

Megtekinthető: május 17-éig, naponta
10.00–18.00 óráig

NE HAGYJA, HOGY AZ ÉRSZŰKÜLET
MEGKESERÍTSE ÉLETÉT!
2012.04.18. 12:13:52

Évről évre növekszik a szív és érrendszeri betegségekben szenvedők aránya. Ennek egyik fő
oka a helytelen életmód és táplálkozás. Az érszűkület kialakulása hosszú éveken át tartó,
alig észrevehető folyamat. Felismerése rendkívüli fontosságú, hiszen kellő óvintézkedésekkel megelőzheti az olyan súlyos szövődményeket, mint a szívinfarktus, az agyvérzés, az
agyi infarktus, a végtagi üszkösödés és az ebből fakadó végtagi amputáció.
A lábakban megjelenő érszűkületnek négy stádiuma van - súlyosságtól függően. Legenyhébb formájában panaszok, tünetek nincsenek, csak műszeres vizsgálatokkal lehet a
betegséget kimutatni. A második stádiumában terheléskor jelentkezik a lábikrában vagy a
combban, estlegesen fartájon fájdalom vagy görcs, ami a beteget megállásra kényszeríti.
Rövid, 1-2 perces pihenés után a fájdalom szűnik. A harmadik stádiumban már nyugalomban, főleg éjszaka lép fel lábfájdalom. Az utolsó stádiumban gangraena vagyis üszkösödés
Az érszűkület rizikófaktora többek között a túlsúly,
alakul ki. Az érszűkület kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezők: a magas vérnyomás, a dohányzás, családi halmozódás (örökletes), a cukorbetegség, a magas koleszte- a cukorbetegség, a dohányzás és a magas vérnyomás.
rinszint, a megnövekedett vérzsírszint, a túlsúly, a stressz, az életkor, a mozgásszegény életmód és az állati zsírban dús ételek fogyasztása.
Ma már esély nyílt a javulásra. Az új fizioterápiás eljárás már az ország számos nagyvárosában elérhető, így Budapesten is megtalálható a kezelőcentrum. A diagnózis és a kezelés egy egyszerű, fájdalommentes, beavatkozással nem járó műszeres vizsgálat, melyet egy húsz kezelésből álló
fájdalommentes kúra követ, napi egy alkalommal. Esetenként fél órás kezelések többek közt a mellékerek keringésképzésére serkentik a szervezetet.
Az ennek köszönhetően kialakuló érpályák átveszik a beszűkült főér funkcióját. Egyben javul az érfalak tápanyag felvétele, azaz visszanyerik rugalmasságukat, ami jelentőséggel bír az érelmeszesedés késleltetésében, megelőzésében.
Jelentkezzen be most! Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg az életét! Duplán segítünk!
Nem csak a kezeléssel tesszük könnyebbé az életét, hanem mindazoknak akik Budapestre
bejelentkeznek májusban, a kúra árából 20ezer forint árkedvezményt biztosítunk!
A kedvezmények nem vonhatóak össze.
További felvilágosítás és bejelentkezés: www.medhungary.com, 06-72/551-714,
06-20/224-4401, 06-30/595-4344, 06-70/267-3432
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

KÖZLEKEDÉS
felújítják az útpályát a Kondorosi út és a
buszvégállomás között, a munkaterületnél váltakozó irányú a forgalom. A 7-es
buszok érintett megállóit áthelyezték.
2. A Bukarest utcában, a Kosztolányi Dezső tér közelében sávszűkítésre kell számítani vízvezeték-építés miatt. A buszmegállót áthelyezték.
3. A Beregszász úton tart az útpálya és a
járda helyreállítása, felújítása a tavalyi
csatornaépítés után.
4. A Botfalu köz új aszfaltszőnyeget kap,
így a Sasadi út és az Eper utca között kell
korlátozásokra számítani.
A XII. kerületben, az Orbánhegyi úton, a
Szent Orbán tér és a Németvölgyi út között
korlátozásokra kell számítani útépítés miatt.
A 212-es autóbuszok megállóját áthelyezték.
A Nárcisz utcában csatornát építenek a
Stromfeld Aurél út és a Vöröskő utca között.
A Határőr úton felújítják a gázvezetéket a
Gaál József út és a Ráth György utca között.
Időszakosan váltakozó irányú forgalomra
számítsanak. A lefelé vezető oldalon tilos
megállni.
A diósdi csomópontnál a 7-es főútról egyik
irányból sem lehet az M0-ás autóút M1-es
autópálya felé vezető oldalára felhajtani. Itt

a terelőút az M0-áson az M5-ös autópálya felé vezet, majd
a következő csomópontnál kell visszafordulni.
Budaörsön a Kinizsi utcai hidat lezárják május 1-jétől.
A május 4-i hétvégén tartják a Budaörsi Fesztivált korlátozások mellett.

2.

4.
3.

1.
A híreket a FŐVINFORM szolgáltatta.

1. A XI. kerületben, a Sáfrány utcában

KERESZTREJTVÉNY
Dsida Jenő: Tavasz kezdetén c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 2. Az idézet első sora (V, S, A, V, G). 13. Afrikai
állat. 14. Régi tömegmérték. 15. Német folyóirat. 16. Magasztos
hangú lírai költemény. 17. Másképpen szólít. 20. Voznyeszenszkij műve. 21. Kicsinyítő képző. 22. Spanyol folyó. 23. Izmos.
25. Mennybolt. 26. Német gépkocsimárka. 28. Nagyon régi. 30.
Gyermek. 32. Kínai családnév (LIAN). 34. Tiszta, németül. 36.
Londoni vihar! 38. Görög ámításistennő. 40. Cremonai hegedűkészítő (Nicola). 42. Széljegyzet! 43. Keresztény vallását megőrző, de mór műveltségű spanyol (O, A). 44. Borul, népiesen. 45.
Spanyol férfinév, jelentése: az út. 47. Női énekhang. 48. Előidézé.
50. Német férfinév, jelentése: sas. 52. Levélmintával lát el. 53.
Titkon figyelé. 55. Pozitív eredmény. 58. London egyik negyede.
60. Felvigyázó. 61. Sakkban: kezd. 63. Maros megyei román falu
magyar neve. 65. Antonov felségjele. 66. Rénium és jód vegyjele.
68. Csőrös fuvola. 70. „Déjá vu” egynemű betűi. 72. Német olimpiai bajnok úszónő (Kornelia). 74. Titkos ügykezelés, röv. 75. A
felületére jegyző.
Függőleges: 1. Az idézet második sora (C, S, L, N, V, M). 2.
Község a Velencei hegységben. 3. Béka feneke! 4. Félig márt! 5.
Névelős végtag. 6. Csalárd. 7. Norma… (film). 8. Félrevezet. 9.
Fiatal tehén. 10. Levéltávirat, röv. 11. Üzemi részleg. 12. Mérgező elem. 18. Királyi szék. 19. Férfinév. 22. Tévesen jegyez. 24.
Bridzs műszó, idegen helyesírással. 27. Könyvet végigrág. 29.
Részvényesek kapják (SZ, É). 31. Ömlengő. 33. Egyiptomi férfinév, jelentése: rejtett. 35. Munka, latinul. 37. Évszak. 38. … hatalmas harmadik (Gárdonyi). 39. Ésszel felfog. 41. Éghető anyag
fény- és hőhatással járó oxidációja. 46. Női név. 49. Lószín. 51.
Hull. 52. … Brockovich (Julia Roberts filmje). 54. Kenyai futó
(Paul). 56. Állatot ellátá. 57. Elbeszélő irodalom. 59. Buzdítás
szava. 62. Ai … aoshi, japán képregény (YORI). 64. Brazil tagál-

lam. 67. Erre a helyre. 69. Növényi hajtás. 70. Jutalom. 71. Finnugor nyelvű néptöredék Szentpétervártól nyugatra. 73. Latin és.
76. Cipészszerszám.
Beküldendő: vízsz. 2. és függ. 1. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. A 7.
szám rejtvényének megfejtése: „Harmadnapra legyőzte a halált,
Et resurrexit tertia die”. Nyertese: Merétei Ferencné, Bartók Béla
út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében
(Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.
12-04-25
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DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Árpilis 2-án 18–19 óráig. Gazdagréti Köz.Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) önk. képv.
Május 2-án 17 órától. Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén. Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés telefon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Árpilis 17-én 15–17 óráig. Önkormányzati képviselői iroda
(Bocskai út 39–41. félem. 26.) Tel.: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig. XI. Kerületi Logopédiai
Intézet (Kanizsai utca 17–25.) janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig. Gazdagrét, Kaptárkő u. 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig.
Őrmezei Közösségi Ház. Második péntekén 17–18 óráig.
Hétszínvirág óvoda, Dayka G. utca 4. www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK) önk. képv.
Május 3-án 17 órától. Villányi út 20/A. kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv., alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés: 06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői: minden hó első keddjén 16.30–18-ig. Karinthy F. út 9.
Alpolgármesteri: minden hónap második keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. II. 227. Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.) n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Május 16-án 17 órától. Villányi út 20/A Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap első és harmadik csütörtökén 17–18 óráig. Karinthy
F. út 9. (KDNP-iroda). Bejelentkezés hétköznap du.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig.
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.) sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap első keddjén 16 órától.
Fejér Lipót utca 63., félem. 3. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Május 24-én 17 órától. Villányi út 20/A. Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Május 14-én 17 órától. Villányi út 20/A. szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órától. Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 17–18.30 óráig. Albertfalvi Közösségi
Ház (Gyékényes u. 45.). 06/20/250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30 óráig. Keveháza Utcai Óvoda
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig. Bethlen Gábor Gimn.
(Bartók Béla út 141.) 06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Ízelítő a 60+ programokból

További információért keresse az Újbuda 60+ Programközpontot (Zsombolyai
utca 6., TIT épülete, nyitva
tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636)
Április 23. 11.00 Meridián egészségmegőrző torna (Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos utca 8. Tel.: 310-0644)
23. 9.00 Nyugdíjas Angol Társalgási Klub
(középhaladó) (Gazdagréti Közösségi Ház,
Törökugrató utca 9. gkh@ujbuda.hu)
23. 10.00 Német beszédcentrikus nyelvtanfolyam (Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47. Tel.: 204-6788)
24. 14.00 Gyaloglóklub Monspart Saroltával (Újbuda 60+ Programközpont, Zsombolyai u. 6. (TIT) Tel.: 3724-636)
24. 8.00 Átmozgató óra és szabad tánc
Garai Júlia táncművésszel. MU Színház,
Kőrösy József utca 1. Tel.: 209-4014)

24.
14.00
Kelenvölgyi
Nótakör
(Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u.
2. Tel.: 424-5363)
24. 10.00 Kézimunka kör (AKH)
24. 9.45 Múzeumlátogatás: RTV Múzeum.
Érd.: Domoszlai Erzsébet, 06/30/862-8152.
25. 15.00 Közérzetjavítás Kelemen Máriával (Szentimreváros Idősek Klubja, Bocskai u. 43–45. Tel.: 06/20/9572-598)
25. 17.00 Ingyenes jogi tanácsadás
(Kelenvölgyi KH)
26. 7.00–13.00 Őstermelői Piac (Kardhegy u. 4., a közösségi ház mellett. Tel.:
06/30/500-8691)
26. 18.00 Kelenvölgyi Festőiskola (KKH)
26. 13.00 Dallamok délutánja: Zenél Búzás
Áron (Albertfalva Idősek Klubja, Kisújszállás u. 10.)
26. 16.00 Filmvetítés István Ágival ÉszakIndia (Idősek Klubja, Keveháza u. 6. Tel.:
06/20-9572-598)

26. 15.00 Gazdagréti Sakk-klub (GKH)
27. 14.30 Ízületi torna szakképzett gyógytornász vezetésével. (GKH)
27. 16.00 Jóga (KKH)
27. 19.00 Újbudai Fészek Klub: meghívott
vendég Gonda János Széchenyi-díjas zongoraművész (ŐKH)
30. 7.00 Természetjárás: Csákvár, Haraszthegyi tanösvény–Esterházy kastélypark.
(Érd.: Fazekas Júlianna, tel.: 316-7423, találkozás: Déli pályaudvar)

30. Balaton-átúszás, 2012. július 7.

Csatlakozzon Ön is az újbudai Balaton-átúszó csapathoz! Ha május 31-éig regisztrál,
10% kedvezmény illeti meg részvételi díjából! Érd: balatonatuszas@szeretemujbudat.
hu, Junghausz Rajmund 06/70/942-4624.

Kolonics-kiállítás

Május elejéig tekinthető meg a Klauzál
Házban a Kolonics, a sportlegenda vándorkiállítás.

Kertészeti szakkiállítás és vásár

Április 27–29. Corvinus Díszkert 2012 –
Kertészeti szakkiállítás és vásár (1118 Budapest, Villányi út 29–43.) A 60+ kártyával
rendelkezők számára 15% kedvezményt
biztosítunk.

Tollaslabdapálya-bérlési lehetőség
Minden pénteken 18.30–19.30
Helyszín: Gabányi Sportcsarnok, 1116
Hauszmann Alajos utca 5. 06/30/5129658, varhegyi.katalin@gmail.com

„Helyben vedd meg!” piknik

Május 5-én 9–14 óráig tartják a „Helyben
vedd meg!” pikniket. Célja a helyi vásárlási célpontok megismertetése, és azok aktív
(gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel) történő megközelítése. Interaktív
kerékpáros játék is várja az érdeklődőket,
nyeremény: energiatakarékos izzó. Fődíj:
50 000 forint értékű vásárlási utalvány.

HIRDETÉS
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APRÓHIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN
XI. KER., Villányi út 50. szám alatti alagsori helyiség
csendes tevékenységre, hosszú távra kiadó. Víz, villany, gáz, mosdó van a helyiségben. Érdeklődni: Nagy
László +36/30/312-9886, e-mail: kpest42@freemail.hu
ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK! 2–3 generációs, XI–XXII.
határán lévő 160 nm-es házamat kisebb lakásra (-okra)
cserélném értékegyeztetéssel (panel kizárva) vagy eladnám. 226-4539, +36/20/333-1477.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ helyiségek: irodának, műhelynek, raktárnak.
06/20/540-3664.
ALLEE közeli, csendes, körpanorámás, új építésű,
kétszobás lakás kiadó 89 000-ért, garázs lehetséges
06/70/549-3259.

OKTATÁS
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást
vállal. 06/30/479-7247.
MATEMATIKAOKTATÁS középiskolásoknak és
középiskolába készülő nyolcadikosoknak gyakorlott
szaktanártól: +36/30/633-1390.
AZ ALLEE-NÁL angol-német tanítás és korrepetálás.
06/30/259-7091, 4665-301.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára felkészít,
korrepetál a körtérnél. 3862-382, 06/20/546-8963.
ANGOLOKTATÁS minden szinten nyelvvizsgáztató
tanárnőnél Kelenföldön. 277-9316, 06/30/350-0554.

Hungaricum-totó
FÉG gázkészülékszerviz és villanybojler vízkőtelenítés.
Tel.: 359-50-33 vagy 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELŐ 11 k. Pálfi Zoltán. 06/30/9476036, villanyszerelo11.5mp.eu

LAKÁSSZERVIZ
ÜVEGEZÉS háznál is, biztosításra is. 310-4116,
06/30/281-1457.
SZOBAFESTÉS, parketta-burkolás. 06/30/232-8732.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen. 202-2505,
06/30/251-3800.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogozás. 06/20/4711870.
ALPINISTA szakipari munkák: 06/20/471-1870.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák.
06/30/517-7120, www.faepito.hu
EZERMESTER szolgálat, lakásszerviz. 06/30/960-4525.
CSALÁDI és társasházak ereszdeszkázatának és egyéb
faszerkezetek mázolása: 06/20/471-1870.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPJAVÍTÁS
06/20/288-5148.

garanciával,

hétvégén

is.

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

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

SZOLGÁLTATÁS

VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített!
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, 06/20/9170697.
VILLANY- és bojlerszerelés. 310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANY-VÍZ SZERELÉS hétvégén is. Elektromos cserépkályhák hőtárolós kályhák javítása. www.
villjozef.hu T.: 06/70/235-6644.

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.
KERTGONDOZÁS, háztakarítás, fakivágás lélekkel,
nyugdíjasnak kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal 4 Pillér Kft. 4054603, 06/30/931-5495.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 2852882, 06/30/878-8977.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést,
permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, víz-
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és villanyszerelést, kisebb javításokat is vállalok.
06/30/9750-053, 226-2527.
REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere.
06/20/321-0601.
ENERGIATANÚSÍTVÁNY készítést vállal okl. építőmérnök. 06/20/938-0891.
GURTNICSERE, redőnyjavítás, -szerelés. 06/70/389-1679.
TÁRSASHÁZKEZELÉST vállal kerületi kft.
06/20/349-9937.
REDŐNYŐSMUNKÁK: 06/20/219-3061.
REDŐNY, reluxa gyártás-javítás. 370-4932.
PARKETTÁZÁST vállalok. 06/30/742-3019.
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás. 06/70/541-9022.
AJTÓ-ABLAK zárjavítás asztalosmunkák. 06/70/2628598, 06/30/294-3639.
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.

Kérdésünk: Honnan származik a
magyar pirospaprika?
a) Ajkáról b) Makóról
c) Szegedről és Kalocsáról
Megfejtéseiket a media@ujbuda.hu
e-mail címre várjuk május 3-ig!
Előző nyertesünk: Györkei Roland

GYÓGYÁSZAT
FOGSORKÉSZÍTÉSI akció! Kivehető fogsor
39 500 Ft/db. Törhetetlen fogsor 49 500 Ft/db. Porcelánhidak és -koronák készítése. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/737-5251.
GYÓGYPEDIKŰR, kézápolás, GÉL-lakk. XI., Andor
u. T.: 203-5715, 06/70/771-2585.

RÉGISÉG
DIPLOMATA LAKÁS berendezéséhez antik bútort,
kvalitásos festményt keresek megvételre 06/30/303-6940.

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.

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

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

HELYI ÉRTÉK
Újbudán születnek a Quimby slágerei
A két évtizedes múltra visszatekintő Quimby zenekar slágergyára Újbudán található. Olvasóink talán nem is gondolnák,
hogy hazánk egyik legnépszerűbb együttese mennyi időt
fordít gyakorlásra. A mindössze egyetlen helyiségből álló,
Fehérvári úti gyártelepen található szűk próbateremben félmeztelenre vetkőzve bírják csak ki a zenészek a többórás pró-

Új lakóink – babafotók
Egy újszülött érkezése mindig
nagy boldogság az egész család számára. Amennyiben szeretnék örömüket megosztani a
közösséggel, szeretettel várjuk
szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbűvölő
fényképeket. A legjobb képek
megjelennek az újságban. A
fotókat postai úton a 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13–
15. címre, vagy elektronikus
formában az media@ujbuda.
hu e-mail címre várjuk.

SZABAD A PÁLYA!

Gyermekrajzpályázatot
hirdet az Újbuda újság!
A korábbi nagy sikerre való tekintettel az
Újbuda újság ismét
gyermekrajzpályázatot
hirdet. Sok szeretettel
várjuk minden művészpalánta alkotását szerkesztőségünkbe, a 1118
Budapest, Csíki-hegyek
utca 13–15. szám alá. A
beküldök között a leg-

bát, mert a hangszigetelt ajtót és az ablakokat be kell ilyenkor csukni, hogy a
közeli autószerelő műhelyben
dolgozókat ne zavarja a hangorkán. Tipikus koncertzenekar, nem szeretnek, nem is
tudnának halkabban
Helyi érték
zenélni.
minden
hétfőn
– Irreálisan sokat
19.15-kor
próbálunk! – nyilatkozta az együttes dobosa, a kerületünkben
élő Gerdesits Ferenc,
majd hozzátette, hogy mivel sokat koncerteznek, lényegében csupán a pihenő
időszakokban van idejük új dalokat írni, alaposan
begyakorolni a koncertprogramot, így amikor nincsenek turnén, szinte minden idejüket a plakátokkal
és egyéb relikviákkal is gazdagon kidekorált próbateremben töltik. Ráadásul Feri több együttesben is
veri a bőröket, nemrég jelent meg másik zenekarának, a Marlboro Mannek új lemeze is.
A nagyszerű zenekar billentyűse, Balanyi Szilárd
és énekes-gitárosa, Kiss Tibor is kerületi lakos. Igaz,
előbbi még csak néhány hónapja vallhatja magát
újbudainak, de a hölgyek által imádott, különleges
hangú és tehetségű Tibor már több éve lakótársunk,
ráadásul imádja Újbudát!
A zenekar idehaza már sok díjat megnyert, most
a nemzetközi hírnév felé mozdulnak. Májusban
kezdődő európai turnéjuk keretében Berlin, Párizs,
Amszterdam és London közönségét varázsolják
majd el dalaikkal, amelyek közül sok Újbudán született.

Elkeresztelt játszóterek
Véget ért az Adj nevet a játszóterednek! akció, amit még februárban hirdetett meg Újbuda Önkormányzata. A zárt, kerítéssel
körbevett játszóterek elnevezésére kiírt ötletbörzére március
16-áig várták a javaslatokat azért, hogy tavasszal már a névtáblák is kikerülhessenek a bejáratok fölé. Összesen több mint 70
játszóteret kereszteltek el a környékükön lakók, ezekből csemegézünk most. A teljes lista megtalálható a www.ujbuda.hu
honlapon.
• Abádi téri játszótér: Levelibéka
• Albert u. 42–48. tömb mögötti játszótér: Mikkamakka
• Bogdánfy Ödön u. 2–3. közötti játszótér: Menő Manó Menedék
• Erőmű u. 1–3.mögötti játszótér: Kacajpark
• Karcag u.–Mezőkövesd tömbbelső: Túrósrétes

Az

Limpek Veronika, 7 éves 1. osztályos,
Teleki Blanka Általános Iskola

jobbak könyvjutalomban
részesülnek, és bekerülnek az újságba is!
Kérjük Önöket, hogy
levelükben a címük mellett a telefonszámukat
vagy e-mail címüket is
szíveskedjenek feltüntetni. A rajzokat nem küldjük vissza.

Névnapi
kaland lufikkal

HÉTFŐ-KEDD
18.00 Újbudai Mozaik
A XI. kerület hírműsora
18.15 Ez törMűsorainkat
tént
megtekinthetik
18.45 Az én
történetem
a www.ujbudaportréműsor
media.hu
19.15
Helyi
oldalon is
érték
lokálpatrióta
műsor
19.30 Útravaló
ökumenikus műsor
19.45 60+
20.00 Újbudai Mozaik
20.15 Kulturális ajánló
20.30 Itt vagyunk!
21.00 Kávészünet
21.30 Édes élet
21.45 Made in Hungary
22.00 Újbudai Mozaik
22.15 Ez történt
22.45 Az én történetem
23.15 Helyi érték
23.30 Útravaló
23.45 60+
SZERDA-CSÜTÖRTÖK
18.00 Újbudai Mozaik

Szép májusi nap virradt ránk ezen a reggelen, gyönyörű napsütéssel és az igencsak
meleg tavasz finom illatával. Anyukámmal ezen a napon is elindultunk az óvodába, mint minden reggel, de valahogy már
ekkor éreztem, a mai nap egy kicsit más
lesz, mint a többi. Ekkor még nem is sejtettem, hogy a délutáni játszózás milyen
nagy meglepetést tartogat számomra.
Az oviból a barátaimmal együtt sétáltunk a játszó felé egy közös homokozásra, csúszdázásra. Amikor megérkeztünk
csodálkozó szemekkel láttam, milyen sok
barátom és ovis
társam van lent a
Kedves Olvasók!
jó kis játszónkon.
Összesítettük
Szinte sikítva fua beérkezett
tottunk
ide-oda,
játszótéri törtéamikor észrevettük
neteket, amelyek
közül az elköveta kerítésen himbákező négy laplódzó sok-sok szíszámban az első
nes lufit, a füves
négy helyezett
részen megterített
történeteit olvaspiknikes pokrócot.
hatják. Most a 4.
Akkor már érezhelyezést elért, 7
tem, hogy valami
éves Bánkuti
Alexandra névnagyon klassz donapi kalandjait
log van készülőben.
ismerhetik meg.
A piknikes pokróc
tele volt mindenféle finomsággal, egészséges rágcsákkal,
vízzel, frissítő limonádéval. És kiderült,
hogy ez mind a miénk! Juhééj! Neki is
álltunk elfogyasztani az ízletes étkeket a
felnőttekkel együtt.
A még nagyobb meglepetés csak ezután
következett: derült égből villámcsapásként ért minket, hogy ma, a névnapom
alkalmából ellátogatott ide a játszóra hozzám és barátaimhoz egy bohóc. No, aztán
hajtogattunk lufikat, kergetőztünk, bohóckodtunk, táncoltunk vagy egyórányit.
Irtóra jó volt. Annyira kimelegedtünk,
hogy ilyenkor esik csak igazán jól a víz és
a limonádé. Ekkorra már egy kicsit elfáradtunk, és boldog, elégedett mosollyal az
arcunkon rohangásztunk még egy kicsit...
(A leírtak a Bártfai utca és a Tétényi út
20–30-as tömb mögött lévő játszótéren
történtek 2009 májusában)

heti műsorrendje
A XI. kerület hírműsora
18.15 Haszonkulcs
gazdasági és vállalkozói
műsor
18.30 Álláspontok
véleményműsor
19.00 Tudáspresszó
a tudományról közérthetően
19.15 Célkeresztben
a Haderő magazinja
19.30 Csillagszem
Kiss Zoltán Zéró zenés
műsora
20.00 Újbudai Mozaik
20.15 Ez történt
20.45 Az én történetem
21.15 Helyi érték
21.30 Útravaló
21.45 60+
22.00 Újbudai Mozaik
22.15 Haszonkulcs
22.30 Álláspontok
23.00 Tudáspresszó
23.15 Célkeresztben
23.30 Csillagszem
PÉNTEK-SZOMBAT
18.00 Újbudai Mozaik
A XI. kerület hírműsora
18.15 Kulturális ajánló

18.30 Itt vagyunk!
ifjúsági műsor
19.00 Kávészünet
Huszárik Kata műsora
19.30 Édes élet, édes
otthon
19.45 Made in Hungary
20.00 Újbudai Mozaik
20.15 Haszonkulcs
20.30 Álláspontok
21.00 Tudáspresszó
21.15 Célkeresztben
21.30 Csillagszem
22.00 Újbudai Mozaik
22.15 Kulturális ajánló
22.30 Itt vagyunk!
23.00 Kávészünet
23.30 Édes élet
23.45 Made in Hungary
VASÁRNAP
12.00 Újbudai Mozaik
12.15 Ez történt
12.45 Az én történetem
13.15 Helyi érték
13.30 Útravaló
13.45 60+
14.00 Újbudai Mozaik
14.15 Haszonkulcs
14.30 Álláspontok
15.00 Tudáspresszó

15.15 Célkeresztben
15.30 Csillagszem
16.00 Újbudai Mozaik
16.15 Kulturális ajánló
16.30 Itt vagyunk!
17.00 Kávészünet
17.30 Édes élet
17.45 Made in Hungary
18.00 Újbudai Mozaik
18.15 Ez történt
18.45 Az én történetem
19.15 Helyi érték
19.30 Útravaló
19.45 60+
20.00 Újbudai Mozaik
20.15 Haszonkulcs
20.30 Álláspontok
21.00 Tudáspresszó
21.15 Célkeresztben
21.30 Csillagszem
22.00 Újbudai Mozaik
22.15 Kulturális ajánló
22.30 Itt vagyunk!
23.00 Kávészünet
23.30 Édes élet
23.45 Made in Hungary

