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Magasban a székely zászló

Készül a közösségi kert

Bukarestet erősen megosztotta a magyar szolidaritás, hivatalos állásfoglalás nincs, a kormánypárt provokációnak ítéli a helyzetet.

Látszik, hogy a társadalomnak szüksége van
a közösségekre, Újbudán a Neszmélyi és
Menyecske utca között lesz az első kert.
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Indul a beiratkozás,
kérdés, mi a jó a gyereknek?

A kerületi népességnövekedés időnként fejtörést
okoz az oktatási intézményeknek.

Kétmilliárd jut fejlesztésre

SIKERSZTORI

14 karatés aranyérem
A Budai Harcművész SE január végén három
egyesület részvételével meghívásos versenyt
rendezett 76 versenyzővel. A megmérettetés
célja a kezdők bevonása a versenyzés élményébe, a haladóbbaknak pedig a február végén
megrendezésre kerülő diákolimpiai versenysorozatra való felkészülés volt. Az eseményen
részt vevő 29 újbudai versenyző összesen 40
versenyszámban indult. Végül 14 arany, 11
ezüst, 9 bronz és 6 darab 4. helyezést szereztünk.

Megszületett Újbuda 2013. évre szóló költségvetése, amelyhez az állami
feladatátvállalásoknak köszönhetően a
képviselő-testületnek teljesen új alapokra kellett helyeznie a forráselosztás
stratégiáját. Horti Istvánnal, a kerület
jegyzőjével arról beszélgettünk, milyen
változásokat hoz ez az év, és milyen
célokat valósít meg a kerület.

• Rengeteg változás történt tavaly az önkormányzatok életében. Hogyan hatott ez az
idei költségvetésre?
A 2013-as költségvetés az előző évhez képest
alapvető változásokat tartalmaz, ami elsősorban a most folyó államreform következménye. Ezzel együtt a költségvetés egyensúlyban
van, a gazdálkodás ez alapján stabilan folyhat.
A járási hivatalhoz átkerülő államigazgatási,
illetve tankerülethez átkerülő oktatási (köznevelési) szakmai feladatok hatására a költségvetés főösszege az előző évi eredetihez képest
23 milliárd Ft-ról 18,5 milliárd Ft-ra, mintegy
4,5 milliárd Ft-tal csökkent.
Ennek jelentős következményei lettek. A közalkalmazottak létszáma 1134 fő pedagógussal,
a hivatal létszáma az előző évhez képest 80
fővel csökkent, de tervezzük május 1-jétől további 23 fő csökkentést, mely még lehetővé
teszi a feladatok elvárt színvonalú ellátását.
Idén a fejlesztések megvalósításához szükséges forrásaink rendelkezésre állnak, külső forrás (hitel, kötvény) bevonására nincs szükség.
Természetesen az adódó pályázati lehetőségeket ki fogjuk használni.
A főváros felé lakásértékesítésből fizetendő tartozásunk is rendeződni fog ez évben,
ugyanis elfogadták a lakástörvény módosítását, mely 2013. június 30-iág ad lehetőséget
annak elszámolására, hogy az ilyen címen
befolyt bevételeket lakásgazdálkodási feladatokra fordítottuk.

A meghívásos verseny újbudai vonatkozású
eredménylistája:
Csipeszharc:
1. helyezett:
Nagy Nóra Gyerek 0. (7–8 évesek) Lány
Formagyakorlat:
1. helyezett:
Nagy Bernát Gyerek 0. (7–8 évesek)
Szeitz Adrienn Gyerek I. (9–10 évesek)
B csoport
Lestál Fanni Gyerek II. (11–12 évesek)
Haladó
Végh Antal Serdülő (13–14 évesek)
Borhegyi Veronika Felnőtt
Küzdelem
1. helyezett:
Pozsonyi Péter Gyerek I. (9–10 évesek) fiú
Könnyűsúly
Szlovák Zoltán Gyerek II. (11–12 évesek) fiú
Könnyűsúly
Pozsonyi Tamás
Középsúly
Parcsetich Ernő Gyerek II. (11–12 évesek) fiú
Nehézsúly
Fris Norbert Gyerek II. (11–12 évesek) fiú
Haladó
Lestál Fanni Serdülő (13–14 évesek) lány
Open
Vikukel Máté Serdülő (13–14 évesek) fiú
Könnyűsúly
Matuz András Ifjúsági fiú Open

Az interjú és írásaink a költségvetésről
a 6–7. oldalon folytatódnak

Vita pattant ki az épületenergetikai felújításokról
Egy közös képviselő azért keresett meg bennünket, mert az általa vezetett ház lakói úgy érezték, becsapták őket. Sok társasházban az elmúlt években valósult meg az ökoprogram, amely
során az egycsöves, gazdaságtalan fűtési rendszert korszerűsítették. Megkeresésünkre a FŐTÁV mindenkit megnyugtatott,
az ökoprogramok komoly fejlesztések, amelyek a teljes műszaki átalakítás által érnek el jelentős megtakarítást, nem pusztán
a költségmegosztók felszerelésével, hiszen azok nem is arra
valók. A FŐTÁV Zrt. honlapján közzétett információk alapján
a megtakarításokat 17–23% közé teszik az ökoprogram keretében korszerűsített házaknál. A leírtak olyan épületekre vonatkoztak, ahol még nem történt meg a korszerűsítés, és csak a
költségmegosztókat szerelték fel.

Az erről szóló korábbi cikkünk megjelenése után az Etele út
15-25. alatti társasház és a FŐTÁV is szóváltásba keveredett,
Szalóki Sándor közös képviselő szerint ugyanis – terveikkel
ellentétben – a lakók lényegesen többet fizetnek a kelleténél,
mert szerintük a szolgáltató nem hajlandó a törvényi szabályozásnak eleget téve a lakásonkénti mérés szerint elszámolni és
számlázni a költségeket. – A FŐTÁV a mérőórát költségmegosztónak tekinti, emiatt a szolgáltató hőveszteségét a lakók fizetik – mondja a képviselő, aki szerint a szolgáltató azért nem
akarja elismerni rendszerüket, mert a ház fejlettebb technológiát alkalmaz, mint ők.
A FŐTÁV közleményében úgy fogalmaz, a Etele úti ház által
megvalósított megoldás több ponton sem felel meg a mérésre

vonatkozó törvényi szabályozásnak, így a felszerelt eszközök
alkalmatlanok a mérésre, költségmegosztásra viszont használhatóak. A helyzet szerintük elkerülhető lett volna, ha figyelembe veszik a szolgáltató cég által tett javaslatokat. Az általuk alkalmazott megoldás nem teljesen új, Budapesten több lakásban
is ezt a fejlesztést hajtották végre – csak megfelelően csinálták
meg. A FŐTÁV vezérigazgatója, Fekete Csaba azt mondja,
azért szólalt fel az ügyben, mert nem szeretné, ha egy rossz
megoldás, elrontott kivitelezés félrevezetné az embereket, hiszen az ugyanezzel a fejlesztéssel korszerűsített házakban jó
ideje megfelelően működik a lakásonkénti mérés és számlázás.
						 (T.D.)
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RÖVIDEN
Mindenkit várnak
az adományboltban
Ősszel nyílt az E-cherry adománybolt a Vegyész utca 5. szám alatti épületben,
.hu
ahová bárki beviheti az otthon már
DA
JBU
Ú
feleslegessé vált, de mások számára még használható ruhaneműit,
Bővebben:
játékait és egyéb tárgyait. Ezeket
www.ujbuda.hu/
a vevők jóval a termékek piaci ára
hirek
alatt, igen csekély összegért vásárolhatják meg.
A működtetők minden olyan tárgyat
szívesen fogadnak, amely egy átlagos háztartásban előfordul, használható állapotban
van, nem nagyméretű, a beadójának már feleslegessé vált és szeretne vele másoknak örömet szerezni. Az adományokat nyitva tartási
időben bármikor, előzetes egyeztetés nélkül
be lehet adni. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
10-től 18 óráig. Hétvégén zárva.

Csőtörés a Somlói úton
Csőtörés miatt szakadt be az úttest február
17-én az I. és a XI. kerület határán. A Somlói
úton, a Balassi Bálint Intézet mellett a kifolyó
víz úgy alámosta az utat, hogy az megsüllyedt,
és egy részen beszakadt az út menti füves területtel együtt. Kora este a Somlói utat egy
szakaszon teljesen le kellett zárni, egy időre
a környék nagy részén szünetelt a vízszolgáltatás. A vízhiányról és a vízfelvételi lehetőségről a lakosságot a tűzoltók tájékoztatták. A
gépkocsi- és gyalogosforgalom elterelésében
a Lágymányosi Polgárőrség volt a rendőrség
segítségére.

Besurranásos lopás
A napi rutinhoz tartozó, szúrópróbaszerű ellenőrzés közben a Móricz Zsigmond körtér
környékén a rendőrök két férfit igazoltattak
gyanús viselkedésük miatt. Igen sietősen haladtak a körtér felé, ráadásul szemmel láthatóan rejtegettek valamit a ruházatuk alatt.
Hamarosan kiderült, hogy a két férfi büntetett
előéletű és bűnlajstromukon már több lopás is
szerepel. A ruházatukból előkerült két köteg
nagy címletű pénzzel nem tudtak elszámolni,
a pontos összeget sem ismerték. Így a további
intézkedés során kiderült, hogy a Fadrusz utca
2. szám alatti fogorvosi rendelőbe bejutva, az
ott lévő kabátból lopták el a pénzt.
A rendőrök mindenkit figyelmeztetnek,
hogy vigyázzanak értékeikre. A megelőzés a
legjobb eszköz, hiszen legtöbbször a figyelmetlenségünket, óvatlanságunkat kihasználva
surrannak be a tolvajok. 		

Merre tart az oktatás?
Erre a kérdésre adott választ Hoffmann Rózsa
oktatásért felelős államtitkár a Szent Margit Gimnáziumban tartott előadásán, ahol az
aktuálpolitikai ügyeket kevéssé érintve arról
beszélt, miért fontos, hogy a kormány által
kijelölt úton haladjon tovább a magyar közoktatás ügye. Hoffmann Rózsa Rétvári Bence
közigazgatási államtitkár meghívására érkezett a Szentimrevárosi Esték rendezvénysorozat legutóbbi találkozójára.

Kutyák életét mentették meg
közterület-felügyelők
Január 17-én a késő délutáni órákban érkezett a lakossági bejelentés az Újbuda Közterület-felügyelethez, hogy Kamaraerdő egyik
bérelt telkén két kutyát éheztetnek. A helyszínre kiérkező felügyelők két kis termetű,
keverék ebet találtak, amelyeket rövid, alig
egy méteres pórázon egy-egy fához kötöztek.
A kutyáknak a minimális mozgástéren belül
mindössze egy-egy etető és itató tálja volt, valamint némi összetákolt búvóhely. A bejelentő
szerint az ebeket csak a környékbeliek etetik
napok-hetek óta, gazdájukról semmit sem lehet tudni. A budaörsi Zöldsziget-állatmenhely
ajánlotta fel, hogy 2013. január 18-án telephelyükre szállítják az átfagyott és lesoványodott
kutyákat.

2013. február 27.

Bukarest véleménye szerint
a zászló provokáció
A bukaresti képviselőház nem kíván reagálni arra, hogy a magyar
Országházra kitűzték a székely zászlót – jelentette be Valeriu
Zgonea, az alsóház elnöke.
Több táborra szakadt a román közvélemény, a naciona– Büszkék lehetünk arra, hogy Déllisták szélsőséges megnyilvánulásai mellett az európai
Budáról, a XXII. kerületből indult el
szemléletet vagy a magyar anyaország gondoskodáa zászlófelhúzással kinyilvánított szosát méltató véleményekkel is lehet találkozni az írott
lidaritási kezdeményezés, és számos
sajtó hasábjain vagy a televíziós műsorokban. A romás település is követte a példánkat –
mánok többsége belátja, hogy a kisebbségeknek jogot
mondta Németh Zoltán országgyűlési
kell biztosítani saját nemzeti jelképeik használatára,
képviselő, azt követően, hogy Újbudán
ugyanakkor úgy vélik, a mesterségesen felduzzasztott
is felvonták a székely zászlót. Kiemelszékelyzászló-ügy mögött Románia területi integritását
te, az a legfőbb cél, hogy az európai
veszélyeztető érdekek húzódnak, a székely megyék auközvélemény is meghallja hangunkat.
tonómiatörekvését határozottan elutasítják.
– Minden bántó szándék nélkül, butaság és barbárság, ha egy közösség
szimbólumát, a zászlaját nem engedik kitenni. Nem engedik, hogy egy szerethető, szelíd eszközzel, a zászló felvonásával élje meg bárki azt, hogy egy
közösséghez tartozik. A józan európai többség tudja, képtelenség lenne, hogy
például a spanyol hatóságok egy Barcelona-mérkőzésen megtiltsák a szurkolóknak a katalán zászló lengetését – tette hozzá Deutsch
Tamás európai parlamenti képviselő.
Az MSZP
A Valeriu Zgonea szociáldemokrata politikus szerint a mameghívására
gyar–román viszonyt „egyesek” szándékosan próbálják
Budapestre látogat
Victor Ponta
aláásni, a romániai politikusoknak azonban nem szabad
március 9-én, ahol
a provokációra reagálni. Élesebb hangon bírálta ugyanaktöbbek között
kor a budapesti vezetést Victor Ponta miniszterelnök, Ora kiéleződött
bán Viktort Románia ellenségének nevezte, aki valójában
magyar – román
nem a romániai magyarság helyzete miatt aggódik, hanem
feszültségről is
pusztán szavazatokat akar gyűjteni a kettős állampolgársátárgyal.
gú erdélyiektől.
– A székelyzászló-ügy nemcsak a román politikai elitet,
hanem a helyi magyarok képviselőit is megosztotta. A magyar külügyminisztériumnak először az RMDSZ-szel kellene egyeztetnie, hiszen a szövetség
a magyarság legitim képviselője Romániában – jelentette ki Borbély László, a román képviselőház külügyi bizottságának elnöke, az RMDSZ politikai
alelnöke. – A szolidaritásvállalás értékelendő, ám erre léteznek diplomáciai
csatornák, nem feltétlenül a sajtóban kell üzengetni – tette hozzá a politikus.
– A zászlóháború csak összmagyar szolidaritással nyerhető meg, az RMDSZ
azonban továbbra is a magyarellenes (román) kormánypártok kegyeit keresi, a magyar közérdek helyett csak önön érdekeit védi – áll az Erdélyi Magyar Néppárt Toró T. Tibor elnök által jegyzett állásfoglalásában. Az erdélyi
magyar ellenzékiek azt is kifogásolják, hogy az RMDSZ több meghatározó
politikusa elutasította a székelyzászló-ügyben szolidaritást vállaló magyar
kormány fellépését, de remélik, hogy a március 10-ére meghirdetett marosvásárhelyi tüntetésen az RMDSZ is csatlakozik az autonómia pártiak táborához.
						
(Újbuda)

FELHÍVÁS
Civil Információs Fórum
Dr. Simicskó István,
Újbuda országgyűlési
képviselője Civil Információs Fórumot szervez
a kerületi civil szervezetek számára, ennek
keretéban tájékoztató
előadások hangzanak
el a 2013-as Nemzeti
Együttműködési Alapnál
benyújtható szakmai pályázatokról, az elszámolás módjáról, valamint
az EPER használatáról. A
fórumon lehetőség nyílik
a kérdésfeltevésre is. Időpont: 2013. március 6.,
16 óra. Helyszín: Újbuda
Polgármesteri Hivatala, földszinti nagyterem (Zsombolyai
utca 5.). Minden civil szervezetet szeretettel várunk! Részvételi szándékukat kérjük, jelezzék a 06/20/357-1135 telefonszámon vagy a civil.ujbuda@gmail.com e-mail címen,
ahová kérdéseikkel is fordulhatnak.

FELHÍVÁS
Tehetséggondozás
Újbudán!
Az Újbudai Pedagógiai Intézet Akkreditált Kiváló Tehetségpont sikeres pályázatai
TÁMOP – 3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program”
a tanórán kívüli tehetségsegítő programok szervezésére
a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése
érdekében. A program eredményeként kilenc kerületi óvodában és iskolában valósulnak meg egy- vagy többnapos
gazdagító, tehetségfejlesztő programok.
Matematikai versenyfelkészítő szakkör
Érdeklődés, jelentkezés: Újbudai Pedagógiai Intézet telefonszámán: 06/1/381-0664
Csoportos pedagógusképzés megvalósítása: a képzés keretében a résztvevők gazdagító programok alkalmazásához
kapnak elméleti és gyakorlati támpontokat.

Hét Határ és az uniós pénzek
Konferenciát szervezett a Hét
Határ Önkormányzati Szövetség
február 15-én azzal a céllal, hogy
kézzelfogható segítséget nyújtson
a 2014–2020-ig terjedő időszak
uniós fejlesztési programjainak
kidolgozását, előkészítését végző
önkormányzatoknak. Az újbudai
Polgármesteri Hivatalban tartott
eseményen részt vett Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, a
szövetség elnöke.
ÚJBUDA

Az Európai Tanács tagjai, azaz az Unió
tagállamainak állam- és kormányfői
döntöttek a 2014–2020-ig terjedő, 7
éves időszak uniós keretköltségvetéséről. Az alkufolyamatnak köszönhetően
az egy főre jutó fejlesztési támogatásokat tekintve a 27 tagországból hazánk a
második helyre került.
– Ezen pénzek felhasználásához arra
van szükség, hogy elkészítsük az úgynevezett Partnerségi megállapodás nevet
viselő nemzeti fejlesztési programunkat. Ehhez 7–8 operatív programot kell
előkészíteni, hogy a közlekedésfejlesztésben, a humánerőforrás-fejlesztésben,
a munkahelyteremtésben, a gazdasági
életben, a kis- és középvállalkozásokat
tekintve mit akarunk véghez vinni az
előttünk álló 7 évben. A jogszabályok
jelenlegi állásáról adtunk tájékoztatást,
illetve arról, milyen módon tudnak a
kormány, az egyes minisztériumok,
illetve a megyei önkormányzatok által irányított programozási, tervezési
munkába a települési önkormányzatok
bekapcsolódni – mondta el Deutsch Tamás.
Az önkormányzatok számára a legkomolyabb feladat ma még az, hogy a
most futó, illetve 2013. december 31éig tartó időszakban még kiírásra ke-

rülő pályázatokon minél sikeresebben
szerepeljenek, illetve a már elnyert forrásokat minél hatékonyabban felhasználják. A mostani periódusban beinduló
fejlesztési programokat, az úgynevezett
N+2-es szabály alapján 2015. december
31-éig kell befejezni.
– Azt tudjuk javasolni, hogy már most
legalább akkora energiát kell a 2014–
2020 közötti időszak előkészítésére fordítani, mint amekkora energiát igénybe
vesz a most futó fejlesztések, vagy a
még várt pályázatokon való részvétel
előkészítése, hiszen nagyon közel van
már 2014. január 1-je. Lényegét tekintve 10 és fél hónap maradt a munka
elvégzésére. Ez a rövid idő nem azért
állt elő, mert valaki hibázott volna (az
önkormányzatok vagy a magyar államigazgatás), hanem azért, mert csak most,
az előzetesen remélthez képest fél-háromnegyed évvel később, 2013 elején
fogadta el a következő 7 éves időszak
keretköltségvetését az Unió – tette hozzá Deutsch Tamás.
(H.L.)
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A jó idővel indulhat a kátyúzás

Várni kell a Fehérvári útra
A tavasz közeledtével megszaporodtak a kerületi közutak egyre romló állapotáról
hírt adó lakossági bejelentések – derül ki a hivatali statisztikából. Az idei tél különösen kedvezett a hatalmas kráterek kialakulásának, hiszen a hideg, csapadékos
és enyhe idő váltakozása kínozza meg a leginkább az útburkolatokat. Újbuda Önkormányzata éppen ezért a 2013-as évre szokatlanul magas összeget különített el
útjavításra és -felújításra.

A legtöbb panasz a Fehérvári úttal
kapcsolatban érkezik, amely azonban fővárosi kezelés alatt áll. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
megkeresésünkre arról tájékoztatott,
a felújítás ütemezése szerinti négy
szakasz különböző állapotban van.
A Móricz Zsigmond körtértől a
Hamzsabégi útig tartó első szakaszt
2002–2003-ban, a körtéri aluljáró
építésekor, illetve 2008-ban, a 4-es
metró munkálatai kapcsán felújították, így ezzel
nincs teendő.
A második szakasz – amely a Hamzsabégi
úttól az Etele útig tart – rossz állapotú, de felújítása csak a BKK 2014–2015. évi távlati tervei között szerepel. A harmadik, az Etele út és
a Kondorosi út közötti rész felújítását – amely
a legrosszabb állapotú szakasz – a BKK 2013ra előirányozta, de a kivitelezésre 2014-ig várni
kell. A negyedik, a Kondorosi úttól a Kitérő útig
(Savoya Park) tartó útszakaszt 2006-ban renoválták, az esetleges hibákat pedig időközben ki
fogják javítani – közölte a központ. Az autósok
járműveiben komoly károkat okozó kátyúk

megszüntetésére a kerületben idén
kiemelt figyelmet szentelnek a városatyák, akik a frissen megszavazott
költségvetésben 254 millió forintos
keretösszeget szánnak útkarbantartásra és -felújításra. – Tavaly erre a
feladatra mindössze 95 millió forint
állt rendelkezésre, így a mostani ös�szeg jóval nagyobb eredményeket
helyez kilátásba – tájékoztatott Büki
László városüzemeltetési igazgató,
aki elmondta, mindent megtesznek azért, hogy
egy észlelt úthibát a mihamarabb kijavítsák.
Az ujbuda.hu honlapon megtalálható a kátyúbejelentő zöldszám, amelyen keresztül a lakók
jelezhetik a felfedezett hibákat. Az Újbuda Prizma Kft. útkarbantartási divíziója pedig folyamatosan ellenőrzi az utakat, a regisztrált kátyúkat
betemeti. Az önkormányzati vezetés útfelújítási
munkálatokat is kilátásba helyezett: járda- és
parkolóépítés, illetve aszfaltszőnyegezés szerepel az idei tervek között. A Csetneki utca, a
Kőrösy József utca és a Nedecvár utca leromlott
állapota miatt teljes útburkolatcserén esik át.
			
(T. D.)

Családanyaként
futónagykövet

GAZDAGRÉT

Március 15. – Közös ünnep Újbudán
Kedves Újbudaiak!
Polgármesterként fontosnak tartom, hogy nemzeti ünnepeinket kerületünk közösségében is megünnepejük, ezért idén a Feneketlen-tó mellé,
az Edömér utcába invitáljuk majd Önöket március 15-én, hogy együtt,
családdal, barátokkal emlékezzünk történelmünk egyik legjelentősebb
állomására.
Az igazi tavasz kezdetét számomra minden évben március 15-e jelenti,
és azt gondolom, ezzel az érzéssel nam vagyok egyedül. Az 1848-as forradalom
évfordulóján köszönt be hozzánk az új évszak a megújulás élményével. A változások, újítások igényével léptek fel a Márciusi Ifjak is 1848-ban, akik fiatalos
bátorsággal láttak neki a szabadság kivívásának. Éppen ezért fontos méltó módon ünnepelni, ezért is szerepel a terveink között az, hogy minden kerületi polgárnak lehetőséget biztosítsunk erre. Idén egy nagyobb szabású közös ünneplést
szeretnénk, ahová bárki kilátogathat, és egyedül, barátokkal, családdal, gyerekekkel is megtalálja azt, ami igazi ünnepi hangulatot varázsol március 15-re.
Emlékeznünk kell azonban ilyenkor a veszteségeinkre is, azokra, akik a magyar függetlenség és nemzeti egység vértanúi lettek, mint az Aradon kivégzett
tizenhárom vértanú. Jólesik emlékezni itt, a kerületben, még akkor is, ha vannak
olyan történelmi helyeink, mint a Citadella, amit az egyetemi csillagvizsgáló
helyére építtetett 1854-ben Haynau, a rebellis pesti lakosság megfélemlítésére.
De itt húzódik a Schweidel utca, a német származású Schweidel József tábornok
emléktáblájával, akit éppen Haynau ítéltetett golyó általi halálra. Lágymányoson, az Irinyi József utca 47. számú házon álló domborműves emléktábla névadójára emlékeztet, akinek javaslatára megszületett a 12 pont.
Igazán lélekemelő arra gondolni, hogy a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola a saját udvarán hozta létre a Vértanúk Ligetét, ahová tizenhárom díszfát telepítettek, a liget szélére pedig egy kopjafát állítottak az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc hőseire emlékezve.
Tudnunk kell azonban, hogy nem elég emlékezni, nekünk magunknak is méltónak kell lennünk örökségükhöz, védelmeznünk, óvnunk kell a kivívott szabadságot, őriznünk az önrendelkezés jogát, s továbbörökíteni gyermekeinkben ezt
a vágyat. Bízom abban, hogy nagyon sokan találkozunk majd március 15-én
a kerületben az ünnepi műsoron, majd a családi programokon. A legközelebbi
lapszámban a szerkesztőség már a részletekkel jelentkezik.
Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

Indul a beiratkozás, kérdés
mi a jó a gyereknek?

Eddig 16 megye 41 településén és Budapest 19
kerületében összesen 66 BSI Futónagykövet vállalta, hogy lakóhelyén futó közösséget szervez,
vagy a meglévőnek új lendületet ad. Hozzájuk
fordulhatunk, ha kezdőként tanácsra van szükségünk, ha unjunk a magányos futásokat, ha keressük a hozzánk hasonló érdeklődésűek társaságát.

Újbudán Király Nóra önkormányzati képviselő, 4 gyerekes családanya vállalta a feladatot, hogy megszervezi a
magányos futók csapatát és programokat szervez a sport
iránt rajongók számára. A képviselő úgy látja, a mozgást
bármely életkorban el lehet kezdeni, ő maga is csak tavaly, családanyaként kezdett el rendszeresen futni, azóta hihetetlen eredményeket ért el. A legbüszkébb arra a
12,5 km-es crossfutásra, amelyet hóban, jégen, hegyenvölgyön kellett teljesítenie és amelyet 4 km után majdnem feladott, de végül sikerült befutnia a célba. „XI. kerületi önkormányzati képviselőként és négy gyermekes
édesanyaként az egyik legfontosabb dolognak tartom az
életben az egészséges, sportos életmódot minden korosztályban. Így nevelem gyerekeimet és ezt az üzenetet
igyekszem eljuttatni kerületem minden egyes lakójának.
Munkám és életem egészét áthatja a közösségépítés.
Az aktív sportolást viszonylag későn egyetemista éveim alatt kezdtem el, ami minta lehet azok számára is,
akiknek még nem az életük része a mozgás. Alig van
olyan nap, amikor ne sportolnék valamit. A rendszeres
testmozgás segít abban, hogy összeszedetten tudjam teljesíteni az egész napos feladataimat.” – fogalmazott a futónagykövet, aki hétfő esténként várja a futókat egyórás
örömfutásra, ahol minden alkalommal a kerület egy-egy
városrészét fedezik fel közösen. (Bővebb információ a
www.kiralynora.hu és a Facebook Újbudai Futócsapat
oldalán.)		
		
(K:A:)

MISSZIÓ

Szaszafotó

Újbudai Pedagógiai Napok
Az Újbudai Pedagógiai Intézet rangos szakmai rendezvényét, amely
Újbuda Önkormányzatának támogatásával valósul meg, március 7–22.
rendezik. A március 7-én 14.30 órakor kezdődő megnyitón és az azt követő plenáris ülésen neves előadókat és kerületünk vezető tisztségviselőit
köszönthetjük.

A téma, amely köré valamennyi előadás, program szerveződött: Megújuló rendszer
– Megújuló nevelés, oktatás; Új célok és feladatok a köznevelésben. A teljesség
igénye nélkül néhány a kiváló előadók közül: Vass Vilmos egyetemi docens, Balogh
László egyetemi tanár, Bajzáth Mária meseterapeuta, Raátz Judit főiskolai docens,
Papp Miklós tanszékvezető, főiskola docens, illetve az Oktatáskutató- és Fejlesztő
Intézet tudományos munkatársai: Jakab György, Hunya Márta és Varga Attila.
A konferencia részt vevői lesznek többek között: Hoffmann Tamás polgármester,
Rétvári Bence államtitkár, országgyűlési képviselő, Simicskó István államtitkár, országgyűlési képviselő, Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ elnöke, Csötönyi Tünde, Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztályának vezetője, Benedek András akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár,
Thaisz Miklós, EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság politikai tanácsadója.
Szeretettel várjuk kerületünk vezetőit, pedagógusait, a kedves szülőket.
Részletes program: www.pszk.hu

Újbuda egyre népszerűbbnek számít az ingatlanpiacon, évről évre mind többen költöznek
a kerületbe, nagy részben fiatalok, akik rövid
időn belül gyermekeket is vállalnak. Ez azonban némi nehézséget okoz az óvodai férőhelyeknél. Jelenleg a 23 önkormányzati fenntartású óvodában működő közel 180 csoportban
összesen 4000 férőhelyet biztosít a kerület a
gyerekeknek. A jelentkezők száma is nagyjából ennyi, így az óvodai felvétel most szinte
minden gyermek számára megoldható.
A beiratkozást, illetve a fenntartó feladatellátási kötelezettségét a közoktatási törvény
és a gyermekvédelmi törvény szabályozza. A
beiratkozáskor – május 6–10-ig – a szülőknek le kell adniuk a kitöltött jelentkezési
lapot, és be kell mutatniuk az ott feltüntetett iratokat a kiválasztott óvodában.
A felvételi kérelmek összesítését egy
külön erre a célra létrehozott bizottság bírálja el. Tavaly a beiratkozások
során 1900 felvételi kérelem érkezett
az intézményekbe. Mivel többen
egyidejűleg több helyre is beadták
kérelmüket, a tényleges jelentkezők száma ennél jóval kevesebb
volt, nagyjából 1400–1500 gyermeket takart.
A hatályos törvényi szabályozás alapján kötelező felvenni az 5. életévüket betöltött gyermekeket, valamint
azokat, akik a 3. életévüket
betöltötték, és a jogszabály
alapján nem tagadható meg
felvételük. Ugyanakkor a közoktatási törvény módosításával
2014 szeptemberétől kezdve a
jelenlegi ötéves kor helyett már hároméves
kortól lesz kötelező az óvodai ellátás.
A városrészben nagyon sok fejlesztés történt
az elmúlt időszakban is, amely a jövőre nézve
sem áll le: február végén vehetik birtokba a
gyerekek a Kanizsai utcában nyíló két új csoportot, de ősszel is várhatók további bővítési
lehetőségek Újbuda számos pontján. Az önkormányzati fejlesztésen túl a magánintézmények létrejöttét is támogatja a városvezetés,
hiszen ebben a kerületben is van fizetőképes
kereslet a magánóvodák iránt. Ám nemcsak az
új csoportok kialakítása, hanem a köznevelési
törvényben megfogalmazott további intézke-

dések is segítik a férőhelyek bővítését, amely
ösztönzi a júniusi-augusztusi gyerekek iskolába való felvételét. Így várhatóan nagyobb létszámban fognak a gyerekek elmenni az általános iskolákba, azaz több férőhely marad az
óvodákban a háromévesek számára.
A korábbi szabályozás szerint a gyermek
legkorábban abban a naptári évben vált tankötelessé, amelyben a 6. életévét május 31-éig
betöltötte, és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az új köznevelési törvény
alapján viszont ez a dátum kitolódott augusztus 31-ére. Az iskolaérettséget alapesetben az
óvoda igazolja, azonban ha kétség merülne fel,
nevelési tanácsadáson, illetve sajátos nevelési
igényű gyermekeknél, szakértői és rehabilitációs bizottság általi vizsgálaton kell részt vennie. Ha a tanácsadó úgy ítéli meg, a gyermek érett
az iskolára, mindenképpen meg
kell kezdenie tanulmányait. Az
a gyermek, akinél azt a szakértői bizottság javasolja,
további egy nevelési évig
maradhat az óvodában.
A beiratkozás napján –
idén egységesen mindenhol április 8-án és 9-én
– minden 6. életévét betöltött gyermek szülője köteles megjelenni az állandó
lakóhelye szerinti körzeti
iskolában. Ez nem jelent
ugyanakkor automatikus felvételt, ugyanis a tankötelezettségről
az iskola igazgatója az
óvodai szakvélemény
alapján dönt. A feltételek
teljesülése esetén a lakóhely szerint illetékes
iskolának kötelező felvennie a gyermeket,
míg másik intézménybe csak az üresen maradt
helyekre, befogadó nyilatkozat birtokában lehet beiratkozni.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy alkati, fiziológiai szempontból a legalább 18 kiló súlyú
és 100–110 centiméter magas gyermek számít
iskolaérettnek. Ennél is fontosabb a szociális
érettség, ennek híján a gyermeknek teher az
iskola, nem tud együttműködni sem társaival,
sem tanáraival, ami káros lehet önmaga és a
többiek fejlődésére.
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Közösségi kertek

EMBERKÖZEL

Önkéntesek,
egyesüljetek!
2880 óra. Ezzel a címmel indult a Katolikus Karitász segélyszervezet legújabb
nagyszabású önkéntes programja, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy frissen
toborzott önkénteseik a következő egy évben ennyi időt töltsenek mások segítésével. A Karitász emellett azt is elhatározta, hogy újra divatba hozza az önkéntességet.

A 2880 óra program az önkéntesség fontosságára hívja fel a figyelmet, a szervezet
tehát azért dolgozik, hogy a társadalomban nagyobb megbecsülést kapjon a saját elhatározásból végzett segítő munka.
A már most is népes, országosan 8000 fős
önkénteshálózattal rendelkező Katolikus
Karitász nem titkolt célja az sem, hogy tovább növelje önkéntesbázisát. A projekt vezetője, Vadász Bálint elmondta, a Karitász
úgy döntött, a következő hetekben induló
toborzások alkalmával a felvehető létszám
minimum 10 százalékában hátrányos helyzetű munkavállalókat választanak majd soraikba, hogy ezzel is támogassák munkaerőpiacra történő reintegrációjukat.
– Ha egy szegénysorú, munkanélküli kezd
el rajtunk keresztül munkát végezni, az adott

szervezetnél bedolgozza magát, kapcsolatokat teremt, ami sokat javíthat későbbi elhelyezkedési esélyein – magyarázta a Karitász
munkatársa. A segélyszervezet elsősorban
az oktatási, az egészségügyi és a szociális
szférában kívánja foglalkoztatni önkénteseit jól bejáratott partnerfogadó intézményein
keresztül, amelyek a megfelelő felkészítés
után a legkülönbözőbb területeken állítják
csatarendbe önkénteseiket. – Az idősek támogatása, a házi gondozás, a munkanélküliek, szenvedélybetegek segítése, vagy éppen
csak a zebrán átkísérni egy kisiskolást, mind
azt az érzést erősítik a résztvevőkben, hogy
segíteni jó. Hiszen jótettük nemcsak a másikon segít, de ők is jobban érzik magukat
tőle – állítja a szervezet képviselője.
				
(T. D.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő az alábbiakban felsorolt üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tárgyában.
Cím

Ter.
m2

Alb.
sz.

Bartók B. út 1.

219 36

Bartók B. út 8.

73

Bartók B. út 9.
Bartók B. út 21.
(mellékutcából nyíló)
Bartók Béla út 29.

233 44

Bartók B. út 30.
Bartók B. út 30.
Bartók B. út 41.
(mellékutcából nyíló)
Bartók B. út 46.

47

42

Elhelyezkedés
fszt. 116 m2
galéria 103 m2
fszt. 52 m2
galéria 21 m2
fszt.

40

alagsor
fszt. 102 m2
188 30
galéria 86 m2
4 5
45
fszt.
46
42 44
fszt.
65

53

63

25

Bartók B. út 46.
Bartók B. út 46.
(mellékutcából nyíló)
Bartók B. út 52.

65

28

56

29

pince
fszt. 34 m2
galéria 29 m2
fszt. 33 m2
pince 32 m2
pince

93

7

fszt.

Móricz Zs. krt. 2.

51

27

Bercsényi u. 8.
Bercsényi u. 8.
(előkertből nyíló)
Bercsényi u. 9.

30

22

Bercsényi u. 10.

155 6

pince
fszt. 20 m2
galéria 10 m2
pince
előkertből nyíló pince
udvari alagsor

149 23
67

3, 4
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Műsz.
állag

víz, villany, gáz

jó

víz, villany

jó

víz, villany, gáz

jó

víz, villany

rossz

víz, villany, gáz

közepes

víz, villany, gáz
víz, villany,
gáz
villany

közepes

víz, villany, gáz
víz,
villany, gáz
víz, villany, gáz
víz, villany, távfűtés
víz, villany, gáz

közepes

közepes

villany

rossz

víz, villany

rossz

víz, villany

rossz

víz, villany, gáz

rossz

közepes
közepes

közepes

jó
rossz

Megtekintés
4-én
90–915
4-én
1000-1015
4-én
930-945
4-én
1030-1045
4-én
1100-1115
4-én
1300-1330
4-én
1300-1330
4-én
1345-1400
5-én
900-930
5-én
900-930
5-én
945-1000
5-én
1015-1030
5-én
1045-1100
5-én
1300-1315
5-én
1300-1315
5-én
1315-1330
5-én
1330-1345

A pályázati anyag benyújtásának helye és ideje:
Bp. Főv. XI. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba
2013. március 11. (hétfő) 12 óra
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal együtt
átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető a www.
ujbuda.hu honlapról.
További információ kapható az alábbi telefonszámokon:
381-1311, 381-1312, 372-4686, 372-4655
dr. Hoffmann Tamás,
polgármester

Szentimrevárosi Esték
2013. március 6. 18 óra
Kedves Barátunk!
Tiszteletettel meghívjuk előadássorozatunk következő találkozójára. A
rendezvény keretében az Éghajlat
Könyvkiadó kedvezményes könyvvásárt tart.
Az est témája: TÖRVÉNYHOZÁS ÉS
ALKOTMÁNYOZÁS
Helyszín: Szent Margit Gimnázium
(Budapest, Villányi út 5–7.)
Előadó: Gulyás Gergely, a Fidesz
parlamenti frakciójának
helyettes vezetője
Az est házigazdája: Rétvári Bence
Szentimreváros országgyűlési képviselője, Csizmadia László, a Civil
Együttműködési Tanácskozás Fórum
elnöke
Mindenkit szeretettel várunk!

ŐRMEZŐ

– Elkészült egy mintakert, és végigkísértünk egy teljes szezont Kispesten. Kialakult az a tudásbázis, amit mostantól Budapesten 6–8 kerületben fogunk továbbvinni. Az elvárásaimat messze fölülmúlták a kispesti tapasztalatok. Mind a terményeket, mind a közösség alakulását illetően. A lakótelepi környezetben egymást nem
ismerő emberek, nem is nagyon köszönnek, egymástól elidegenedve élnek. A kispesti kert 26 családot hozott össze. Barátságok, szerelmek alakultak. Látszik, hogy
a társadalomnak igen nagy szüksége van közösségekre, és egyfajta nyugalomra,
természetközelségre. Az ilyen elveszett dolgokat próbálja pótolni a közösségi kert.
Nem a paradicsom a legfontosabb, hanem hogy az emberek újra tartozzanak valahova, hogy kapcsolatokat építsenek – foglalta össze Rosta Gábor.
Újbudán a Neszmélyi út és a Menyecske utca között fekvő egykori játszótér helyén
lesz kialakítva a közösségi kert, ahol a majdnem ezer négyzetméteres területen, 34
darab 7 négyzetméteres családi parcella kap helyet. A zárható, kerítéssel körbevett
kertben lesz vezetékes víz az öntözéshez, és egy külső közösségi tér is kialakításra
kerül majd.
– Ez a jelenleg parlagon fekvő terület egykor játszótér volt, de balesetveszély miatt
már nagyon régen elbontották. Még azok a régi vasmászókás játékszerek voltak
itt, amelyeken a ‘60-as, ‘70-es években született generációk nőttek fel. Azóta nem
történt ezzel a területtel semmi. Most viszont nagyon szeretném, ha minél előbb
megvalósulna ez a kert. Őrmezőn sok jól működő kisebb közösség van, de négyzetméterre, a lakók számára levetítve, ez még mindig nem elég – mondta Junghausz
Rajmund önkormányzati képviselő.
Az első lakossági fórumon már megkezdődött a jelentkezők regisztrálása, ahol 16an ki is töltötték a szükséges papírokat. A tervek szerint áprilisban megindul a kertépítés, és májusban lesz az ünnepélyes megnyitó.
– A közösségépítés mellett nem lebecsülendő az a lehetőség sem, hogy olyan zöldségeket is meg tudnak termelni az itt lakók, amelyeket egyébként meg kellene venniük a piacon. Remélem, ez a kiskert jó minta lesz mások számára. Ha a kerület
többi részén is vannak olyan helyek, ahol a feltételek adottak, szeretném bátorítani
az ott lakókat, hogy alakuljanak még ilyen kiskertek – tette hozzá Hoffmann Tamás.
A Kelenvölgyi Református Egyházközség is tervezi egy hasonló szisztémájú templomkert kialakítását. A Városi Kertek Egyesülete pedig az ELTE Füvészkerttel közösen oktatási programokat indít az
idei évtől kezdődően, melyek
között egy városi kertész
tanfolyam is szerepel.
		
Olvassa be
telefonjával a
QR-kódot, és
nézze meg a
műsort!
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FELHÍVÁS
Kedvezményes üdülési
lehetőségek!
Szíves figyelmükbe ajánljuk az Erzsébet-program nyújtotta szociális
üdülési, valamint a gyerekeknek
szóló Erzsébet-tábor lehetőségeket.
Pályázni a www.erzsebetprogram.
hu honlapon található elektronikus
pályázati adatlap kitöltésével lehet,
a szociális üdülési pályázatok esetében 2013. március 20-áig, az Erzsébet-tábor esetében pedig 2012.
április 8-áig. A támogatás elnyerése
esetén egy alacsony összegű (1000–
5000 Ft/üdülés) önerő befizetése
szükséges.
Időpont-egyeztetésre az alábbi telefonszámon 06/20/357-1135 munkanapokon 10–15 óra között van
lehetőség. Kellemes pihenést kíván:
Simicskó István, Németh Zoltán országgyűlési képviselő és Hoffmann
Tamás polgármester

Maradj edzésben és készülj a nagy rohamra! Vásárolj akár 90% kedvezménnyel* három napon keresztül
2013. március 8-tól 10-ig, péntektől vasárnapig a Premier Outlets Centerben.
Pénteken és szombaton meghosszabbított nyitva tartással este 10 óráig
közel 90 üzlet több száz vezető divatmárkája vár rád!
*Az akció a készlet erejéig tart. A kedvezmények boltonként változnak.

www.premieroutlets.hu
facebook.com/PremierOutletsCenter

Csak pár percre a belvárostól
Autóval érkezőknek
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Répa, retek, aerobik

FŐVÁROSI HÍREK

A szokásos matekóra helyett egészségbüfé és egy pörgős edzés várta reggel a Petőfi Sándor Általános Iskolába érkező tanulókat. Valójában azonban maguk a gyerekek készültek biofinomságokkal,
hogy elhódítsák a vajszívű zsűrielnök, Katus Attila aerobik-világbajnok kegyeit. Az intézmény egy
nagy áruházlánc által indított Sulirajongó címen futó programhoz csatlakozott, amely komoly
pénzjutalommal is díjazza a legegészségesebb magyar iskolát.
ALBERTFALVA

Olvassa be
telefonjával a
QR-kódot, és
nézze meg a
videónkat!

A rendezvényen minden osztályt kapott egy asztalt,
ahová kiállíthatta az általa egészségesnek ítélt ételeit. A
menüsorok között sok nyers zöldségből és gyümölcsből összeállított ételt, krémeket, salátákat és teljes értékű gabonából készült finomságokat fedezhettünk fel, a
diákok pedig kérdésünkre úgy sorolták az egészséges
életmód receptjét, mintha csak Schobert Norbi fitneszgurut faggatnánk. Persze azért akadt olyan kisdiák is,
aki szerint a milánói makaróni a legtáplálóbb étel a
világon, de a répa, retek, mogyorót, – tanulmányaiból
fakadóan – ő is gondolkodás nélkül fújta.
A kóstolgatásban részt vett az eseményre ellátogató
Hoffmann Tamás polgármester, Németh Zoltán országgyűlési képviselő és Kiss Norbert sportállamtitkár-helyettes is, akik meglepődve tapasztalták, milyen sokat
lehet kihozni az olyan „nemszeretem” zöldségekből,
mint a brokkoli, a spenót vagy a karalábé, az élmény
pedig azonnal felülírta gyermekkori rossz élményeiket.
Katus Attila, aki sokáig mozdulni sem bírt a rácsimpaszkodó autogramvadász alsósoktól, arra figyelmez-

tette a szülőket, hogy az egészségre nevelés csak jó
mintával működik, és ha játékosan vezetjük be, még
a rettegett finomfőzelék is lecsúszik csemetéik torkán,
vagy a sportolás is érdekesebbé varázsolható.
Salamon Péterné igazgatóhelyettes szerint elkerülhetetlen, hogy a pizza és a kóla bekússzon a családok
mindennapjaiba, iskolájuk viszont felveszi a kesztyűt
a gyorsételek egyeduralmával szemben. A Petőfi büféjében a gyerekek hámozott gyümölcsöket és zöldségeket vásárolhatnak, a menzán gyakori a saláta és a gyümölcs, az almaprogram keretében pedig minden nap
ingyen almát kapnak a diákok. A statisztikák szerint a
magyar lakosság mindössze 9 százaléka vallja, hogy
egészségesen él, ezért indította el a Sulirajongó programot az áruházlánc, amelyhez eddig 750 iskola csatlakozott. A két hónapos akció során a vásárlók interneten
szavazhatnak az iskolákra, a legjobb programot nyújtó
intézmény pedig ötmillió forintot is hazavihet.
(T. D.)
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Az érszűkület az élet

Bár egyre többet hallunk arról, hogy egészségünk megőrzése céljából milyen sok múlik önmagunkon, ennek ellenére változatlanul minden második ember túlsúlyos vagy éppen elhízott, dohányzik, keveset mozog, kiegyensúlyozatlanul táplálkozik, tartós stressz alatt él. Az
ilyen életstílus számos súlyos betegséget okozhat, mint a magas vérnyomás, magas koleszterin, cukorbetegség. A vérből a káros anyagokat
szállító részecskék az érfal belső szerkezetébe
rakódnak, melynek következtében az érfal
megvastagodik, elveszti rugalmasságát, merevvé, keménnyé válik. Később a megvastagodások akár körkörösen is szűkítik az ér belső
átmérőjét. Az érelmeszesedés, az érszűkület
korunk népbetegsége, amely az egész testet
érintheti. Hazánkban ez a betegségcsoport
vezető haláloknak számít. Nagyobb fokú érszűkület esetén már egy kisebb vérrög is érelzáródást okozhat. Mivel az érelmeszesedés, az
érszűkület az egész érrendszert érintheti, így
attól függően, hogy hol jelentkeznek, a tünetei különböző betegségtípusokra osztották fel
e megbetegedéseket, úgymint a szív, az agyi
artériák megbetegedései, a has és a medence
artériáinak és a végtagok (főképp a láb) artériáinak megbetegedései. Az érszűkület mintegy
fele az alsó végtagon jelentkezik. A lábakon
jelentkező érszűkület tünetei: lábszáron hideg
érzet, görcsök, zsibbadás. A beteg mozgását is
jelentősen korlátozza. Szomorú végső kimenetele az érszűkületnek a végtag csonkolása (am-

putációja). Az érszűkület
ma népbetegség, a halálozás 55 százaléka érbetegségre, és annak következményeire
vezethető vissza, mindannyian veszélyeztetve
lehetünk, ezért rendkívül fontos az időben
történő felismerése. Egy gyors szűrővizsgálattal még idejében megállítható a betegség
elhatalmasodása. A betegek 80 százalékánál lehetséges a folyamat előrehaladásának
lassítása. Sajnos a számok riasztóak: jelenleg
Magyarországon egy kezelt érszűkületes betegre 4 tünetmentes érbeteg jut. Felismerés
és kezelés nélkül a betegek közel egyharmada öt éven belül meghal. Évente pedig 10-12
ezer amputáció történik. Az állapotjavulás
csak időleges, és az érsebészet is csak a műthető nagyságú ereket tudja pótolni, kicserélni,
de a hajszálerek elváltozásaival nem tud eredményesen foglalkozni. Ebből következik, hogy
ilyenkor az egyik legtragikusabb állapot következik be: amputálni kell a megbetegedett végtagot. Nagy segítséget jelent az infra, ultra és
hallható hanghullámot kibocsájtó NashwanParasound készülék, amely rugalmassá teszi
az ér falát, és a beszűkült, elzáródott érszakasz környékén mellékerek képzésére serkenti a szervezetet. A panaszok csökkenéséhez,
megszűnéséhez mindössze 20 kezelésre van
szükség. A kezelést műszeres állapotfelmérés
előzi meg, melyet szakorvos végez dopplerrel.
A kúra végén ismételt vizsgálat történik.

túlsúly,
tora többek között a
Az érszűkület rizikófak
rnyomás
vé
s
hányzás és a maga
a cukorbetegség, a do

Akciónk még mindig tart! Mindazoknak akik elkezdik a kezelést, az e havi kezelendő csoporttal Budapest, XI, XIV, XV,
XVII. és XXIII. kerületében található rendelőben, 30.000 Forint kedvezményt biztosítunk
a kúra árából. Az akció keretén
belül a vizsgálat 3000 Forint.
További felvilágosítás:
www.medhungary.com,
06-20/327-6835, 06-30/2499289, 06-70/620-4121,
06-72/551-714
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Kas Oosterhuis, a CET épületegyüttes holland tervezője segíthet az ingatlan hibáinak kijavításában, miután ő és partnerei
nyerték meg az erre kiírt közbeszerzési eljárást – közölte Bagdy
Gábor pénzügyi főpolgármester-helyettes a CET épületében
tartott sajtótájékoztatóján február 15-én. A mielőbbi nyitás érdekében a legfontosabb feladat a projekt befejezése a lehető
legkevesebb közpénzből, azaz a műszaki hiányosságok megszüntetése, az épület használatát veszélyeztető hibák kijavítása,
az élet- és balesetveszély elhárítása. A főpolgármester-helyettes emlékeztetett, hogy a fővárosnak a nyár végén sikerült birtokba vennie az ingatlant, ezzel biztosították az alvállalkozók
kifizetését. Bagdy Gábor szerint a korábban számolt 31 milliárd forint helyett kevesebb mint 10 milliárdból sikerülhet a
CET ügyét rendbe tenni. A sajtótájékoztatón Kas Oosterhuis
elmondta, a fejlesztő Porto Investment a kivitelezés során több
hibát is elkövetett, ezek pontos felmérése a következő hetekben
készül el. A legnagyobb gondnak az üvegszerkezetnél alkalmazott sík homlokzati rendszer használatát nevezte, mivel emiatt
geometriai problémák keletkeztek, ennek következménye a
beázás és korrodálódás is. A legfontosabb feladatnak e hibák
lépésről lépésre történő kijavítását és a karbantartási költségek
csökkentését nevezte. Bár a mélygarázs már üzemel és a kerékpárutat is birtokba vehették a budapestiek, az épület várhatóan
csak 2013 végén nyithat meg.
A szerelmesek napján, február 14-én elefántbébi jött világra a
Fővárosi Állat- és Növénykertben. Ilyen esemény legutóbb 52
évvel korábban, 1961-ben történt hazánkban. A 75 kilogramm
súlyú és 85 centi magas jövevényt az első két nap a szakembereknek mesterségesen kellett megetetniük az anyaállattól fejt
tejjel. Szombat reggelre azonban – némi segítséggel – sikeresen megtalálta az emlőket, így valószínűleg a
továbbiakban nem lesz szükség emberi
beavatkozásra ahhoz, hogy táplálékhoz
jusson. Az állatkert egyelőre türelmet
kér a látogatóktól, az Elefántházat mindaddig zárva tartják,
amíg a kismama és a kicsi
számára elengedhetetlen a nyugodt környezet. A két elefántszülő
– Angele, az anya és Assam, az
apa – az Európai Állatkertek
és Akváriumok Szövetsége
(EAZA) által összehangolt
elefánt tenyészprogram keretében került Budapestre.

SPORT RÖVIDEN
Véget ért az idei Kelen Kupa
Ötödik alkalommal rendezték meg a főváros egyik legnagyobb utánpótlás-labdarúgótornáját. Az MKB-Euroleasing – Kelen Kupán 112 csapat több mint 1200
játékosa vett részt. A hagyományosan február első hétvégéjén tartott sporteseménynek a Marczibányi Sportcentrum volt a központja, de a rekordszámú jelentkezés miatt a diósdi DNS Sportközpont is besegített a verseny lebonyolításában.
Idén a Magyar Labdarúgó Szövetség is érdeklődést mutatott a Kelen Kupa iránt,
ezért a rendezvény az elmúlt hetek kiemelt focieseményei közé is bekerült. A négy
nap során nem volt hiány izgalmakban: bombaerős lövésekben, technikás cselsorozatokban, nagyszerű gólokban, de a közönségnek része lehetett kitörő örömben,
büntetőpárbajt követő könnyekben, kisebb vihart kavaró játékvezetői ítéletekben is.
A 112 csapat több mint 1200 játékosa 14 kupát, 504 érmet és 140 db különdíjat
kapott. A Kelen SC 4 csapata: az U11 (2002–2003), U14 (1999), U15 (1998) és az
U16 (1997) ezüst-, míg az U10 (2003–2004) bronzérmet vihetett haza.

Gálázott az Alba
A székesfehérváriak csapata diadalmaskodott a MAFC-Újbuda gárdája ellen
február 9-én, a Gabányi László Sportcsarnokban. A végeredmény 112:70 lett.
A Magyar Kupa negyeddöntőjének első összecsapását meggyőző fölénnyel,
95:58-ra nyerte meg az Alba Fehérvár, így a másodosztályú MAFC csak a
tisztes helytállásban, egy jó mérkőzésben bízhatott a budapesti visszavágón.

Aranyak és bronz
Fiúk és lányok sikereinek is örülhetett a hétvégén a Diego Sport Club közössége.
Dobák Bálint az F12 Minorex kupát nyerte meg. A döntőben a nyergesújfalui Héjjas
Csongorral találkozott, akit 6:4 6:3 arányban győzött le. Téglás Vivi és Kaszás Petra
hazai környezetben indultak a tizenhat évesek között. Vivi aranyat, Petra bronzot
szerzett. A legkisebbeket Nagy-Jávori Zalán képviselte, ő is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. 						
(Madarassy Anikó)

FELHÍVÁS
Egyedülálló szülők figyelem!
A Jól-Lét Alapítvány XI. kerületi, gyermeküket egyedül nevelő, munkát kereső, munkát váltani akaró, munkába visszatérő
apák és anyák számára programot hirdet 2013-ban.
A 2013. március 4-én induló csoportba jelentkezők díjmentesen vesznek részt kétnapos munkaerő-piaci visszatérést segítő
tréningen, valamint négyalkalmas klubfoglalkozáson, ahol lehetőség nyílik közösségi támogató és viszonossági hálózatba
való bekapcsolódásra.
A program célja, hogy növeljük az egyedülálló szülők elhelyezkedési esélyeit, s egyúttal javítsuk életminőségüket.
Jelentkezni személyesen a Jól-Lét Alapítány irodájában (1114 Budapest, Károli Gáspár tér 2.) személyesen 2013. február
25, 26, 27 én 9-13 óra között Nyakas Andrea közösségfejlesztőnél, vagy a csatolt jelentkezési lap kitöltésével lehet február
27-éig.
További információ: info@jol-let.com
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A korábbi megtakarításokkal jelentős fe
Kiegyensúlyozott
költségvetés született

23,061		

2011

Beruházási kiadások 2013-ban (adatok eFt-ban)
Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önkormányzat
Csatornaépítés, határárok, medermagasítás

58 192

Útfejlesztések ( belter. utak szilárd burkolat normatívából)

44 666

Egyéb út-, járdaépítés, Írhás-árok befejezése

17 984

Parkolóépítés

24 000

24 000

Park- és játszótértervezés, -építés

268 000

268 000

Óvodai férőhelybővítés (Gazdagréti tér 2., Keveháza u. 4.) tervezés

30 500

30 500

Lakásvásárlások

5000

5000

Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés)

6000

6000

KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont Fejlesztés Pályázat

628 833

Kulturális Városközpont Fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből

74 000

Informatikai fejlesztés

218 440

218 440

Kártalanítás, kisajátítás

35 000

35 000

Ingatlanvásárlások

35 000

MLSZ labdarúgópálya-építési progam (Domokos Pál P. és Bárdos . Ált. Isk.)

17 672

Interreg Q-Ageing Pályázat beruházás

1488

Gyermekfoglalkoztatók kialakítása játszótereken

10 000

KEOP 5.3.0 Energetikai pályázat( Teleki Blanka Ált. Isk., Hétszínvirág Óv.) önrész

48 450

48 450

Gazdagrét-Csíki-hegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése

69 910

69 910

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése ( 5 db)

10 000

10 000

Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások

10 000

Gyermek-egészségügyi Centrum

20 000

Albertfalvi játszótér bővítési terv

1000

TÁMOP-2.4.5-12/2012. Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda

800
ÖSSZESEN: 1 634 935

44 666

1000
760 966

Polgármesteri Hivatal
Nagyértékű eszközbeszerzés

15 000

15 000

ÖSSZESEN: 15 000

15 000

Forrás: Újbuda Önkormányzata

18,543

2012
2013

Ülésezett a képviselő-testület február 21-én. A nyilvánosan tárgyalt 15
napirendi pont közül a kerület ez évi költségvetése vetette fel a legtöbb
kérdést, bár a büdzsét az ellenzék is csak szolidan kritizálta.

Bevezetőjében Hoffmann Tamás polgárirány, hiszen az önkormányzatiságot
mester elmondta, hála a 2010 óta tartó
sokkal inkább erősíteni, mintsem gyenmegfontolt és takarékos gazdálkodásnak,
gíteni kellene.
Újbuda Önkormányzata kiegyensúlyoFarkasné Kéri Katalin (MSZP) arról
zott, stabil költségvetéssel vághat neki
beszélt, hogy örömmel látja a költséga 2013-as évnek. Kiemelte, hogy bár a
vetésben a takarékosság és a megfelelő
központi források csökkenése követgazdálkodás jeleit. Örömének adott hankeztében a főösszeg 23-ról 18,5 milliárd
got amiatt is, hogy idén nem lesz adóforintra apadt, a pedagógusok és a járási
emelés, de attól tart, hogy ezt 2014-ben
(kerületi) hivatal dolgozói bérének renmár nem lehet megúszni. A képviselő
dezése idén már nem a helyhatúlzottnak tartja a sporttámogatóság, hanem az állam feladata.
tásra szánt összeget, javasolta,
Fontosnak tartotta elmondani,
hogy csökkentsék azt. Szóvá tette
hogy a bevételek és a kiadások
azt is, hogy a különböző támoegyensúlyát úgy is meg tudják
gatásokra szánt 75 milliós keret
tartani, hogy semmilyen pluszis túl magas, szerinte ebből is
terhet – például adóemelést –
jócskán le kell faragni, és ebből
Olvassa be
nem kellett a lakosság, vagy a
tartalékolni a következő évekre.
telefonjával a
QR-kódot, és
helyi vállalkozók vállára tenni,
Végül hozzátette, minden nélnézze meg a
és nagyobb mértékű vagyonelkülözhető kiadástól meg kellene
galériánkat!
adással sem kalkulálnak. Megszabadítani a költségvetést.
tudhattuk, hogy bizonyos állami
Veresné
Krajcár
Izabella
normatívák – például az óvodások után
(MSZP) az egyházaknak szánt támogajáró – növekedtek, illetve hogy idén a
tásokat sokallta, szerinte azt inkább a hítársasági adóból származó sportcélú távőknek kellene összeadniuk. Javasolta,
mogatásokból a Gabányi Sportcsarnok
hogy az e célra szánt keretből 3 millió foés a Nyéki Imre Uszoda felújítására
rintot csoportosítsanak át táboroztatásra.
kívánnak nagyobb összeget fordítani.
Budai Miklós (MSZP) az útfelújításokA polgármester ezután hosszan sorolta
ra szánt összeget kevesellte, míg Vécsei
azokat a feladatokat, amelyeket Újbuda
Éva (MSZP) a nemzetiségi önkormányÖnkormányzat 2013-ban is önként válzatoknak adna több pénzt.
lal. Végül a költségvetés megszavazásáBajomi Iván (LMP) józan módon
ra azzal is buzdított, hogy elmondta, azt
megalkotottnak és viszonylag takaréelőzetesen az Érdekegyeztető Fórum is
kosnak nevezte a költségvetést, hoztámogatta.
zászólásában inkább kormánykritikát
A vita során elsőként Bács Márton
fogalmazott meg. Végül elmondta, böl(DK) kért szót, aki elmondta, rendhagyó
csődei férőhelybővítésre és a kerületi
módon nem a számokat fogja ekézni, inhajléktalanellátásra fordítana többet.
kább alkotmányossági észrevételei leszA vita végén a polgármester válaszolt
nek. Kifejtette, nem tartja szerencsésaz észrevételekre, majd a végszavazásra
nek, hogy a kormány hatásköröket von
került sor. Újbuda 2013. évi költségveel (például oktatás) a helyhatóságoktól.
tését 17 igennel, 5 tartózkodás és 2 nem
Ez a fajta centralizáció szerinte nem jó
szavazat mellett elfogadták.
(V. L.)

25,061		

21,428		

22,462		

18,543

2013-es
működési
bevételek
16,944 mrd Ft
2012-es
működési bevételek
21,576 mrd Ft

Kisebb mérlegfőösszegből töb
fejlesztésre, interjú Újbuda jeg
• Hogyan alakul idén a bevételi és kiadási
oldal?
Ebben az évben költségvetési bevételként 17
945 617 E forint realizálása várható, melyet
növel 2012. évi költségvetési maradványunk
tervezett összege 597 424 E forinttal. A kiadások főösszegét a költségvetés 18 543 041 E
forintban javasolja megállapítani. A kiadási
oldal tervezésénél a reformok következtében
történt feladatváltozásokat is figyelembe kellett vennünk. Ennek és a képviselő-testület
döntésének megfelelően a GAMESZ költségvétésébe kerültek megtervezésre az átadott iskolák működtetésének költségei.

megoldott, ezért a magáningatlanok állékonysága veszélyben van. A csapadékvíz elvezető
rendszerek kiépítésének feltétele a befogadó
Határ-árok medermagasítása. Gyermekfoglalkoztató kialakítása két helyszínen. A Költők parkjában és a Bikás parkban jelenleg is
meglévő játszótér felújítása mellett gyermekfoglalkoztató épületet kívánunk létrehozni.
Ennek fő feladata lenne, hogy rossz idő esetén
is biztosított legyen a gyermekek számára a
játék lehetősége, illetve különböző foglalkoztató, közösségfejlesztő programoknak is helyet adjon.
Ezek a munkák megkezdődtek, a tervezőket
kiválasztották. Jelenleg a tervezés fázisa zajlik, melyet az engedélyezés követ. Várhatóan
az év második felében rendelkezünk jogerős
engedélyekkel, melynek birtokában a kivitelezés, illetve ezt megelőzően a kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési pályázat
megkezdhető.

• Jelentősen szűkült a költségvetés, mégis
arányosan többet költ a hivatal fejlesztésekre, mint a korábbi években. Mire jut
pénz ebben az esztendőben?
Idén közel 1,6 milliárd forint fordítható fejlesztésre, melyből számos kiemelt fejlesztést
is beterveztünk: Gyermek-egészségügyi Cent• A sport, az útkezelés, vagy a környezetvéderum létrehozása. A célunk itt, hogy a dél-budai
lem minden évben fontos részét képezik a
régióból kb. 58.000 fő 0-14 éves korú gyerkerületi büdzsének. Ezeknek az ügyeknek
mek részére járóbeteg-szakellátást alakítsunk
sem kell hiányt szenvedniük?
ki 3600 m2 területen, a jelenlegi
Természetesen ebben az évben is
szakszolgálatok
(gyermekseA
GAMESZ
kiemelt
fontosságú feladat az épíbészet,
gyermeknőgyógyászat,
költségvétésébe
tett
környezetünk
megóvása, így
gyermek fül-orr-gégészet, gyerkerültek az
az
utak,
járdák,
parkok,
játszóterek,
mek neurológia, illetve gyermek
átadott iskolák
csapadékvíz
elvezető
rendszerek
és ifjúságpszichiátria) átköltözteműködtetésének
stb.
felújítása,
fejlesztése.
Ezúttal
tésével. Keveháza utcai óvoda bőköltségei
254
millió
forintos
keretösszeget
vítése és felújítása. Önkormányszavaztak meg a képviselők útkarzatunk pályázatot nyújtott be az
bantartásra
és felújításra, ami jóval több, mint
Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
a
tavaly
erre
a feladatra fordított 95 millió
„Nevelési intézmények fejlesztése” című páforint.
Természetesen
a környezetvédelemre
lyázati kiírásra. Ebben az évben a tervezésre
is
költünk,
amely
az
előző
évekhez hasonló
30 millió forintot, míg a jövő évben a megösszeget
jelent.
Kerékpárutakat
építünk, kövalósításra közel 90 millió forintot biztosít a
zösségi
kerteket
hozunk
létre,
és
folytatódköltségvetés. Határ-árok medermagasítás. A
nak
iskolai
programjaink
is.
Fontos
feladat a
kerület több városrészén (Sasad, Madárhegy,
sportlétesítmények
üzemeltetése,
mely
nagyKelenvölgy) a csapadékvíz elvezetése nem

FÓKUSZ

2013. február 27.

Újbuda

ejlesztések indulnak
Kiadások mrd Ft

Kiadások mrd Ft

Téli időszakban különösen fontos, hogy fokozott figyelemmel legyünk az utcán tartózkodó hajléktalan embertársainkra. A Menhely
Alapítvány diszpécser-szolgálata (Tel.: +36-1/338-4186)
éjjel-nappal fogadja a bejelentéseket.

Feszített mérlegen a büdzsé

2013-es
működési
kiadás
15,033 mrd Ft

Jelentős forráselvonással számolhat 2013-ban Újbuda Önkormányzata, ennek ellenére komoly beruházásokat tervez, amelyekre a korábbi időszak költségvetési bevételei teremtettek forrást. Emellett a
működési kiadásait a korábbi 19–20 milliárd forintról 15 milliárd forintra szorította.

Beruházásra és felújításra idén áfával együtt több mint
A kiadások stabilabbak, bár az első negyedév 4,3 milli2,1 milliárd forint jut, szemben a korábbi években megárd forint előirányzata jócskán, 1 milliárd forinttal haszokottnál (2011-ben 1,5, 2012-ben 1 milliárd forint).
ladja meg a bevételeket, ami azt jelenti, hogy az első
Beruházásra 1,7 milliárd forintot különített el a
városvezetés, míg felújításra 483 millió forintot. GAMESZ beruházási kiadásai
A 2012-es évhez képest idén nagyjából 2 milliárd (2013/eFt-ban)
forinttal kevesebbhez jut a város a központi költ- Intézmény
Eredeti előirányzat Kötelező feladat
ségvetésből, ami egyrészt a feszesebb központi
40 000
40 000
költségvetés tervezésből, másrészt a közalkalma- Nyitnikék Óvoda, Kanizsai u. 17-25. óvodai férőhelybővítés
zottakra elkülönített központi költségvetési keret Katica Bölcsőde, Törökugrató u. 11. konyhaeszközök
5000
5000
csökkenéséből tevődik össze. Mindemellett eb25 000
25 000
ben az évben az önkormányzatok már nem nyújt- Intézmények érintésvédelem, kapcsolószekrények
hatnak be „mínuszos” tervezetet, vagyis mindent GAMESZ 10 munkaállomás kiépítése ( 10 db számítógép, bútorok) 3000
3000
feszesebben kell tervezni.
Forrás: Újbuda Önkormányzata
Újbuda Önkormányzata követve az
elvárásokat – megtartva a saját felAz első félévre
újítási és fejlesztési programját – jelentősen
negyedév kigazdálkodása nehézkes időszakot jelent,
100 millió forint
pozitívum
faragott költségvetéséből. A korábbi 21–23
hiszen tavalyról a költségvetés valamivel több mint félkeletkezhet a
milliárd forint helyett idén 18,5 milliárd fomilliárd forint maradék összeget vezetett át. A fennmaraköltségvetésben
rintból gazdálkodik, méghozzá úgy, hogy
dó félmilliárd forint kigazdálkodása jelenti a nadrágszíj
a tervezett 15 milliárd forint működési kimeghúzását. A második negyedév kiadásai 4,6 milliárd
adással szemben csaknem 17 milliárd forint
forintra tervezettek, ami csaknem 600 millió forinttal keműködési bevétellel számol. A legnagyobb megtakarítást
vesebb, mint a bevétel. Vagyis az első félévre nagyjából
a személyi juttatásokban éri el, a tavalyi 8 milliárd forint
100 millió forint pozitívum keletkezhet a költségvetésután idén 4,7 milliárd forint kiadással számol, amelynek
ben, és így az egyensúly helyrebillen. Mindezt a harmajárulékai a korábbi 2,1 milliárd után idén vélhetően 1,2
dik negyedév borítja meg, ahol újfent 900 millió forint
milliárd forint körül alakulnak. Ezzel szemben viszont a
lyukkal kell számolnia a vezetésnek, vagyis az év utolsó
dologi kiadások a tavalyi 6,1 milliárd után idén 7,3 milnegyedében ismét nadrágszíjat kell szorítani. Az utolsó
liárd forintra lett tervezve.
negyedév végül 1,2 milliárd forint többlet bevételt hoz
Ami a bevételi ütemtervet illeti, Újbuda költségveté(a kiadásokkal szemben), amely újra egyensúlyba hozza
se sem különbözik a központi költségvetéstől. A legnaaz éves költségvetést és mozgásteret biztosít a következő
gyobb bevételek az év utolsó negyedében képződnek,
év első negyedének kigazdálkodására.
(H.Gy.)
ekkor a költségvetés 6,3 milliárd forint bevétellel számol. Ugyancsak jelentős bevételi időszak a második negyedév, ekkor 5,2 milliárd forintot vár az önkormányzat.
A többéves perióduson áthúzódó kötelezettségvállaA két köztes negyedévben 3,3, illetve 3,5 milliárd forint
lás (2017-ig 10,8 milliárd forint) legnagyobb tétele
a bevételi irányzat.
a gyermekélelmezés. Idén ez még csak 530 millió

2012-es
működési kiadás
19,219 mrd Ft

képaláírás!!!!
GAMESZ , Iskolák:

bb jut
gyzőjével
ságrendileg maradt a tavalyi költségvetési szinten.
A sportfeladatok működési támogatása a megnövekedett feladatok miatt jelentősen nő. A látvány
csapatsportok támogatására ebben az évben is elnyerhető támogatás, mely a támogató vállalkozások társasági adójából leírható, így 30 % önrész
mellett 70 % támogatás várható. A kötelező úszásoktatásra – megszokott módon – idén is biztosít
fedezetet az önkormányzat. De jelentős informatikai fejlesztések is várhatóak ebben az évben, így
többek között: weboldalak fejlesztése, elektronikus munkafolyamat kezelés bevezetése, Privát
Felhő infrastruktúra teszt, Desktop virtualizáló
teszt, önkormányzati szakrendszerek fejlesztése,
háttér infrastruktúra fejlesztése, hivatali munkaállomások fejlesztése. A megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatását a költségvetés
ez évben is kiemelten
kezeli. Összességében
megállapítható, hogy a
2013. évi költségvetési
rendelet biztonsággal
alapozza meg ez évi
kiegyensúlyozott
gazdálkodásunkat.
(T.D.)

Eredeti előirányzat Kötelező feladat

Lágymányosi Bárdos L. Ált. Isk. és Gimn., Baranyai u. 16-18., tornaterem

2000

2000

Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn., Bartók B. u. 141. eresz

3000

3000

Bethlen G. Ált. Isk. és Gimn., Fogócska u. 6. vizesblokk

4000

4000

Bocskai I. Ált. Iskola, Bocskai u. 47-49. vizesblokkok ÁNTSZ

7500

7500

Farkasréti Ált. Isk., Érdi u. 2. uszodai szűrőtartályok cseréje

4000

4000

Montágh I. Ált. Isk. Óv., Fogócska u. 4. gépészeti vezetékek, vizesblokk felúj.

4500

4500

Kelenvölgyi Ált. Isk., Kecskeméti J. u 14. vizesblokk

2000

2000

Petőfi S. Ált. Isk., Gimn., Kiskörös u. 1. fűtési rendszer felújítás

1500

1500

Weiner L. Zeneisk., Neszmélyi u. 30. nyílászáró csere

5000

5000

Alsóhegy u. Óvoda, Alsóhegy u. 13-15. nyílászárócsere

3000

3000

Gesztenyéskert Óvoda, Diószegi u. 44. WC, mosdók

6000

6000

Óvodák:

Bükköny Óvoda, Derzsi u. 54. vizesblokk, kert

2500

2500

Ezüstfenyő Óvoda, Ezüstfenyő tér 1. termoszt. szelepek

2000

2000

Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. u. 4/B kert

2000

2000

Kelenvölgyi Óvoda, Kecskeméti J. u. 11-15. vízvezetékek

3000

3000

Lurkó Óvoda, Bornemissza u. 21. játszókert

2000

2000

Montágh Imre Óvoda, Rátz L. u. 73. vizesblokkok

2000

2000

Napraforgó Óvoda, Bikszádi u. 57. tető

6000

6000

Napraforgó Óvoda, Tétényi u. 46-48. nyilászárócsere
Tesz-Vesz Óvoda, Zólyomi u. 20-22. új fűtési körök, radiátorcserék
Csicsergő Óv., Siroki u. 6. folyosók

6000

6000

20 000

20 000

1500

1500

Gazdagréti Szivárvány Óv., Gazdagréti tér 2/A kert

5000

5000

Gazdagréti Szivárvány Óv., Töröugrató u. 13. termoszt. szelepek, kert

5000

5000

Napsugár Bölcsőde, Csíki-hegyek u. 9. teraszburkolat cseréje

2000

2000

Bóbita Bölcsőde, Fonyód u. 3-5. kert vízelvezetés, burkolatcsere

1500

1500

Dúdoló Bölcsőde, Menyecske u. 2. pincei ivóvízvezetékek cseréje

Bölcsődék:

10 000

10 000

Pöttöm Bölcsőde, Ménesi u. 41. kazáncsere, radiátorszelepek cseréje

1000

1000

Katica Bölcsőde, Törökugrató u. 11. termoszt. szelepek

2000

2000

Mesevár Bölcsőde, Zólyomi u. 20-22. nyílászárócsere

3000

3000

Egyéb:
Újbudai Idősek Háza, Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés

12 000

USZOSZ Idősek Klubja, Bocskai u. 43-45. vizesblokkok, akadálymentesítés

6000

6000

USZOSZ Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektr. és gépészeti vez. csere

3000

3000

Habilitációs Fejlesztő Központ, Ménesi u. 16. átépítés ( hatósági előírás)

18 000

18 000

Óvodaudvarok felújítása

10 000

10 000

8000

8000

Intézmények konyhai szellőzések felúj.

Dr. Horti István
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összesen:
ÖSSZESEN:

176 000

164 000

473 700

446 700

forint, ám jövőre ez az összeg 1,17 milliárd forintra ugrik, amely 2016-ig így is marad. Csak 2017-től
változik a kötelezettség. Akkor 700 millió forinttal
ugrik meg.

Lehet-e jóízű, ami
diétás?
Hétféle betegség étrendjéhez alkalmazkodó diétás menük – onkológiai, cukorbeteg, szív- és érrendszeri, köszvényes,
lisztérzékeny, epe és reflux – változatos,
ízekben gazdag kínálatával jelent meg kerületünkben is a „Medirest – diétaotthonra” szolgáltatás.
Az egyszerűen hozzáférhető, otthoni
étkezési szolgáltatás mögött, többéves
gasztronómiai fejlesztés, és az étrendekkel
szemben támasztott, az OÉTI – Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet dietetikusai által kidolgozott és ellenőrzött elvárás rendszernek való megfeleltetés
áll. Így az érintettek mostantól otthonukban, munkahelyükön is hozzájuthatnak a
számukra előírt étrendhez alkalmazkodó
jóízű ételekhez.
Ha kíváncsi rá, tényleg lehet-e jóízű, ami
diétás, tegyen egy próbát, éljen a Medirest
– diétaotthonra nyitási kedvezményével!
További információt a www.
dietaotthonra.hu oldalon, vagy a
30/448 0000; 20/407 6212;
70/942 9599–es számok
valamelyikén kaphat.
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Cigánybál a Fonóban

Egyenlőség: idea vagy
valóság?

Tüzes, szenvedélyes, vidám és lírai hangulat váltotta egymást a Fonóban rendezett
magyar és cigány táncok bálján, ezek ugyanis mind sajátjai a roma zenének. A fellépő Romengro együttes „Kethane”, magyarul Együtt című albumáról játszott dalokat
annak jegyében, hogy a romák és nem romák felfedezzék egymás értékeit a zenén
és a kultúrán keresztül. A zenészek szerint hidat már nem kell verni a két nép közé,
az már létezik, csupán gyakrabban kellene rajta közlekedni.
KELENFÖLD

www.ujbudakulti.hu

– Sokat halljuk, hogy a magyar
társadalomban hidat kell építeni cigányok és nem cigányok
között, holott ez a rendezvény is
bizonyítja, ez a híd évszázadok
óta létezik – mondja RosonczyKovács Mihály, a Romengro
egyik zenésze, aki szerint ők
csak leporolják a hidat, és emlékeztetik az embereket, hogy a
magyar kultúrában a cigányok
még őriznek olyan értékeket a
Kárpát-medence történetéből,
amely máshol már nincs jelen.
– Elég, ha az oláh cigányok botos táncára gondolunk, amely a
hajdútáncból fejlődött ki. Ezek
mind lenyomatai közös történelmünknek – hangsúlyozta a
muzsikus.
A jó hangulatról nemcsak a
Romengro hagyományos, kannára és gitárra épülő zenéje
gondoskodott, de a Buda Folk
Band is megcsillogtatta küCsak nem a táncházból jön, Ferike?!
lönleges, fúziós muzsikáját. A
„legyen a népzene mindenkié”
szlogen gondolatvilága mentén az együttes
ra közötti hídról tanúskodott Balogh Katesz
megalkotta a magyar világi népzene műfajt,
népművész is, aki immár nyolc éve tanít nem
amely ötvözi a Kárpát-medencei néphagyoroma felnőtteket és gyerekeket a nagyecsedi
mányok egyes zenei irányzatait. Az erdélyi
cigánytáncra. – Amikor látom, hogy ilyen somesterektől tanult Csoóri Sándor zenekari
kan akarnak cigánytáncot tanulni, tudom rótag szerint a Kárpát-medence folklórja a viluk, ugyanaz a lelkük, mint nekünk – mondja
lágon bárhol megállja a helyét. A két kultúa tánctanár.
(T. D.)
I N G Y E N E S
K U L T U R Á L I S
M A G

ZENE

Loam lord évente egyszer demokrata. Teára fogadja cselédeit, és a lányaival szolgáltatja ki őket. A vígjáték azt vizsgálja, mi történik egy olyan
családban, ahol a társadalmi különbségekről nem vesznek tudomást. A
gondolatébresztő alapszituációval bravúrosan eljátszó szerző, a Bernard
Shaw kortársaként méltatlanul ismeretlen J. M. Barrie demokráciakritikáját a Karinthy Színház ifjúsági bérletébe illesztette bele, nem véletlenül. A
darab, amellett, hogy fontos kérdéseket vet fel, arra is figyelmeztet, mindig
érdemes megvizsgálni az érem két oldalát.

– A budapesti színházak sokszor ugyanazt a 40 darabot játsszák, mi viszont igyekszünk különleges csemegékkel is szolgálni – jegyzi meg a direktor, Karinthy Márton
az előadás kezdetét jelző hangjáték felcsendülésekor.
Az 1900-as években élő és alkotó Barrie korának ismert vígjátékírója volt Londonban, a világhírt azonban Pán Péter meséje hozta meg számára. Egyenlőség című komédiájának már alaphelyzete is vidám pillanatokat ígér, az elkényeztetett úri lányok
botladozásai és szájhúzása mintaszerű ellentétpárt alkot a cselédek félszeg, helyzettől
idegenkedő viselkedésével. Az igazi konfliktus azonban csak később mutatkozik meg,
amikor a család jachtkirándulásra indul, ahová csak a konyhalányt és az inast viszik
magukkal. A díszes társaság hajótörést szenved egy lakatlan szigeten, ahol a szerepjáték valósággá válik, az eddig fennálló hierarchia végérvényesen megfordul. A megszokottól igencsak eltérő helyzetben ugyanis az inas bizonyul a legéletrevalóbbnak,
rátermettségével vezető helyzetbe kerül, a família pedig lecsúszik.
A darab szellemesen mesél társadalmi egyenlőtlenségekről, és
azt kutatja, létezik-e tökéletes
demokrácia, fenntartható-e a társadalmi egyenlőség, vagy annak
látszata. A mű ugyan szkeptikus
a demokráciával szemben, intézményét mégsem kérdőjelezi
meg, csupán rámutat visszásságaira. A főbb szerepekben olyan
ismert színészeket láthatunk,
mint Németh Kristóf, Schlanger
András, Pásztor Erzsi, Bozsó Péter vagy Kiss Ramóna.
I N
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Március
1. 19.00 HangArt – N. Jazz Klub a Karinthy
Szalonban. Zenélnek Nagy János Erkel Ferencdíjas zongoraművész és meghívott barátai. Belépő:
600 Ft. KULTI – Karinthy Szalon
2. 19.30 Natacha Atlas (EG/BE/UK), Tóth Evelin. Belépő:
5900 Ft. A38
20.00 3+1 Róka Szabolcs önálló estje, Balogh Kálmán–
Lakatos Róbert–Novák Csaba-trió. Fonó Budai Zeneház
7. 19.30 Jazz másképp sorozat: „Jövő jazz dívái”. Moha
Kávéház és Kultúrtér
8. 19.00 Pápai Zsanett (ének) – Horváth „Tojás” Gábor
(zongora) Duo – Mindenütt Nő programsorozat részeként.
Hadik Kávéház
20.00 Dresch Quartet. Fonó Budai Zeneház
9. 19.30 Barokk kuplé: A Mezítlábas Zenészek megbolondított barokk koncertje. Moha Kávéház és Kultúrtér
20.00 Világzenei nap: Eastwing Group, Nufolk zenekar. Fonó Budai Zeneház
22.00 Plump DJs (UK), Ed solo (UK), Pryus, Krueger,
Adam Dolph. Belépő: 3000 Ft. A38 Hajó
14. 20.00 Bëlga Belépő: 1000 Ft A38 Hajó

FILM

Március
8. 18.30 Kulti Filmklub: Csontváry. Belépő:
600 Ft, nyugdíjas: 300 Ft. KULTI – Karinthy Szalon

TÁNC

Március
9. 20.00 Tünet Együttes: Apropó (Ez mind
én leszek egykor, Nem emlékszem, hogy
így neveltek volna). MU Színház
12. 20.00 Kulcsár Noémi Tellabor: Kert. MU Színház

SZÍNHÁZ
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Március
1. 19.00 Réti Anna: Vis-A-Vis. Szkéné Színház
19.00 Békeffi István: Janika. Karinthy Színház
2. 15.00 Szegény Dániel. Karinthy Színház
19.00 A gondnok. Szkéné Színház
3. 11.00 A nagyidai cigányok. Szkéné Színház
19.00 Hunyady Sándor: Lovagias ügy. Karinthy Színház
19.00 Galaxis útikalauz stopposoknak. Szkéné Színház
4. 19.00 Szutyok (angol felirattal/with english subtitles).
Szkéné Színház

5. 17.00 Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai. Karinthy Színház
19.00 Szutyok. Szkéné Színház
22.00 HOPPart Társulat: Korijolánusz. MU Színház
6. 17.00 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem! Karinthy Színház
19.00 Kaisers Tv, Ungarn. Szkéné Színház
8. 11.00 Honti György Babaszínház: „Évszakok” (0–5 éves
gyermekeknek). Belépő: 400 Ft. KULTI – Őrmezei Közösségi
Ház
22.00 Pintér Béla és Társulata: A 42. hét (szinkrontolmácsolással/with interpreting). Szkéné Színház
9. 19.00 Tarka Színpad: Anno (német nyelvű előadás). KULTI
– Őrmezei Közösségi Ház
19.00 Békeffi István: Janika. Karinthy Színház
12. 20.20 A Grönholm-módszer. Szkéné Színház
13. 15.00 Az ördög három arany hajszála. Karinthy Színház
20.00 Bányavakság. Szkéné Színház
14. 19.00 Káva Kulturális Műhely: Bábok. MU Színház
15. 19.00 Hunyady Sándor: Lovagias ügy. Karinthy Színház
20.00 Caligula helytartója. Szkéné Színház

MŰTEREM

Március
1. 18.00 Mackókiállítás. Megtekinthető március
27-éig, hétköznap 10–18 óráig. KULTI – Őrmezei
Közösségi Ház
6. 17.30 Színes városokat festek – kiállítás a Down
Alapítvány alkotóinak munkáiból KULTI – Albertfalvi
Közösségi Ház
18.00 Kisteleki Dóra: Illusztrációk. Hadik Kávéház
7. 18.00 Magyar Ari zenés festménykiállítása. Közreműködik Meskó Bánk előadóművész. Budai Klub-Galéria
8. 18.00 „Mesélő képeslapok” kiállítás-megnyitó. KULTI –
Gazdagréti Közösségi Ház
18.00 Az ördög bibliája – kártyatörténeti kiállítás. Megtekinthető március 29-éig. KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház
18.00 Szántai Éva festőművész kiállítása. Tető Galéria
9. 11.00 Cserépbabák – mesebábok, Illiszné Kováts
Ildikó kiállítása. Megnyitja Koryürek Vera bábkészítő, a műhelymegbeszélést, amelybe a résztvevők bekapcsolódhatnak
vezetik: Gémesné Deák Júlia, a Játék Céh titkára, dr. Györgyi
Erzsébet, a KÁMJT elnöke, Koryürek Vera bábkészítő, Kiss
Áron Magyar Játék Társaság. 1118 Budapest, Orlay utca 2/B
13. 16.00 „Idegsejtek titkai” rajzpályázatra érkezett pályaművek ünnepélyes díjkiosztója. A kiállítás megtekinthető
március 17-éig. Próféta Galéria
19.00 Böhm Aranka kortárs művészek szemében – A
Szatyor Galéria és a Szatyor Plazma közös tárlata. Kiállítók:
Almásy Ottília, Czank Ninetta, Hódi Csilla, Farkas Kata,
Rabóczky Judit Rita, Verebics Kata Szatyor bár és galéria

A

Z

PÓDIUM

Március
1. 17.30 Múzeumegyetem: Rozsnyai József
művészettörténész előadássorozata
Magyarország építészettörténetéről. Téma: Klas�szicizmus I. Belépő: 1000 Ft, BK-tagoknak és nyugdíjasoknak
500 Ft, diákoknak ingyenes. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
2. 10.00–14.00 Óperenciás – Anyag(ok) Az Asztal Társaság
ANYAG(ok) című kiállításhoz kötődő múzeumpedagógiai
foglalkozás általános iskolás gyerekeknek. Belépő: 1600 Ft/fő,
részvételhez előregisztráció szükséges. KULTI – Karinthy Szalon
4. 18.30 „Akik az Úrban bíznak… szárnyra kelnek, mint a
sasok”. Élő Biblia fiataloknak. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
5. 19.00 Godot Irodalmi Estek: Nőirodalom – A gender
térnyerése kultúránkban – quota? Czapáry Veronika és
vendégei. Moha Kávéház és Kultúrtér
7. 17.00 „A gyógyítás ősi módszerei mint a természetgyógyászat forrásai”. Fehér József András előadása. Belépő: 600 Ft. KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
8. 16.00 „Mit üzennek nekünk a szenvedélybetegségek?”
Fehér József András pszichológus, kreativitáskutató és
író előadása. Belépő: 600 Ft. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
12. 18.00 Beszélgetés egy Művészcsoportról az Asztal Társaság Anyag(ok) című kiállítása kapcsán. Meghívott vendégek:
az Asztal Társaság tagjai: Felényi Péter, Kéri Mihály, Lőrincz Zsuzsa,
Luzsicza Árpád, Jim Urquhart, P. Boros Ilona, Székács Zoltán, Vankó István. A rendezvény ingyenes! KULTI – Karinthy Szalon
18.00 „Mit üzennek nekünk a szenvedélybetegségek?”
Fehér József András pszichológus, kreativitáskutató és író
előadása. Belépő: 600 Ft. KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház

KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK

Március
1. 16.00 Újbudai Botladozók – Táncház. Minden hónap első
péntekén a Cavinton tánccsoport vezetésével. Belépő: 300 Ft.
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
2. 14.00–18.00 Armourgard királysága – élőszereplős
fantasy szerepjáték. További információ: www.armourgard.
vertesegyesulet.hu KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház
18.00 Iránytű az élethez – Út a személyes sikered felé.
Tanfolyamismertető, bevezető előadás. Előadó: Kiss Zoltán
Zéro numerológus. Belépődíj: 1500 Ft. Akik részt vesznek a
tanfolyam ismertető, bevezető előadáson, és részt vesznek a
tanfolyamon, visszakapják az 1500 Ft-os belépődíjat. KULTI –
Őrmezei Közösségi Ház
4. 17.30 Eszperantó klub ünnepélyes megnyitója. KULTI –
Albertfalvi Közösségi Ház

9. 10.00 Karinthy-túra 3. – avagy a Karinthy család nyomában a Móricz Zsigmond körtértől a Gellért Szállóig.
Indulás és érkezés: Moha Kávéház és Kultúrtér. Nevezési díj: 500
Ft (előregisztráció ajánlott). További információt kérhetnek a
varosikultour@gmail.com e-mail címen. KULTI – Karinthy Szalon
15.00 Gazdagrét-kupa – Újbudai sakkbajnokság. KULTI
– Gazdagréti Közösségi Ház
10. 09.00 Autómodell-börze: nemcsak modellek, hanem szakirodalom, prospektusok, emblémák, autós-motoros emléktárgyak, jelvények cseréje, szaktanácsadás KULTI – Kelenvölgyi
Közösségi Ház
15.00 Bohócparádé. Orosz–magyar produkció, egyórás
műsor gyermekeknek és felnőtteknek. Belépő: 1000 Ft. KULTI
– Őrmezei Közösségi Ház
Helyszínek:
A38 Hajó, Petőfi híd (budai hídfő) Telefon: 464-3940
Budai Klub-Galéria, 1111 Budapest, Budafoki út 9–11.
Budapesti Művelődési Központ, 1119 Budapest, Etele út 55.
Telefon: 371-2783
Hadik Kávéház, 1111 Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 2790290
Karinthy Színház, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon:
203-8994
KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Gyékényes
utca 45–47. Telefon: 204-6788
KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253
KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Kardhegy
utca 2. Telefon: 424-5363
KULTI – Karinthy Szalon, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
Telefon: 209-3706
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Telefon: 310-0644
KULTI Szalon, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3. Telefon:
279-3600
Moha Kávéház és Kultúrtér, 1114 Budapest, Bartók Béla út
11–13. Telefon: 209-0658
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, Ménesi út
65. Telefon: 06/30/201-1073
MU Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 2094014
Próféta Galéria, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. Telefon:
06-20-313-2000
Szatyor Bár és Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 279-0290
Szkéné Színház, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület II.
emelet
Tető Galéria, 1115 Budapest, Ecsed utca 13. Telefon: 788-6695
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Telt ház volt a Budai
Egyházközségek Bálján
A polgármester részvételével zajlott a Budai Egyházközségek Farsangi Bálja a MOM Kulturális Központban a böjt kezdetét – hamvazószerdát – megelőző szombaton, február 9-én. A 14. alkalommal megrendezett bálra az összes jegy elkelt, így mintegy hétszázan ünnepeltek együtt.

A klasszikus tánczenétől kezdve a magyar rock and rollon keresztül a táncházig, minden zenei műfaj jelen volt a
rendezvényen, így mindenki megtalálhatta magának azt
a talpalávalót, amelyet valóban szeret.

A keresztény ember hitének gyakorlása nem ér véget a
templom szent terének elhagyásakor, és lelkületétől nem
áll távol a mulatozás sem. – A kereszténység meghatározó életelve az evangélium, ami magyarul annyit jelent:
örömhír, ezért a keresztény ember alaptulajdonsága kell,
hogy legyen a vidámság – mondta Szederkényi Károly
atya, a Gazdagréti Szent Angyalok Templom plébánosa,
akinek plébániájáról közel húsz fő vett részt a bálon.
Az egyházközségi bálnak minden évben van egy díszvendége is. Idén az Új Ember Katolikus Hetilap mutatkozott be. – Szeretnénk magunkat megmutatni, mert a
mi cikkeink mellett nincsenek ott a fényképeink, így az
olvasók nem tudják, kik is írják az Új Embert. Ez egy jó
alkalom arra, hogy az olvasók megismerjenek bennünket, és elmondják véleményüket, kritikáikat – mondta el
Rátkai Balázs, a lap főszerkesztője.
Hoffmann Tamás polgármester, aki feleségével együtt
érkezett, elmondta: – Egy jó környezetbe jönni mindig nagyon nagy élvezet és valódi kikapcsolódás. Ez a
bál lehetővé teszi, hogy egy-egy plébánia kisközössége
megismerkedhessen egymással. Igazán örülök, hogy
Újbudáról is szép számban jöttek el hívek!

Szerelem a múzeumban
Nincs mit csodálkozni azon, hogy Valentin-napon egy kulturális intézmény a szerelem köré építi fel
programját. Azon viszont annál inkább, hogy egy múzeum is megemlékezik a populáris ünnepnapról.
A Nemzeti Galéria tematikus estjén irodalmi, képzőművészeti és pszichológiai előadásokkal, koncertekkel, valamint művészek titkos viszonyairól fátylat lelebbentő tárlatvezetésekkel emlékeztek meg a
szerelmesek napjáról.

A program során a magyar festészet legszebb szerelmes
képeit mutatták be a közönségnek három témán keresztül.
Nyáry Krisztián irodalomtörténész a festők, írók, költők magánéletébe engedett bepillantást előadásában,
Belső Nóra pszichiáter pedig azt árulta el hallgatóságának, létezik-e az a bizonyos, megmagyarázhatatlan vonzódás férfi és nő között. – A közönség kedveli a záróra
utáni extra rendezvényeket,
ilyenkor tízszer annyian
jönnek, mint egy nappali
tárlatlátogatásra – számolt
be tapasztalatairól Bellák
Gábor művészettörténész,
aki a hősszerelmesek és titkos szerelmek címet viselő
sétát tartotta meg.
A jelenlévők nemcsak
a régmúlt festményeiből
tanulhattak, de a modern
kor szerelemdoktoraitól is
elleshettek egy-két trükköt. Zólyomi Zsolt, KeletEurópa egyetlen hivatásos
parfümőrének az illatok hatalmáról szóló előadását tátott
szájjal figyelték a látogatók. Megtudhattuk például, hogy
az erotikus gondolatokat ébresztő, vágyfokozó összetevő, az ámbra, a valóságban kevéssé romantikus úton, egy
bálna gyomornedvének zsíros állagú felöklendezéséből
kerül a gusztusos kis üvegcsékbe. Persze ma már kémiai
úton is előállíthatók az állati illatanyagok. – Mindenki,
aki életében volt már szerelmes, tudja, hogy az illatokon

dől el minden. A szimpátia, az ellenszenv, az
hogy lesz-e második randi, vagy hogy kivel
éljük le az életünket, mind a testillat és a parfüm kombinációján múlik. Ez a legfontosabb
a szerelemben – állítja ellentmondást nem tűOlvassa be
rően Kelet-Európa orra, aki a festményekhez
telefonjával a
QR-kódot, és
társított illatfelismerési versenyt is rendezett a
nézze meg a
vállalkozó kedvűeknek.
videónkat!
A Veszedelmes viszonyok elnevezésű
tárlatvezetésen olyan kapcsolatokat ismerhettünk
meg, amelyekben a szerelmesek életébe került a
viszonyuk. – A szerelem
önmagában
érdektelen,
boldog
párkapcsolatról
még nem születtek nagy
művek – mondja Bellák Gábor. – A szerelem
ugyanis mindig akkor
válik művészeti alkotás
témájává, ha nehezen feloldható konfliktus, titokzatosság és fenyegetettség van benne, melynek során
valakit fel kell áldozni, hogy a szerelem megmeneküljön. Ha nem így lenne, Rómeóra és Júliára már nem is
emlékeznénk – tette hozzá a művészettörténész.
Az este hátralévő részében az argentin tangó alaplépéseit sajátíthatták el a vendégek, Micheller Myrtill & Sárik Péter dzsesszduója pedig szerelmes dalokat dúdolt.
(T. D.)
1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

É T E L K I S Z Á L L Í TÁ S
Rendelést felveszünk a hét minden napján
H-Sze és V: 10:00-22:00, Cs-Szo: 10:00-23:00 a
(06 1) 481 3003 telefonszámon és a
w w w. t r o f e a o n l i n e . c o m -on.
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I.,
VIII., X., XII., XIX., XX., és XXII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)
titled-1 1

2012.05.03. 14:33:47

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós teasütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

www.trofeagrill.com
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Jótékony célú farsangi
mulatság a Szent Imrében
SZENTIMREVÁROS

A szülői közösség hagyományos, immár tizenharmadik farsangi bálját tartották február
9-én a Szent Imre Gimnáziumban, ahol
az iskolába járó gyerekek szülei találkozhattak egymással, a tanárokkal,
illetve Hoffmann Tamás polgármesterrel. A bálnak minden évben van egy
jótékony célja is: idén a teljes bevételt
az iskola második emeletén lévő neobarokk ivókút rendbehozására szánják.
A vendégeket terített asztallal, valamint
gyertyafényes teázóval, sörözővel és borozóval
várták a szervezők.
– Próbáljuk megmutatni magunkat, és az önfeledt szórakozás
mellett legtehetségesebb diákjaink is bemutatkoznak. Nagyon
büszkék vagyunk a táncegyütteseinkre is, ők is fellépnek ma –
mondta Barlay Bence igazgató, aki reményét fejezte ki, hogy
az iskolával egyidős ivókút restaurálása hamarosan megvalósulhat, amit a diákok ivóvízforrásként használnak majd.

Sztárok az újbudai színpadon
Népszerű, ám élőben már régen hallott dallamok,
önfeledt szórakozás, mindez megfűszerezve a
„stenkkel”, s máris a Magna Cum Laude szezonnyitó
koncertjét élvezhetjük a Barba Negra Music Clubban.

„Stenk”? – Feszültség, izgalom, amely ezt a különleges koncertet megelőzi
– mosolyog Mező Misi,
a zenekar frontembere –,
hiszen két hónap szünet
után lépünk fel újra, és bizony ki vagyunk éhezve az
élő koncert hangulatára.
Az újbudai közönség fantasztikus, a helyszín pedig
Budapesten az egyik legnagyobb és legegyedibb
klub, ahol mi, zenészek is
komfortosan érezzük magunkat és kulturált, minőségi szórakoztatást tudunk nyújtani – mondja Misi. – Terveink szerint új dalokat az év vége felé mutatunk majd be,
addig is koncertek, akusztikus koncertek, Magna tábor, új
lemez várja a rajongókat.
Vajon mi köti a Magna Cum Laude frontemberét Újbudához? – Már nemcsak a három koncertélmény, hanem
feleségem kapcsán is megszerettem a kerületet. Bár most
gyesen van, az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában tanít. A kerületi testvérpárt, Szécsi Sacit és Böbét
pedig az egyik tehetségkutató tévéműsorban ismertem meg.
A versenyből történő kiesésüket nagyon sajnáltam. Ám örülök, hogy van hazánkban egy ilyen tehetséges testvérpár, és
hiszem, hogy ők még sokra fogják vinni, mert az akaratuk, a
tehetségük megvan hozzá. Gyakoroljanak, mert még világsztárok is lehetnek, ha hisznek magukban!
Baráth Andrea
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Színház a szomszédban

60+ RÖVIDEN
„Ki Mit Tud?”

Nagy érdeklődés kísérte a Színházbörze című programsorozat első eseményét. A Budaörsi Játékszín és az Újbuda 60+ program közös akciójában közel 100 kedvezménnyel vásárolt jegy talált
gazdára a színházat kedvelő idősek között a Bölcső utcában.

Ismét lehet jelentkezni a Szenior „Ki Mit
Tud?” Fesztivál tehetségkutató rendezvényre, amelyet kifejezetten idős emberek
számára hirdetnek meg ebben az évben is.
Azok, akik előadó-művészeti kategóriában
szeretnének számot adni tehetségükről március 29-éig, akik pedig kreatív művészeti
kategóriában indulnának, legkésőbb április
30-áig küldjék el pályaműveiket.
További információk: KULTI – Őrmezei
Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos utca
8., e-mail: okh@ujbudakulti.hu , tel.: 3100644, 309-0007

A választásban ezen a napon nem csupán a Játékszín munkatársai segítettek, de ismert színészek is beszédbe elegyedtek a
programközpont látogatóival. Örömmel tájékoztatták jövendőbeli közönségüket a várható előadásokról. Az esemény kapcsán
többen most először látogatták meg a programközpontot, így
nemcsak a színházjegyeket vehették át, hanem lehetőségük volt

Meghívás
Németországba
Vendégszereplésre hívták Németországba a
Tarka Színpadot. Március közepén 29. alkalommal rendezik meg a Theater am See
színházi fesztivált a Boden-tó partján fekvő
Friedrichhafenben. A rendezvényre a kerületünkben működő, szépkorú színészekből
álló Tarka Színpad is kiutazik ANNO című
összeállításával, amelyben századelős kuplékat, sanzonokat, tréfákat és miniatűröket
adnak elő németül.
A fesztiválprogram érdekessége, hogy
egyfajta „összművészeti színházat” kíván
létrehozni, filmbejátszások, táncok, nonverbális játékok, bábok látványos, dramatikus
egységével. A 10. születésnapját ünneplő
újbudai társulat most osztrák, német, angol
és spanyol színésztársakkal és produkcióikkal ismerkedhet meg, és cserélhet tapasztalatokat a németországi fesztiválon.

érdeklődni más programok iránt is. Néhányan egy újszerű sportmozgás, a zumba gyorstalpalóján is részt vehettek, amelynek
nemsokára szervezett folytatása is lesz kerületünkben, kifejezetten idősek számára.
Az Újbuda szomszédságában található, 12 éve működő Budaörsi Játékszínben már 80 bemutatót tartottak nagy sikerrel. Repertoárjuk széles palettáján a klasszikus darabok mellett a kön�nyed vígjátékok és a gyerekeknek szóló mesejátékok is egyaránt
szerepelnek. Most az újbudai nyugdíjasoknak szeretnék bebizonyítani, hogy ők is tartalmas, színvonalas szórakozást nyújthatnak a jövőben számukra. Beleznay Endre, a legfiatalabb budaörsi
színész kíváncsian vett részt a Szenior Programközpontban megrendezett megmozduláson. Véleménye szerint nagyon hasznosak az ilyen jellegű népszerűsítő rendezvények. – Szeretem, ha
színészként a színházba járó, tapasztalt és intelligensen kritikus
közönséggel személyesen is találkozhatunk, hiszen így számos
hasznos információval gazdagodunk mi magunk is. Különösen
szeretnénk a mélyen tisztelt publikum igényeit kielégíteni, mert
fontos célcsoportnak tartjuk a hatvanon túliakat – mondta a művész.
Magyar Attila színművész nemcsak játékával szórakoztatja a nagyérdeműt Budaörsön, hanem direktorként is igyekszik
emelni a Játékszín színvonalát. – Rendezőként nem igazán teszek különbséget idősebbeknek vagy fiatalabbaknak szóló darabok színpadra állítása között, hiszen az a jó alkotás, amely
minden korosztály számára egyaránt szórakoztató – mondja a
színidirektor. – Azonban tematikájuk tekintetében már beszélhetünk kifejezetten a nyugdíjasokat megszólító, számukra több

Színházjáró
Az Újbuda 60+ program támogatásával a
2012/2013-as színházi évadban is elindult
a Színházjáró Program. Idén 445 bérletet
vesznek igénybe Újbuda idős polgárai, akik
ez idáig már kilenc előadást tekinthettek
meg. Az érdeklődök öt bérlettípusból választhattak, így kedvezményesen nézhetik
meg a Víg-, a Pesti, a Radnóti, a Karinthy
és az Operett Színház különböző nívós
előadásait. A teátrumok és Újbuda Önkormányzatának összefogásának köszönhetően
a vásárlónak csak a bérlet árának egyharmadát kell kifizetnie.

PROGRAMAJÁNLÓ
Ízelítő az Újbuda 60+ közel 200
programjából
A nőnapi rendezvényekről információ: az ujbuda.hu weboldalon, illetve az
Újbudai Szenior Programközpontban minden hétköznap 9–14 óra között személyesen, vagy telefonon (372-4636).
Hahota joga
A nevetés a lehető legtermészetesebb orvosság, a
legeslegjobb gyógyszer, amelynek élettani, gyógyító hatásai orvosilag is bizonyítottak. Helyszín:
Újbudai Szenior Programközpont. Időpont: első
foglalkozás március 6., szerda 15.00 órai kezdettel.
Ingyenes!
60+ és feng shui – ismét indulnak a
nagysikerű előadások!
A színek hatásaival, egészségünk és környezetünk
összhangjával stb. foglalkozó feng shui bemutatók
idén a 8. előadással folytatódnak. Helyszín:Újbudai
Szenior Programközpont. Időpont: első foglalkozás március 5., kedd 10.00 órától. Ingyenes!
Városismereti séta – 60+
gyalogtúrák
március 4., hétfő 10 óra, Kirándulás – Kamaraerdei tanösvény bejárása
március 18., hétfő 10 óra, BKK hajóval a Kopaszigáttól a Római-partig, városnézés a Dunáról, séta a
Római-parton. Találkozó helyszíne: Szenior Programközpont
Természetjárás
Március 2., szombat: Városliget (Vajdahunyad
vár, Mezőgazdasági Múzeum)
Találkozó: 10 óra, Hősök tere, Földalatti vill. áll.
Március 3., vasárnap: Budai-hegység
Találkozó: 7.20 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Március 6., szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat

2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50 óra, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Március 9., szombat
1. Budai-hegység
Normafa–Szépjuhászné–Hűvösvölgy
Találkozó: 9 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
2. Tahitótfalu: Pollack Mihály síremléke és nyaralója
Találkozó: 9.20 óra, Batthyány tér, HÉV
Március 10., vasárnap
Budai-hegység
Találkozó: 7.20 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Március 13., szerda
Budai-hegység
Találkozó: 7.20 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
60+ Konditorna – kezdő csoport
Újbuda Önkormányzatának támogatásával
Jelentkezési határidő: a helyszínen március 4–8.
10.00–17.00 óra között. Helye: Kelenvölgyi Közösségi Ház (XI., Kardhegy u. 2.). Ideje: 2013.
március 22-étől, péntekenként 12.00–13.00 óra
között.
* A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a tanfolyamon.

További programok és információ:

Újbudai Szenior
Programközpont
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás: hétköznap 9–14
óra között
Weboldal:
http://www.ujbuda.hu/60plusz

értéket, nagyobb élményt kínáló színdarabokról. Ezért is igyekszünk olyan műveket színpadra állítani, amelyek lehetőséget adnak nosztalgiázásra azok számára, akik korábban az adott színjátékot akár Ruttkai Évával vagy Latinoivits Zoltánnal már látták.
Magyar Attila szerint művésztársaival azért is jöttek ilyen szeretettel és lelkesedéssel Újbudára a Szenior Programközpontba,
mert a leghálásabb közönség mindig a szépkorúak tábora. Korábban már megfigyelték, hogy ugyanazon színészek által előadott darabokat harsányabb nevetés és hangosabb vastaps kíséri,
ha nagyobb arányban ülnek a nézőtéren az idősebb generációk
képviselői.
– Imádok hatvanon túliaknak játszani, különösen „retródarabokat” – mondja Timkó Eszter, a kedves, bájos és rendkívül
közvetlen színművésznő. Joggal büszke a budaörsi társulatra,
mert ők a kultúrát különösen megtépázó gazdasági válság időszakában is képesek voltak telt házat varázsolni a Játékszínbe.
Idén még ügyesebben csalogatják a nézőket, meséli a művésznő, hiszen közvélemény-kutatást végeztek arról, mely darabokat
néznék legszívesebben rajongóik. Lehetőségeik szerint színpadra is viszik azokat, amelyekre a legtöbben adták voksukat.
A programközpontban sem árultak zsákbamacskát a Játékszín
munkatársai, hanem részletesen beszámoltak, mely előadásokat
tekinthetik meg a 60+ kártyabirtokosok kedvezményesen. Ezek
között szerepelt a fergeteges francia vígjáték, a Zsákbamacska
is, melynek nagysikerű premierje januárban volt. Tamási Áron
Énekesmadarát pedig jó szívvel ajánlották minden színházat
kedvelő érdeklődőnek, ahogy Gyárfás Miklós Tanulmány a nőkről című zenés előadása sem fog csalódást okozni. Akik pedig
igazi csemegére vágynak, Budaörsön azt is megtalálhatják, mert
Márai Sándor Az igazi című szerelmi történetét is színpadra viszik március 5-én.
A rendezvény szervezőinek az alapvető célja az volt, hogy közelebb hozzák a Budaörsi Játékszínt az újbudai nyugdíjasokhoz,
hiszen a jó tömegközlekedésnek hála, ez az intézmény valóban
gyorsan és egyszerűen elérhető kerületünkből. A „Színház a
szomszédban” Budaörs főutcáján, a Szabadság út 26. szám alatt
működik, a Móricz Zsigmond körtérről induló 240E vagy 40-es
számú buszokkal egy negyedóra leforgása alatt megközelíthető, a Károly király utcai megállótól mindössze 2 perc sétányira
található.
A Szenior Programközpont munkatársai a négy órán át tartó
különleges rendezvényen igyekeztek valódi meglepetést szerezni a kerületi szépkorúaknak, ám a különleges és szeretetteljes
bánásmód és gondoskodás volt a nap igazi öröme, ami bizony
mindenkinek nagyon jólesett.
A nagysikerű jegyvásárlási lehetőségnek és közönségtalálkozónak mindenképpen lesz folytatása. Előreláthatólag március
végén vagy április elején találkozhatnak újra színházi sztárokkal
a Bölcső utcában. A következő alkalommal már színjátékkal is
kibővített program pontos időpontjáról hamarosan tájékoztatjuk
kedves olvasóinkat.

Séta túrabotokkal
Lapunk előző számában idősügyi tanácsnokunk nyílt levélben fordult a BKK-hoz
egy jogosan kifogásolható piktogram miatt, amely a nyugdíjasokat mozgásukban
korlátozott személyeknek ábrázolja. Most mégis arra biztatjuk önöket, hogy ragadjanak botokat, éppen egészségük megőrzése érdekében. No persze nem arra a botra
gondolunk, hanem a világon egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő nordic walking speciális botjaira, amely az idősek és nehezebben
mozgók számára is nyugodtan ajánlható sétát egészíti ki. Bár a nordic walkingot már a
20. század elején feltalálták a nyáron edzeni
nem tudó sífutók Skandináviában, igazi reneszánszát csak az ezredforduló után kezdte
élni, amikor sorra döbbentek rá az emberek,
milyen jó hatással is van szervezetünkre, ha
sétáink során két bottal segítjük mozgásunkat. A síjárás abban különbözik a sétálástól,
túrázástól, hogy a botok helyes használata önkéntelenül is hosszabb lépésekre kényszeríti
lábainkat, és egy jótékony ritmust, lendületet
ad mozgásunknak. Ez a hátat, kart és lábat is
jól átmozgató, ízületekkel azonban kíméletes
mozgásformát már sokan megszerették kerületünkben is.
A diagonál lépés egy néhány órás tanfolyamon megtanulható, azaz a türelmetlenebbek is hamar igazi sikerélményekkel gazdagodhatnak. Nem beszélve arról, hogy
a közelgő tavasz szépségeiről is nagy kár lenne lemaradni a közeli hegyekben, ahol a
túraösvényeken megtapasztalhatjuk, hogy a nordic walking már egyáltalán nem egy
szokatlan hóbort, hanem egy nagyon is népszerű sport, amelyet fiatalok és idősek
egyaránt űznek.
A 60+ sportprogram keretében ismét lehetőség nyílik arra, hogy közelebbről megismerkedjenek a speciális botocskákkal és a nordic walking lényegével. Virágh Anikó oktató most új jelentkezőket vár, akik szeretnének egy egészségesebb és vidámabb öregkort sok szép élménnyel megélni.
Jelentkezni lehet március 11–14. között 9.00–13.00 óráig, személyesen a Polgármesteri Hivatal, Bocskai út 39–41. I. emelet 105. szobában. További információ a
372-3482 telefonszámon kapható.
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KERESZTREJTVÉNY

Csoóri Sándor: Fűre, madárra
c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (E, S, E, G, S, I). 13. Partiumi falu magyar neve, románul Cheriu. 14. Bécsi fagylalt!
15. Kettészel. 16. Gazdasági társaság, röv. 17. Orosz női név.
19. Színültig. 21. Kettős betű. 22. Csuk. 24. Hitchcock egyik
13-02-27
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FOGADÓÓRÁK
filmje. 26. Részben kinöveszt! 27. Hacsaturján keresztneve. 29. Füstölt lapocka. 30.
Pan társa. 31. Olimpiai bajnok ökölvívó (György). 33. Női név. 35. Lecsendesítő szó.
37. Kopasz. 39. Nyelvtani fogalom. 41. Kiejtett betű. 42. Mózes könyvei. 43. Óír írás.
44. Középen nyög! 45. Mulatozik. 47. Takar. 49. Mással megszereztet. 51. Vezetékben kering. 53. Színművész (Flórián). 54. Gömbölyded alakjelző. 56. Menekülő. 59.
Cinnel bevon. 61. Hajadon része! 62. Egy dunai szigethez kötődik. 64. Kiálló páros
betűi. 65. Éden egynemű betűi. 66. Európai nép. 67. Üzemanyagtartály. 69. Rövidítés
angol férfiak neve előtt. 70. Győztesként elvivé. 72. Érckeverék! 74. Háziállat.
Függőleges: 1. Embrió. 2. Áldozati asztal. 3. Saját kezűleg, röv. 4. Évszak. 5. Tortatöltelék. 6. Műsort sugárzó. 7. Kínai hosszmérték. 8. Sic itur ad …, így jutunk a
csillagokig. 9. Költő (Zoltán). 10. Főpap Sámuel korában. 11. Lett gépkocsijelzés.
12. Tengeri emlős. 18. Ovidius ragadványneve. 20. Angol főúri rend. 23. Apróra vagdalt hús fűszeres lében. 25. Juttatna. 26. …-TASZSZ, orosz hírügynökség. 28. Terhet
elbír. 30. Matematikai műveletet végző. 32. Kételektródos elektroncső. 34. Ritka női
név. 35. Az idézet második sora (E, I, V, K). 36. Vissza: foghús. 37. Ex-sakkvilágbajnok (Mihail). 38. Táncot jár. 40. Kettőzve: buta. 46. Ünnepi műsor. 48.
Útszakasz. 50. Alacsony ló. 52. Istentisztelet. 53. Forró égövi növényből
Beküldési
nyert nagy koffeintartalmú serkentőszer. 55. A rosszallás szava. 57. Inhatáridő:
a megdiai politikus (Dzsaváharlál). 58. Foglaló. 60. Korai civilizáció a mai
jelenést
követő
Mexikó területén. 62. Kisalföldi zsáktelepülés. 63. Iskolai beírás. 66.
hét keddje. Cím:
Cár betűi keverve. 68. Vajaz. 71. Tova. 73. Római 150. 75. Hélium
1118 Bp., Csíkivegyjele.
hegyek u. 13.
Beküldendő: vízszintes 1., függőleges 35.
A 3. szám rejtvényének megfejtése: „A nap arany kerületeiben futkosnak a pokol kutyái.” Nyertese: Kántor Attiláné, Sáfrány u. Nyeremény:
könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

RECEPT

PÁRTOK ESEMÉNYEI
A XI. KERÜLETI FIDESZ

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás. Hétfőként 17–18
óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere,
lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen.
Minden páros kedden 16–18 óráig
ingyenes jogi tanácsadás. Minden
első és utolsó szerdán 15–17 óráig
munkaügyi tanácsadás.
Március 7. 18.00 Magyar Ari festménykiállításának megnyitója.

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

A KDNP PROGRAMJAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474
Az iroda minden csütörtökön 14–
18 óra között tart nyitva.
Látogassa meg az Országházat!
Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk.
Jelentkezni lehet a KDNP-irodában. Február 27. 18.00 Szellemi vitakör. Téma: Munka és

spiritualitás. Március 4. 18.00
Szentimrevárosi Kertbarát Kör
összejövetele.
Március 6. 18.00 Szentimrevárosi
Esték a Szent Margit Gimnáziumban. Téma: Törvényhozás és alkotmányozás.
Vendég: Gulyás Gergely. Házigazda: Rétvári Bence.
Fadrusz utca 2., web: delbuda.
lehetmas.hu
Hétfőnként Zöld Női Klub – nőként a közéletben és hasznos
ökopraktikák. Keddenként Fröccs!
– politikai vitaestek. Gajárszki
Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel és témákkal:
www.okofilmklub.hu.
Híreink, blogunk:
delbudamaskepp.blog.hu.
Kapcsolat: bp1122@lehetmas.hu

JOBBIK-HÍREK

Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Március 1. 18.00 Lakossági fórum
a Bartók B. út 96. szám alatt a Jobbik-irodában.
Március 13. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek
Március 16. 9.00–13.00 Jó minőségű magyar árut vásárolhat a
termelői piacon a Bartók B. út 96.
szám alatt a Jobbik-irodában.

LAKÁS, INGATLAN
INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.com
XI., SOPRON utcában épülő energiatakarékos társasházban eladó 70 nm-es lakás 30 M Ft, 100 nm-es lakás 40 M Ft, garázzsal,
tárolóval. 06/30/251-4000.
EGRI J. utcában eladó 68 nm-es lakás, közvetítő ne hívjon.
06/20/564-4624.

BÉRLEMÉNY
KERESEK bérbeadó lakást minimum egy évre. 06/30/7297546.

OKTATÁS
OKJ-s DAJKA, pedagógia, gyógypedagógiai asszisztensi kisgyermekgondozó, gyermekfelügyelő képzés. (nysz01006404),
06/30/269-1061, www.kaszszakkepzes.hu
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/479-7247.
KORREPETÁLÁS 30 éves tanári gyakorlattal. Matematika-,
fizika- és kémiaórák felsősöknek és középiskolásoknak. Tel.:
06/30/205-5812.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/959-0134.
NÉMETOKTATÁS minden szinten. 06/20/335-5959.
ANGOLTANÍTÁS alapoktól nyelvvizsgákig Gazdagréten.
06/30/386-2480.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat. Bontás
nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021,
06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresése, javítása lakásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások és
teljes vezetékcsere földmunkával is 06/30/914-3588.

IMPRESSZUM

Sütemény, gyorsan!
Ha nincs kedvünk a rétestésztával vesződni, akkor ez
a gyorsan és könnyen elkészíthető lusta rétes nekünk
való!

Hozzávalók:
Tésztához:
• 300 ml liszt
• 200 ml cukor
• 1 csomag sütőpor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 125 g margarin
• 1 citrom reszelt héja
Töltelékhez:
• 500 g túró

LMP-HÍREK

APRÓHIRDETÉS
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•
•
•
•

2 dl tejföl
1 citrom leve és héja
100 g cukor
igény szerint mazsola
vagy kapor
Tetejére:
• 2 tojás
• 300 ml tej
• porcukor

A margarint elmorzsoljuk a lisztben, majd sorban összekeverjük
a többi hozzávalóval és jól összegyúrjuk. Az így kapott tésztafelét lisztezett tepsibe szórjuk. A töltelék hozzávalóit összedolgozzuk, és egyenletesen szétterítjük a tepsiben
lévő tésztamorzsára, rászórjuk a
tészta másik felét, végül 2–3 tojást
kikeverünk 3 dl tejjel, ráöntjük
a tésztára, majd 180 fokra előmelegített sütőben megsütjük. Ha
kihűlt a sütemény,
porcukorral megszórjuk, de lekvárral,
gyümölcsszósszal lecsöpögtetve is nagyon
finom!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
CIRKÓFŰTÉS létesítése, beüzemelése egy héten belül, teljes ügyintézéssel, garanciával. Tipp-topp munkavégzés magán
és közületi megrendelésre! Cirkócsere 3 nap alatt kéménnyel
együtt! +36/30/630-7862, www.cirkofutes.hu
www.viz-gaz-futes-bp.hu Fige Zoltán.
VILLANYSZERELŐ 11. k. 06/30/947-6036.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-3800.
ÜVEGEZÉS Budai Üveges.hu Bp., Karolina út 37. T.: 06/30/3572798.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/2885148.

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

Szolgáltatás
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
TÁRSASHÁZAK könyvelése, közös képviselete. www.
aszkontir.hu +36/20/433-2768.
KERTGONDOZÁST, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, permetezést
vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
CSEMPÉZÉST burkolást vállalok. 06/30/943-9282.
PARKETTACSISZOLÁS, lakkozás, javítás, rakás, nyikorgás
megszüntetése bontás nélkül.10 év garanciával. 06/30/990-1778.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, bádogozást, kőművesmunkát

azonnali kezdéssel, garanciával vállalok. 10% kedvezmény 2915966, 06/30/458-6231.
TÁRSASHÁZ kezelés jogi, műszaki háttérrel wegakft@
hotmail.com, 06/20/215-9830, 204-0765.
KERTÉSZ! Metszés, permetezés, gyepápolás 06/20/922-7371.
RUHAJAVÍTÁS, alakítás szakszerűen, gyorsan. XI. ker., Kanizsai u. 29. (a Kosztolányi tér közelében) Tel.: +36/1/424-0193,
06/70/601-4432.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet Budapesten. Ajánlatunk: Közös képviselő munkájának és a közös költség elemeinek átláthatósága. Akciónk: Amennyiben 2013. május 31-éig
minket választ, elengedünk egy havi megbízási díjat! www.honvitel.com +36/20/517-8190.
EREDETISÉG vizsgálat, állapotfelmérés minden járműtípusra!
Előzetes időpont-egyeztetéssel akár munkaidőn kívül, hétvégén
is. Controlle Mobile Kft., 1117 Budafoki út 185. Tel.: 06/20/5516860, 06/20/925-6352.
FESTÉS még téli árak, ingyen felmérés. 06/20/454-2579.

Gyógyászat
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/5477299, www.bkwsu.org/hungary

Régiség
GELLÉRT Galéria mindennemű régi tárgyait kp.-ért megvásárolja. Üzlet: 466-4761, mobil: 06/20/981-2897.
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, könyvtárakat azonnali ingyenes kiszállással. Tel.: 06/30/742-4558.

Társkeresés
TÁRSKERESŐ iroda garanciával, év eleji kedvezménnyel!
06/30/217-5151.

Könyvek
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11
Kft. Ügyvezető igazgató Milassin Levente • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández
• Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotós: Dömök Viktória • 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.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk.képv.
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Március 6-án 17 órától.Villányi út 20/A.
Egyeztetés: 06/70/428-1495
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önk. képv. Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336,
204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Minden testületi ülés után két nappal, a szombati
piacnapon 10–12 óráig a Vahot utcai (kelenföldi)
piacon köztéri fogadóóra.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hó 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.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u.
17–23.). janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu. Minden hó
első péntekén 17–18 óráig. ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
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.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői: minden hó első keddjén 16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri fogadóóra:
minden hó második szerdáján 15–16.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119.
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Március 20-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 csütörtökönként 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.
Budafoki út 9–11. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk.
képv. Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv. Minden hó
utolsó keddjén 17 órakor. Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk.
képv. Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
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 Ált. Isk. és Újreál Gimn. (Bartók Béla
út 141.) 06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

Okmányiroda nyitva tartása
Hétfő: 8–19
Szerda: 8–19
Kedd: 8–18
Csütörtök: 8–18
Péntek: 8–16
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Új lakóink – babafotók

HELYI ÉRTÉK

Egyéves a Próféta Galéria

SZENTIMREVÁROS

A Szent Gellért téren éppen egy éve nyitotta meg kapuit a Próféta Galéria, amely ez idő alatt kerületünk
egyik meghatározó kiállítóhelyévé vált. Schneller János galériavezető úgy nyilatkozott
lapunknak, hogy maguk sem számítottak ekkora sikerre.

Az alapvetően igen széles spektrumból válogató kiállítóhely nemcsak képzőművészek alkotásainak tárlataival, hanem tudományos előadásokkal, kulturális programokkal,
sőt, koncertekkel is színesíti tevékenységét.
Az elmúlt év valóban izgalmasan telt. Németh Miklósemlékkiállítása már sokakkal megismertette a Próféta különleges tereit, amelyek egyik legérdekesebb színfoltja a
„feketeterem”, ahol a sötét szövetanyaggal burkolt térben
csupán az alkotások világítanak a falakon, mi több, a helyiség padlóján is, ahol üveg járólapokkal takart vitrinekben szintén láthatóak kiállított tárgyak, alkotások.
2012-ben többek között Kováts Borbála elektrográfiáit,
a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola festő- és fotószakos hallgatóinak tárlatát, Szüts Miklós lírai absztrakt
alkotásait, László Dániel zarándokútjait is megcsodálhatták a képzőművészet iránt érdeklődők. A Próféta Galéria
azonban nemcsak őket szólítja meg, hanem a más kultúrák, tudományok iránt érdeklődőket is csábítja programjaival. Lelkipásztorok, rabbik, egyházi vezetők és építészek
elemezték a szakralitás szerepét a művészetekben egy előadássorozaton, de festőművészeket is invitáltak olyan pódiumbeszélgetésekre, ahol nemcsak művészi pályájukról

adhattak számot, hanem a lélek dolgairól is szólhattak, valamint visszatekintettek az elmúlt évtizedek kulturális változásaira is.
A közelmúltban épp a régi
zenét játszó Musica Historica
Helyi érték –
adott egy rendhagyó és telt
lokálpatrióta
házas barokk koncertet,
műsor hétfőn
amelynek egyik muzsikusa
Kasza Roland, aki a Weiner
19.15-kor
Leó zeneiskola ütőseit tanítja, de az együttes alapítója és
vezetője, Csörsz Rumen István is
tanított zenét a Weinerben, most pedig
kerületünkben dolgozik a MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársaként.
A Próféta Galéria vezetői a jövőben is örömmel és lelkesedéssel folytatják az igazi értékek védelméért és népszerűsítéséért megkezdett küzdelmet, továbbra is igyekeznek széles spektrumból kiválasztani programjaik elemeit, hogy az
intelligens és a világra nyitott vendégeik, látogatóik újabb
élményekkel és ismeretekkel gazdagodhassanak. (DBSZ)

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbűvölő fényképeket. A fotókat postai
úton az 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13–15. címre, vagy elektronikus formában a media@ujbuda.hu
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék:
Újbuda új lakói.
Török Ferenc Marcell 2012. november 30-án jött a világra a Szent Imre Kórházban. Megérkezése óta szeret
szülei segítségével a lakásban fel-alá járkálni, a friss
levegőn nagyokat sétálni és szundikálni.

Kilácskó Tamás 2012. február 14-én, Valentin-napon
született Budapesten. Sokan mondták már, hogy igazi
szerelemgyerek. Mindig mosolyogós, jókedvű kisfiú,
és sok boldogsággal ajándékozza meg egész családját.

Tóth Bálint 2012. november 27-én sok év várakozás
után látta meg a napvilágot. Egy igazi angyalka, hatalmas öröm az egész családnak. Nagyon nyugodt, jókedvű kisfiú, imád fürödni, mozgásban lenni és mindent
megfigyelni.

A közösség építőereje

KELENVÖLGY

A Csipkerózsika Balettiskola bemutatója, a Kelenvölgyi Festőiskola
nyitott műhelye, valamint kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket február 8-án délután a Kelenvölgyi Közösségi Házban.

A rendhagyó kerti partin a legkisebbek farsangi maszkokat készíthettek, a
nagyobbak pedig a helyi Autómodellező Klub kiállítását tekinthették meg. A
program jó hangulatáról az MKM férfikórus gondoskodott, amely dalaival csalt
mosolyt a közönség arcára. Aki pedig megéhezett, azt forró tea és ropogós sült
szalonna várta a kerthelyiségben.
– A mai rohanó világban egyre fontosabbnak tartom, hogy odafigyeljünk a társas kapcsolatainkra,
ennek pedig kiváló színtere lehet egy közösségi ház.
Arra törekszünk, hogy olyan helyet biztosítsunk,
ahová jó érzés eljönni a fiataloknak és az időseknek egyaránt. Programjainkkal igyekszünk minden
igényt kielégíteni, a Csipkerózsika Balettiskolába
például már egészen pici kortól várjuk a táncolni
vágyó gyerekeket, a festőiskola és a férfikórus pedig rendkívül nagy népszerűségnek örvend – nyilatkozta az Újbuda TV stábjának Ponczók István, a
Kelenvölgyi Közösségi Ház szakmai referense.

A kommunizmus áldozataira
emlékezünk
Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatának értelmében minden évben február 25-én emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól. 1947ben ezen a napon tartóztatták le Kovács Béla országgyűlési képviselőt, a kisgazdapárt főtitkárát.
Az idei megemlékezés programjai: Konferencia a kommunizmus áldozatainak emlékére (2013. február 25., hétfő, 9 óra. Újbuda Önkormányzata, XI.
ker., Zsombolyai u. 5., földszinti nagyterem). Dr. Ispánki Béla római katolikus
lelkész emléktáblájának avatása (2013. február 25., hétfő 15 óra. XI. ker., Bartók Béla út 17–19. ). Kommunizmus áldozataira emlékezve koszorúzás (2013.
február 25., hétfő 16 óra. Memento-emlékmű, XI. ker., Pázmány Péter sétány).

Felhívás regisztrációra sportszervezetek részére
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
felhívja a sportcélú támogatására pályázni kívánó,
újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket,
hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez az alábbi
módon regisztrálhatják magukat:
A regisztrációnak tartalmaznia kell a sportszervezetre vonatkozóan:
Alapadatok: az alapadatokat elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével
kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában
nem áll módunkban elfogadni! (Pontos név, cím,
telefonszám, adószám, bankszámlaszám, bírósági
bejegyzés szám.)
Mellékletek 1 (regisztrációs lap): papíron és elektronikus formában benyújtandó
Az alábbi mellékleteket elektronikus formában a
mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll
módunkban elfogadni! (Tagnyilvántartás az adott
szövetségnek benyújtott adatok alapján, a sportszervezet <szakosztály> eredményei a 2012. évben.)
Mellékletek 2 (kitöltési segédlet): papíron és
elektronikus formában benyújtandó, sportági szövetség igazolása a tagságról, saját rendezésű versenyeit, sporteseményeit, -bemutatóit 2012., egyesület/szakosztály megalakulásának évének igazolása,
működtett-e iskolai sportcsoportot (mely oktatási
intézményben, kinek a felügyelete alatt), tervezett
költségvetését az aktuális évre 2013., megvalósult költségvetés 2012. évben, szakosztályok által
Újbuda Önkormányzatának intézményeiben igénybe vett helyiségei (számlák 2012. bemutatásával),
szakosztályok által nem Újbuda Önkormányzatának intézményeiben igénybe vett helyiségei (számlák 2012. bemutatásával), Újbuda Önkormányzata
által nyújtott támogatási összegét az utolsó 5 évben
(évenkénti lebontásban), a sportszervezet által fog-

lalkoztatott szakembergárda (végzettség szerint)
2012., adóigazolás a köztartozás mentességről.
Csak papíron benyújtandó
2012. évi egyénenkénti tagdíj- vagy hozzájárulás
befizetés tényét igazoló lapok másolatai.
A tagdíjbefizetés tényét igazoló lapok másolatait,
a számlamásolatokat és a bérkartonok másolatait
papír formátumban kell benyújtani, a tag vezetéknevének és aláírása első felének kitakarásával, a
másolatokra a tag regisztrációs számát rá kell írni.
Idén a sportszervezetek regisztrációjára egyszeri
alkalommal 2013. március 15-éig van lehetőség,
mind a 2011. évben érvényes regisztrációval rendelkező, mind az újonnan alakult egyesületek számára.
Hiánypótlásra egyszer lesz alkalom, 2013. március
25-éig, azon sportszervezetek részére, amelyek regisztrációjukat 2013. március 15-éig megkezdték.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző évi adatok
2012. december 31. napján elvesztették érvényességüket így az adatszolgáltatás mindenki számára
kötelező. Kizárólag a 2013. évre vonatkozó, érvényes regisztrációval rendelkező sportszervezetek
nyújthatnak majd be pályázatot, vissza nem térítendő támogatásra, amelynek várható kiírása 2012.
április 1.
Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támogatást, amelyek a törvény szerint előírt formában
működnek, az előző évi támogatás felhasználásáról
a megadott határidőig elszámoltak és 90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeinek, önkormányzati támogatásban nem
részesülhet.
A regisztrációkat 2013. március 15-éig kell eljuttatni írásban az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
irodájába. Cím: 1116 Budapest, Hauszmann A. u. 5.
Elektronikus formában az sport@ujbuda.hu e-mail
címre.

