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Békásmegyeri városrehabilitációs pályá-
zat: lakossági fórumon vitatta meg az
önkormányzat az elkészült terveket.

Hétfõn, kedden és szerdán már 7 órától
felkereshetik a Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti okmányirodát.

Február végén több számítástechnikai tan-
folyam indul a Költségvetési Szerveket Ki-
szolgáló Intézmény szervezésében.13

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban

6
Megújul a Heltai tértõl északra fekvõ terület

7
Új nyitva tartás a Harrer utcai okmányirodában

Avárosrész költségvetését második
fordulóban 0 mûködési forráshi-

ánnyal, 24 milliárd 345 millió fõösszeg-
gel, nagy többséggel fogadta el a képvi-

selõ-testület a február 7-ei rendkívüli
ülésen. Rendhagyó módon a fõösszeg
10 százalékát fejlesztésekre fordítják.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

A Templom utcai Békás park és játszótér
építése megkezdõdött. A munkaterüle-
tet átadták a kivitelezõnek, aki április
25-re egy egyedi tervezésû parkot ad át.

J elenleg Békásmegyer-Ófaluban
nincs közpark vagy köztér, még

pad is alig található. A terület rehabili-
tációjával az önkormányzat elsõdle-

ges célja, hogy megteremtse a helyi
közösség számára - legyen szó gyere-
kekrõl,  fiatalokról vagy idõs  embe-
rekrõl - a szabadidõ hasznos és pihen-
tetõ eltöltésének színterét. 

RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Tisztelt jelöltek, tisztelt jelölõ szervezetek!
Tisztelt Óbudai Polgárok!

2014-ben három alkalommal is választ az ország.
A választópolgárok ebben az évben dönthetnek

arról, hogy kik legyenek a következõ parlamenti cik-
lus országgyûlési képviselõi, kik képviseljék hazán-
kat az Európai Parlamentben és kik legyenek azok,
akik az önkormányzati képviselõ-testület tagjaiként
munkálkodnak szûkebb környezetünk, Óbuda-Bé-
kásmegyer fejlõdése és az itt élõ emberek életkörül-
ményeinek javítása érdekében. Hamarosan kezdetét
veszi a kampányidõszak, egy - reményeim szerint -
nemes „küzdelem” a megszerezhetõ szavazatokért.

Kérem Önöket, hogy az Óbudán meghonosodott
politikai kultúra jegyében folytassák ezt a küzdel-
met, tartsák tiszteletben egymás emberi méltósá-
gát és személyiségi jogait, tanúsítsanak etikus
magatartást, a választási plakátok elhelyezése
során pedig legyenek tekintettel környezetünkre.

A választási küzdelmek során kérem, hogy ne el-
lenségként, hanem ellenfélként tekintsenek egy-
másra, és ne feledjék, hogy a választásokat köve-
tõen mindenkinek együtt kell majd dolgoznia az
egész kerület érdekében.

Bízom benne, hogy a kerület lakosságának nyu-
galma és a tisztességes eszközökkel folytatott ver-
seny valamennyi jelölõ szervezet és független je-
lölt számára kiemelt jelentõséggel bír, mindezek
reményében kívánok mindannyiuknak jó munkát
az elõttünk álló megmérettetésekhez!

Óbuda-Békásmegyer, 2014. február 4.  
Bús Balázs

polgármester
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Lapzártakor érkezett:
A Szent Margit Rendelõ-
intézet és Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata a
Betegek Világnapján,
február 11-én sajtótájé-
koztatóval indította útjára
a 10 alkalomból álló ese-
ménysorozatot. 

TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON

Lapunk következõ száma február
28-án, pénteken jelenik meg.

Békás park – az új játszótér és pihenõpark

Elfogadták a költségvetést

2,4 milliárd forint jut fejlesztésekre

H írösszefoglaló: az Országgyûlés
február 6-án jóváhagyta a har-

madik rezsicsökkentésrõl szóló tör-
vényt, amely szerint az idén három lé-
pésben lesz olcsóbb a rezsi: a gáz ára
április 1-jétõl 6,5 százalékkal, az ára-
mé szeptembertõl 5,7 százalékkal, a
távhõ ára októbertõl 3,3 százalékkal
csökken.

A törvény része más mellett, hogy a
szociális intézményekben, például
nyugdíjas otthonokban, valamint az
önkormányzati vagy szolgálati bérla-

kásban élõkre is kiterjesztik a víz- és a
szemétszállítási díjak korábbi 10 szá-
zalékos csökkentését, náluk ugyanis
korábban nem érvényesült a rezsi-
csökkentés e két területen.

Áprilistól tovább csökkennek a lakosság terhei 

Itt a harmadik rezsicsökkentés

Egészségkörút Óbudán szûrõprogram-sorozat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Egészségügy

A Szent Margit Rendelõintézet és
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata a betegségmegelõzés fontos-
ságát hirdetve Egészségkörút Óbu-
dán elnevezéssel ingyenes, tíz al-
kalmas egészségügyi szûrõprog-
ram-sorozatot szervez 2014-ben,
nem csak kerületieknek.

A z ingyenes egészségügyi
szûréseket a városrész hét

különbözõ pontján: a szakren-
delõkben és a közösségi házak-
ban rendezik.

- Az esemény a kerületünkben
nem elõzmények nélküli. Annak
idején, 2008-ban egy norvég pá-
lyázatnak köszönhetõen Óbudai
Egészségolimpia elnevezéssel, a
mostanival megegyezõ célkitû-
zéssel ingyenes szûréseket és
sporteseményeket szerveztünk. -
mondta Bús Balázs polgármester
köszöntõjében. A polgármester
utalt az akkori eredményekre, a
közel 15 ezres részvételi szám
mutatja, hogy az emberek igény-
lik az ilyenfajta gondoskodást. A
szív-és érrendszeri megbetege-
dések, illetve a gyermekkori el-
hízás magas aránya a III. kerület-
ben is jellemzõ, amit egy önkor-
mányzat nem hagyhat figyelmen
kívül - folytatta. Bús Balázs ki-
emelte: cél az egészségi állapot-
tal kapcsolatos rossz tendenciá-
kon való javítás, amelyet külön-
bözõ ingyenes sportrendezvé-
nyek illetve a szûrések által
igyekszünk elérni. A szûrõprog-
ramok minden korosztálynak
szólnak, így akár az egész család
együtt is részt vehet az egyes
eseményeken. Bízom benne,
hogy a kerületiek felismerik, ér-
demes az egészségükkel törõdni
- zárta szavait.

Az Egészségkörút Óbudán
programsorozat eseményeit dr.
Petrik Róbert, a Szent Margit

Rendelõintézet
ügyvezetõ igaz-
gatója ismertette.
Hangsúlyozta,
hogy különös fi-
gyelmet fordíta-
nak a szív- és ér-
rendszeri, a daga-
natos betegségek
kiszûrésére úgy,
mint a szájüregi,
urológiai, tüdõ- és
bõrdaganatok, il-
letve a Védõnõi
Szolgálat segítsé-
gével betanított
önvizsgálattal az
emlõdaganatok
korai felismerését
tûzték ki célul. A
szûréseken kívül
minden esemé-
nyen diétás és
egészségmegõr-
zést segítõ tanács-
adásokkal várják
az érdeklõdõket.

A kapcsolódó
nyereményjáték
részleteirõl el-
mondta, hogy
azok között, akik
az Egészségkör-
út Óbudán in-
gyenes szûrésein
részt vesznek (az
ingyenes szûré-
seken, lakhelytõl
függetlenül bár-
ki részt vehet, a
nyereményjáté-
kon azonban
csak III. kerületi
lakos nyerhet),
és leadják a rész-
vételt igazoló
programfüzetet, értékes ajándé-
kokat sorsolnak ki, összesen
több mint félmillió forint érték-
ben. A gazdára váró ajándékok,

mint például a kerékpár, a bala-
toni nyaralás, vagy az éves
uszodabérletek mind hozzájá-
rulnak az egészségmegõrzéshez
és a rekreációhoz.

Dr. Harsányi Kornélia kerü-
leti tisztiorvos a sajtótájékozta-
tón nagyra értékelte az önkor-
mányzat kezdeményezését. A
szûrõprogram gerincét azok a
szûrések képezik, amelyek nép-
egészségügyi szempontból is
fontosak, ezért örömét fejezte
ki, hogy sok támogató a prog-
ram mellé állt. A tisztiorvos
hangsúlyozta, hogy bár a kerü-
let ellátórendszere van olyan
fejlett, hogy képes ellátni Buda-
pest második legnagyobb lélek-
számú városrészének lakossá-
gát, tudatosítani kell az embe-

rekben, hogy a betegségmeg-
elõzésnek, a szûréseknek nagy
jelentõségük van abban, hogy
milyen lesz az életminõségük
idõsebb korban. A betegségek
ugyanis nem csak a testet, de a
lelket is felemésztik. Jó lenne,
ha „csak” a megelõzéssel kelle-
ne a szakembereknek foglal-
kozniuk és nem lenne több be-
tegség! - fejezte be gondolatait
dr. Harsányi Kornélia.

Az Egészségkörút Óbudán
program fõvédnöke Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere, a sorozat nagykövete
Barabás Éva, az RTL Klub mû-
sorvezetõje.

(További információk a
www.obudairendelok.hu/egesz
segkorut oldalon.)

A rajzpályázat nyertesei
A sajtótájékoztató végén kihirdették a Betegek Világnapja alkalmából meghirdetett
rajzpályázat díjazottjait. Rajzáért oklevelet vehetett át Medveczky Lea, a Krúdy Gyu-
la Általános Iskola, Dévényi Kincsõ, a Béres József Általános Iskola és Nagy Richárd,
a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulója.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Egészségkörút Óbudán szûrõprogram-sorozat

Dr.Petrik Róbert, a Szent Margit Rendelõintézet ügyvezetõ igazgatója, Bús Balázs pol-
gármester, dr. Harsányi Kornélia kerületi tisztiorvos és Tamás Ilona tankerületi igazgató
a sajtótájékoztatón
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Békásmegyer-Ófaluban, a
Templom utcában elkez-
dõdött a Békás park és
játszótér kivitelezése. 

Közösségi 
tervezés

A tervezés megkezdé-
se elõtt az önkormány-
zat a környéken élõ civi-
lekkel egyeztetve fel-
mérte az igényeket, így
a tervek ennek megfele-
lõen készülhettek el.
Fontos volt, hogy olyan
park létesüljön, amely
nemcsak illeszkedik a
környezetbe, hanem erõ-
síti és megidézi a hely
szellemét. A Békás ját-
szótér így utalhat a falu
történetére, a Zichyekre
és a svábokra is, s ezáltal
taníthat is. A Békás ját-
szótérre olyan játszóesz-
közök kerülnek, melyek
formavilágában a béká-

ra és annak élõhelyére, a
vizek, vízpartok hangu-
latára utalnak. Emellett

fontos a minél komple-
xebb játékfunkciók biz-
tosítása, a viszonylag

kis helyen változatos
mozgásformák, érdekes
játékok elhelyezése. Az
egyedi játszóeszközöket
az Ilonamalom-mûhely
kreatív csapata tervezte,
melyek tartós, esztéti-
kus, környezetbe illõ
anyagokból, elsõsorban
akácfából készülnek. A
kivitelezésben részt
vesz egy szobrászmû-
vész is, aki biztosítja az
egyediséget és a magas
esztétikai értéket. Ha-
sonló játszóeszközökkel
találkozhatnak egyéb-
ként a gyerekek a
Veszprémi Állatkert Ját-
szado-zoo-jában, vagy a
Budapesti Állat- és Nö-
vénykert idén felújított
rájás játszóterén. A tér
sajátossága lesz: a Ví-
zivár és a Kis játszó-
domb.

A terület méreténél
fogva közparknak szá-
mít, ezért a tervezés so-
rán igyekeztek élettel
megtölteni úgy, hogy a
kialakítandó sokféle
funkció, a magas zöld-
felület-arány, valamint a
gyalogos átmenõ forga-
lom áthelyezésével in-
kább pihenõ és szabad-
idõ parkká tegye. 

Különbözõ
funkciók 

A park térbeli tagolá-
sával a különbözõ funk-

ciók jól elkülönülnek,
mégis egységet képez-
nek mind egymással,
mind a környezettel. A
Templom utcai részen, a
bejárattól a templom-
épület vonaláig csende-
sebb tevékenységekre al-
kalmas rész épül, ez az
úgynevezett pihenõ-
park; a sekrestyebejárat
vonalától fölfelé már né-
mi sport tevékenységet
is lehetõvé téve, kültéri
fitnesz eszközöket he-
lyeznek ki. A következõ
sávban kapnak helyet a
kisgyermekek játszóesz-
közei, majd hátrébb a ka-
maszok, nagyobb gyere-
kek és felnõttek aktivitá-
sát szolgáló játék- és
sportterületek. 

Az egész parkon vé-
gigvezet egy íves vona-
lú téglaburkolatú sétány,
ami késõbb a Virág utca
felé folytatható, ha meg-
történik a belsõ terüle-
tek feltárása. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy
a nagyobb gyerekek, ka-
maszok, sõt még a fel-
nõttek is kedvelik a játé-
kos elemeket, ezért a
parkban több olyan esz-
köz is megtalálható
majd, amelyet nemcsak
a kisgyerekek tudnak
használni.

A Békás park és ját-
szótér átadását április
25-re ígéri a kivitelezõ.

Békás park – az új játszótér és pihenõpark

A park növényterve 

A Békás játszótér helye a Templom utcában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

A költségvetés tervezete, a választási plakátok elhelyezésének kritériumai, a
Holokauszt Emlékévre való felkészülés – többek közt ezek a témakörök szerepeltek a
képviselõ-testület idei elsõ, január 30-án tartott ülésén. 

Pénzügyek, emlékév, 
együttmûködési megállapodások

Elsõdleges célként a
kerület zöld közterü-

leteinek megõrzését, gon-
dozását és fejlesztését je-

lölték meg. A dokumen-
tum tájékoztatója szerint
a kerület faállományának
felmérése az elmúlt
években megkezdõdött,

és jelenleg is tart. Zöldte-
rület rekonstrukció cím-
szó alatt kitér a Gõtés-tó
és környékén elvégzett
munkákra, fatelepítések-
re, a tavaszi virágosítás-
ra, a lakosságot bevonó
muskátli akcióra és a
zöldterület-gondozási
pályázatokra is. 

A köztisztaságról szól-
va megemlíti a „Takarít-
suk ki Óbudát!” akciót, a
kutyapiszok gyûjtõket és
a két új kutyafuttatót. A
hulladékgazdálkodás te-
rén tett lépések mellett a
beszámoló a levegõter-
heltségi szintméréssel is
foglalkozik.

A költségvetés tervezetérõl
Két fordulóban tárgyalja a képviselõ-testület a város-
rész költségvetését, melyet a január 30-ai elsõ fordu-
lóban vitára alkalmasnak találtak. A tervezet össz-
hangban van az irányadó törvényekkel és egyéb jog-
szabályokkal. A 2014. évi gazdálkodást befolyásoló
pénzügyi-gazdasági környezet várható alakulását is
figyelembe vették az elõkészítõ munka során. A kép-
viselõ-testület a 2014. évi költségvetési koncepcióban
0 mûködési forráshiányt határozott meg.

Bem József-díj
Az önkormányzat és Varsó Bemowo kerületének kép-
viselõ-testülete közösen alapította a Bem József-díjat.
Azoknak adható, akik tevékenységükkel kiemelkedõ-
en járultak hozzá a két kerület közötti együttmûködés
elmélyítéséhez, fejlesztéséhez, kiemelkedõ munkát
végeztek a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása és a
barátság elmélyítése érdekében. A díj a tudomány, az
oktatás, kultúra, sport és turisztika, gazdasági kezde-
ményezés, közélet területein végzett tevékenységért
ítélhetõ oda. A Bem József Kuratórium egyhangúlag
Tirts Tamást javasolta 2014-ben a Bem József-díjra, a
testület pedig elfogadta ezt.

Átcsoportosítás beruházásra, fejlesztésre
Az állam teljes mértékben átvállalja az önkormány-
zatok 2013. december 31-én fennálló tartozását. Ez
helyi szinten lehetõvé teszi, hogy az adósságkon-
szolidációt követõen fennmaradó 631 millió forintot
beruházásokra és fejlesztésekre csoportosítsák át.

Hasznosítják a volt Flórián mozit
• Az önkormányzati tulajdonú, Flórián tér 3. szám
alatti épületben lévõ volt mozi helyiségcsoport kul-
turális célú hasznosítását támogatták a képviselõk.
A helyiséget az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit
Kft. részére szeretnék használatba adni. (A zene-
karral bérleti szerzõdés csak a késõbbiekben meg-
hozandó képviselõ-testületi határozat alapján köt-
hetõ, ha a leendõ bérlõ vállalja, hogy a szükséges
felújítási munkákat önerõbõl elvégzi.)
• A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló, a Lukács György
utca 3. szám alatti, 220 négyzetméter alapterületû
irodahelyiséget ismételten kedvezményesen, pályá-
zaton kívül vehesse bérbe a Kék Pont Drogkonzul-
tációs Központ és Drogambulancia Alapítvány. A
szervezet a szenvedélybetegek alacsonyküszöbû
és közösségi ellátását 2016. december 31-ig foly-
tathatja a helyiségben.

Egységesebb társasházi rendeletek 
Módosították a társasházak felújításának pénzügyi
támogatásáról szóló rendeletet, melyet a pályáza-
tok eljárásrendjének megvalósítása során szerzett
gyakorlati tapasztalatok tettek szükségessé. Így a
rendelet egységesebb és áttekinthetõbb lett.

Az elõzõ évi környezetvédelmi cselekvési program végre-
hajtásáról szóló beszámolót is elfogadták a képviselõk. 

• A Fõvárosi Önkor-
mányzat elkészítette a
Fõvárosi Településszer-
kezeti Tervet és a Fõváro-
si Rendezési Szabályza-
tot, melyet véleményez-
het a helyi önkormány-
zat. Avéleményezés elké-
szült, melynek alapján a
képviselõ-testület úgy ha-
tározott, hogy a szakmai
észrevételek figyelembe-
vételével a terv és a sza-
bályzat átdolgozását ja-

vasolja. Egyúttal felhatal-
mazták a polgármestert,
hogy a fõpolgármestert
tájékoztassa arról is, a
terv jelenlegi formájában
az önkormányzatra nézve
a késõbbiekben kisajátí-
tási, korlátozási, kártala-
nítási kötelezettséget von
maga után, amit nem tud
a képviselõ-testület támo-
gatni. 

• A képviselõk elfogad-
ták az Óbuda-Békásme-

gyer Közterület-felügyelet
beszámolóját a szervezet
2013. évi tevékenységé-
rõl. Ez kitér a személyzeti
munka értékelésére, a fel-
ügyelet közterületi szolgá-
lati munkájára, az ezzel
összefüggõ bejelentések-
re, panaszokra, hatósági
intézkedésekre, továbbá a
mûködését biztosító pénz-
ügyi, anyagi, technikai
feltételekre, a közvéle-
mény tájékoztatására.

A magyar zsidóság deportá-
lásának 70. évfordulója al-
kalmából a magyar kormány
életre hívta a Magyar
Holokauszt-2014 Emlékbi-
zottságot, mely a 2014-es
Holokauszt Emlékévet készí-
ti elõ. 

Akormány 1,5 milli-
árd forintos alapot

hozott létre, így helyi
szinten is támogatja emlé-

kezõ események meg-
szervezését. Tavaly szep-
temberben a képviselõk
megszavazták, hogy az
önkormányzat ennek szel-
lemében kulturális prog-
ramokkal, megemlékezé-
sekkel csatlakozzon a
Holokauszt Emlékévhez,
és pályázatot nyújtson be,
továbbá saját költségveté-
se terhére is forrást külö-
nítsen el. Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata a
miniszterelnökség dönté-
sét követõen átgondolta a
Holokauszt Emlékév
2014 projekt megvalósí-
tását, majd egyeztetve az
emlékévben résztvevõ
kulturális intézmények-
kel, kialakította az emlék-
év projekttervét. A képvi-
selõk szavazata alapján
7,5 millió forintot különí-
tenek el erre a célra. 

Emlékezés a Holokausztra 

Véleményezett Fõvárosi Rendezési Szabályzat

Megõrzendõ zöldterületek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Bús Balázs polgármes-
ter az idei költségvetés-
sel összefüggésben egy
korábbi háttérbeszélge-
tésen úgy fogalmazott,
hogy a büdzsében 1,2
milliárd forintos ingat-
lanértékesítéssel kalku-
lálnak. Az állam 1,6
milliárd forint adósságot
vesz át a III. kerülettõl.

Az elfogadott költség-
vetés lehetõvé teszi
egyebek mellett a csil-
laghegyi Makovecz-
stílusú bölcsõde (rész-
ben unió által támoga-
tott) megépítését, az
Ürömi út-Dózsa György
út keresztezõdésének át-
alakítását, illetve a bé-
kásmegyeri lakótelep
Duna felõli oldalánál és
Kaszásdûlõn új parko-
lók létesítését, fekvõ-
rendõrök telepítését. 

Folytatódnak a panel-
házak felújításai, meg-
újulhat a Vörösvári úti
szakrendelõ környéke, a
Heltai Jenõ tértõl északra
fekvõ terület, Békásme-
gyer-Ófalun pedig a Szent
József Templom mellett új
köztér jöhet létre. 

Cselekedni kell 
a Gázgyári 

lakótelepért! 
A tervek között az is

szerepel, hogy két új
idõsek klubját hoznak
létre, az egyiket az idén
100 éves Gázgyári lakó-
telepen, a másikat Bé-
kásmegyeren.

A Gázgyári lakóte-
lep kapcsán felszólalt

Menczer Erzsébet (Fi-
desz-KDNP) országgyû-
lési és önkormányzati
képviselõ, aki az itt élõk
érdekében az útburkolat-
ok és az épületek állag-
romlása miatt kialakult
problémákra hívta fel a fi-
gyelmet. Kezdeményezte,
hogy az önkormányzat
még idén végeztesse el a
kátyúzási munkákat. 

Bús Balázs polgár-
mester ezt támogatta, és
felkérte a városfejleszté-
si fõosztályt a feladatok
elvégzésére.

Több ellenzéki képvi-
selõ is javaslattal élt, in-
dítványozva, hogy az
önkormányzat lépjen fel
határozottabban az ügy
érdekében a Fõvárosnál.
Simonka Csaba (MSZP)
képviselõ arra emlékez-
tetett, hogy ez már egy
1998 óta fennálló gond.
Megemlítette, hogy ko-
rábban a fõváros öt nagy
projektje között a Gáz-
gyár rehabilitációja is

szerepelt, de sajnos az-
óta nem történt semmi.
Véleménye szerint az
állam feladata lenne az
1910-es években épült
lakótelep védelme, mi-
ként ez a Wekerle-telep
rehabilitációja esetében
meg is történt.

Béres András (Párbe-
széd Magyarországért)
képviselõ az Óbuda Új-
ság 40 oldalasra bõvíté-
sét költség- és környe-
zetvédelmi szempontok
alapján kifogásolta. A
képviselõk többsége
azonban nem osztotta
aggályait, így a III. ke-
rület lapja tovább is bõ-
vebb információkkal jut
el az olvasókhoz.

A költségvetés elfoga-
dása után a képviselõk
szavaztak a III. kerületi
TVE közüzemi tartozá-
sának rendezésérõl is. A
Kalap utcai sportlétesít-
mény közmû-infrastruk-
túrája évtizedekkel ez-
elõtt szakaszosan, tolda-
lékolásokkal épült ki. A
TVE irányítói a veze-
ték-elhasználódásból
adódó teljesítményvesz-
teségre és a tél folyamán
bekövetkezett csõtörés
okozta károkra hivat-
kozva kérték az alszám-
lán felhalmozódott köz-
üzemi tartozás elenge-
dését, amelyet a képvi-
selõ-testület elfogadott.

Terek, utak, panelházak újulnak meg

2,4 milliárd forint jut fejlesztésekre

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete soron következõ ülését lapunk nyomdá-
ba adásának napján, február 27-én 10 órától tart-
ja a Városháza tanácskozótermében.

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

Menczer Erzsébet a Gázgyári lakótelep útjainak, épületeinek felújításáért szólalt fel

Több együttmûködési meg-
állapodás kötésérõl dön-
töttek a képviselõk.

• A Színház-Zene-
Tánc Közhasznú Alapít-
vány 1993 óta mûködik
a III. kerületben. Az ala-
pítvány célja, színvona-
las színházi produkciók
létrehozása, a tehetséges
fiatal mûvészek támoga-
tása, továbbképzésük
segítése. Az általa mû-
ködtetett Operettvilág
Együttes õrzi és tovább-
viszi a 2013-as évtõl
hungarikumnak számító
operett színjátszás tradí-
cióját. Az együttes éven-
te mintegy 60-80 elõ-
adást tart, különbözõ be-
fogadó színházakban. 

• Továbbra is szoros
együttmûködésben járul
hozzá a kerületben élõk
szabadidejének tartalmas
eltöltéséhez a „Krotten-
dorf” Német Hagyo-
mányõrzõ Egyesület. Te-
vékenységi körük elsõ-
sorban a magyarországi
németek népi-, társadal-
mi- és egyházi hagyo-
mányainak ápolására és
továbbörökítésére irá-
nyul. A civil szervezet
több mint 60 kerületi la-
kos tagot számlál, és ki-
terjedt kapcsolatokkal
rendelkezik regionális-,
illetve határon átnyúló
szinten is.

Az Országgyûlés 2011
decemberében fogadta
el a nemzetiségek jogai-

ról szóló törvényt,
amelynek hatályba lépé-
sével a nemzetiségek
vonatkozásában számos
változás történt. Az ön-
kormányzat és a nemze-
tiségi önkormányzatok
közötti együttmûködési
megállapodásokat min-
den év január 31-ig fe-
lülvizsgálják, így egyút-
tal a fent említett tör-
vényben elõírt új kötele-
zettségek is bekerülnek a
módosított megállapo-
dásokba a képviselõk tá-
mogatásával. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának a
kerületben mûködõ bol-
gár, cigány, görög, né-
met, lengyel, örmény,
román, ruszin, szerb,
szlovák nemzetiségi ön-
kormányzat tekinteté-
ben kellett az elõírt kö-
telezettséget teljesítenie. A rovatot összeállította Szeberényi Csilla

Operett, hagyományõrzés

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás – Fórum

Békásmegyeri lakosok
gyûltek össze a Békásme-
gyeri Közösségi Házban ja-
nuár 29-én, hogy részlete-
iben is megismerkedjenek
a Heltai Jenõ tértõl észak-
ra fekvõ terület megújítá-
sának terveivel. 

A hogy az a helyi sajtó-
ban már több alka-

lommal is szerepelt, a III.
kerület mintegy 385 millió
forint támogatást nyert el a
fõváros városrehabilitációs
keretébõl, melybõl - a ja-
nuárban aláírt együttmû-
ködési megállapodás alap-
ján - a Heltai Jenõ tér-
Madzsar József utca-Bá-
lint György utca-Füst Mi-
lán utca által határolt 3
hektáros lakóterületen kell
multifunkciós közösségi
teret létrehozni.

Az idei tél elsõ havazása
sem tartotta vissza az ér-
deklõdõ helyieket, akik
közül néhányan már húsz
perccel a fórum kezdete
elõtt az elõadóterem falán
elhelyezett három koncep-
ciótervet tanulmányozták.
A rendezvényen Puskás
Péter alpolgármester is-
mertette a beruházás elõ-
történetét, a megvalósítás
menetrendjét és a három
koncepciótervet. Mivel a
megjelent lakosok egyhan-
gúlag a 2-es számú, az
Óbuda Újság január 17-ei
számában már ismertetett
tervet támogatták, a be-
szélgetés fókusza is ennek
részleteire irányult. Az el-
képzelések ismertetését

követõen a megjelentek bõ
egy órán keresztül tették
fel kérdéseiket. A kulturált
hangvételû, konstruktív
beszélgetésen Puskás Pé-
ter, Törõcsik Ferenc, a ter-
veket készítõ Platinium
Group Kft. kreatív igazga-
tója és Massányi Katalin
fõépítész válaszolt a felve-
tésekre. Alábbiakban eze-
ket a válaszokat gyûjtöttük
pontokba.

• A négyemeletes épüle-
tek és a sétány között létre-
jövõ, a jelenlegi kitaposást
kiváltó új ösvény olyan
stabilizált burkolattal fog
rendelkezni, amely egy-
szerre természetes, prakti-
kus és idõtálló. 

• A téren csikktartóval is
ellátott szemeteseket he-
lyeznek el.

• A vízelvezetés jelenleg
problémás kérdését is ren-
dezi a terv; ennek miként-

jérõl a közmûszolgáltatók-
kal történõ egyeztetéseket
követõen születik szakmai
döntés.

• A már meglévõ és az
újonnan kikerülõ fák ele-
gendõ teret kapnak ahhoz,
hogy gyökerük a jövõben
ne a felújított burkolatot
feltörve növekedjen.

• Kutyafuttató nem lé-
tesül a megújuló téren, a
kutyásokat arra kérik,
hogy a közeli Hadrianus
utcai futtatót használják a
jövõben is. 

• A felújítás eredménye-
inek megóvásáért és a terü-
let karbantartásáért állandó
gondnok, „parkõr” fog fe-
lelni, aki a helyiek számára
elkülönített „kiskertek”
ápolásában is segítséget
fog nyújtani. Szerszámai-
nak elhelyezésére a Szol-
gáltatóházban alakítanak
ki egy helyiséget.

• ASzolgáltatóház jelen-
leg nem túl esztétikus, a
felújítás pedig csak kis ré-
szét fogja érinteni. Tervbe
van véve, hogy a jövõben
pályázat keretében biztosít
lehetõséget az önkormány-
zat az ott lévõ üzleteknek,
intézményeknek a hom-
lokzat megújításához.

• A téren található vala-
mennyi egészséges fa a he-
lyén marad; ez alól kivételt
legfeljebb a tûzoltók által
kijelölt azon növények je-
lenthetnek, amelyek aka-
dályoznának egy esetleges
mentést. Ezeket leszámít-
va csak olyan fákat vágnak
ki, amelyek a mûszeres
szakértõi vizsgálat szerint
korhadásnak indultak és
ezért balesetveszélyesek.
A kivágott fákat újakkal
pótolják, ügyelve arra is,

hogy a betegek közül a ko-
rábbi puhafák helyére érté-
kesebb keményfák kerül-
jenek. Ezáltal a zöldlomb
felület minõségi javuláson
is keresztülmegy. 

• A téren új elemként
megjelenõ két szökõkutat
elektronikus vezérléssel
látják el, így a késõbbiek
során lehetõség lesz az igé-
nyeknek megfelelõen sza-
bályozni mûködésüket.

• A gyalogösvény mellé
- a négyemeletes házak la-
kóinak kérésére, nyugal-
muk érdekében - nem he-
lyeznek ki padokat.

• Egyeztetés zajlik vala-
mennyi közmûszolgáltató-
val, hogy az összes olyan
változtatást (javítást, cse-
rét, karbantartást), amely
az elkövetkezõ öt évben a
burkolat megbontásával
járna, a mostani felújítás
alatt végezzék el.

• A felújításban érintett
járdákat akadálymentesí-
tett szegéllyel látják el.

• Nem a projekthez kap-
csolódik, de a Budapesti
Közlekedési Központ
(BKK) 2014-es útfelújítási
programjában a Madzsar
József utca, a Hadrianus
utca és a Hatvany Lajos ut-
ca is szerepel. A fõvárostól
kapott információk szerint
2015-ben a békásmegyeri
HÉV-megállót is akadály-
mentesítik, így a peronokat
végre mozgólépcsõvel és
lifttel is meg lehet majd
közelíteni.

Lakossági fórum a békásmegyeri multifunkciós térrõl

Megújul a Heltai tértõl északra fekvõ terület

Óbudai Civil Fórum 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Század-
vég Alapítvány Civil Fórumot rendez március 5-én 16
órai kezdettel a polgármesteri hivatal tanácskozóter-
mében (Fõ tér 3., I. emelet 21.).
A tervezett program:16 órakor Bús Balázs polgármester
köszöntõje. * 16.10 órakor az új Polgári Törvénykönyv
hatályba lépésével egyidejûleg módosuló civil törvényrõl
tájékoztat dr.Benkõ Ingrid, a Budapesti Civil Információs
Centrum jogi tanácsadója. * 16.40 órakor a 2014. évi I.
féléves civil mûködési pályázatról (kiírás, adatlap) beszél
Radnai Írisz civil referens. (A prezentációk után kérdések
felvetésére és megbeszélésére van lehetõség.) További
információk: Radnai Írisz civilreferens (Budapest Fõvá-
ros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata,
Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Csoport), tel.: 437-
8921; radnai.irisz@obuda.hu. * Mráz-Horváth Edina
programvezetõ (Budapesti Civil Információs Centrum);
tel.: 479-5297; 06-20-445-4105; cic@szazadveg.hu.
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Új ügyfélfogadási rend 
Budapest Fõváros Kormányhivatala III. kerületi Hi-
vatala tájékoztatja önöket, hogy 2014. február 10-tõl
a Harrer Pál utca 9-11. szám alatti okmányiroda az
alábbiak szerinti új ügyfélfogadási renddel várja
önöket.

Ügyfélfogadás
Hétfõn 7-tõl 19 óráig
Kedden 7-tõl 19 óráig
Szerdán 7-tõl 15 óráig
Csütörtökön 8-tól 15 óráig
Pénteken 8-tól 12 óráig
Ügyeik intézéséhez a már ismert telefonszámon
(437-8777) kérhetnek elõzetes idõpontot, valamint
lehetõségük van a www.magyarorszag.hu oldalon
internetes idõpontfoglalásra, továbbá - korlátozott
idõintervallumban, melyrõl az okmányirodában kap-
hatnak tájékoztatást - napi sorszámmal is intézhetik
ügyeiket.
Tájékoztatjuk önöket, hogy az igazgatási szolgáltatá-
si díjak, valamint az illetékek megfizetésének ok-
mányirodában történõ megfizetése, a Magyar Postá-
val történõ megegyezésig az alábbiak szerint alakul.

Helyben, Helyben,
bankkártyával készpénzátutalási

megbízáson
Hétfõn 7-tõl 19 óráig 10-tõl 18 óráig
Kedden 7-tõl 19 óráig 8-tól 14 óráig
Szerdán 7-tõl 15 óráig 8-tól 14 óráig
Csütörtökön 8-tól 15 óráig 8-tól 14 óráig
Pénteken 8-tól 12 óráig 8-tól 12 óráig

Harrer Pál utcai okmányiroda

Idén ország- és világszerte az
I. világháború kirobbanásá-
nak 100. évfordulójára emlé-
keznek. A több százezer ma-
gyar katona életét követelõ
háború centenáriuma alkal-
mából Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata felméri a ke-
rületben található I. világhá-
borús emlékhelyek állapo-
tát, és ahol szükséges, fel-
újítja azokat.

Önkormányzatunk
rendkívül fontosnak

tartja a történelmi tragédi-
ák áldozatairól való meg-
emlékezést, legyen szó
akár a kommunizmus,
akár a holokauszt áldozata-
iról, akár azokról a hõsi ha-
lált halt katonákról, akik
1914-18 között, a harctere-
ken vesztették életüket.
Képviselõ-testületünk
ezért úgy határozott, hogy
támogatjuk az emlékhe-
lyek felmérését és szükség
szerinti felújítását, s
amennyiben a saját forrá-
sok nem elegendõek, részt

veszünk az I. világháború
centenáriuma alkalmából
kiírt országos pályázato-
kon, ahogyan a Holoka-
uszt Emlékév kapcsán is
tettük - nyilatkozta Bús Ba-
lázs polgármester a Pest
Budai Látképnek. Szerinte
az emlékezetnek egysége-
sítõ, összetartó és közös-
ségformáló ereje van egy
nemzet életében.

A III. kerületben hét I.
világháborús emlékhely
található. A Lajos utcai
plébánia-templom oldalá-
nál látható Óbudai Hõsi
Emlék, a békásmegyeri
Ezüsthegyi úton álló Hõ-
si Emlékmû, az I. utász
zászlóalj Hajógyári-szige-
ten felállított emlékmûve
mellett a volt remíz
Vörösvári úti épületének
falán a háborúban elesett

közlekedési dolgozóknak,
a Menedékház utcai a Bu-
dapesti Turista Egyesület
hõsi halottjainak emlékét
õrzõ tábla, a Bécsi úti fel-
hévízi templom és a Lajos
utcai zsinagóga falán is
emléktábla látható. 

Az állapotfelmérés vég-
eredménye néhány héten
belül várható, de már most
elmondható, hogy az em-
lékhelyek szinte mindegyi-
ke kisebb-nagyobb felújí-
tásra szorul. Van, amelyi-
ket csak meg kell tisztítani
a rá rakódott szennyezõ-
déstõl, van, amelyiknél a
feliratot kell pontosítani, de
olyan emléktábla is akad,
amit teljes egészében újra
kell készíttetni, illetve amit
- miután magánterületen
van - más közintézmény
falán kell elhelyezni.

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím adományozása 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének 39/2007. (VI.
29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ
cím alapításának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint: a kitüntetõ cím annak a
magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki: a)
Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos,
vagy mûvészeti életében maradandót alkotott; b) egész
életmûvével, kiemelkedõ munkásságával olyan országos,
vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbu-
da-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet: a) a képviselõ-testület bár-
mely tagja; b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja; c) legalább
100 III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár; d) bármely - a III. kerület-
ben székhellyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható. A kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, majd
a javaslatot a polgármester terjeszti be a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testület 2014 márciusi ülésén dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a polgármester adja át ünnepélyes
keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és
legkésõbb 2014. március 1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásme-
gyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az
ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló ér-
dem részletes ismertetését.
Az indítványt a „Javaslattevõ Testületnek” címezve, zárt borítékban, a 1033
Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási idõ-
ben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni. Bús Balázs

polgármester

Száz éve történt 

Az I. világháború emlékhelyei Óbudán

Az önkormányzat részt
vesz az EMMI Alfa-

program pályázatán az
Óbudai Múzeum új állan-
dó játéktörténeti kiállításá-
nak koncepciójával. A pá-
lyázathoz szükséges ön-
részként 5 millió forintot
biztosítottak a 2014-es
költségvetésben. 

Az Óbudai Múzeum
1975-tõl gyûjti, dolgozza
fel és mutatja be a polgári
játékkultúra tárgyi eszkö-
zeit. A múzeum jelenleg
közel hétezer tárgy-együt-

tessel rendelkezik, az el-
múlt évtizedekben több al-
kalommal rendezett idõ-
szaki kiállítást a játék té-
makörben saját- és ven-
déganyagból. 

A tervezett játékkiállítás
a „város” téma köré szer-
vezõdik. Mivel helytörté-
neti, várostörténeti-múze-
um, ezért ennek a témának
a játékkiállításba történõ
átültetése egy olyan sajátos
megközelítés, mely telje-
sen egyedivé teszi a téma
feldolgozását. 

Játékváros a múzeumban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk – Beruházás – Közlekedés

Vannak bizonyos környe-
zetvédelemmel kapcsola-
tos ügyek, melyek nem
tartoznak az önkormányzat
kötelezõ feladatai közé.
Olykor felvetõdnek olyan,
a lakosokat közvetlenül
érintõ kérdések, melyek
tisztázásra szorulnak. 

A legutóbbi, február
7-ei rendkívüli ülé-

sen Béres András (Pár-
beszéd Magyarország-
ért) környezetvédelmi
tanácsnok szólalt fel a
levegõminõség méréssel
és a civil szervezetek
számára kiírt zöldterület
gondozási pályázattal
kapcsolatban. Szabó
Magdolna környezetvé-
delmi fõtanácsadót kér-

deztük a felmerült kér-
désekrõl. 

A „Fogadj örökbe egy
zöldterületet!” pályázat
kapcsán elmondta, hogy
az önkormányzat prog-
ramjába és költségveté-
sébe egyaránt bekerült a
civil szervezetek ilyen
formán történõ támoga-
tása. 

- A levegõminõség
mérésének kérdése nem
elsõ alkalommal merül
fel a testületi ülésen. A
képviselõk tisztában
vannak azzal, hogy ez
nem kerületi, hanem fõ-
városi feladat. Budapes-
ten a Közép-Duna-völ-
gyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

üzemelteti a 12 állomás-
ból álló automata leve-
gõminõség mérõ háló-
zatot. A mért eredmé-
nyek alapján kerülhet
sor a különbözõ fokoza-
tú intézkedésekre, ame-
lyeket a fõpolgármester
rendel el. Sajnos, a III.
kerületben nincs ilyen
mérõállomás, bár az el-
múlt években többször
kértük a Fõvárosi Ön-
kormányzattól, a Kö-
zép-Dunavölgyi Kör-
nyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõségtõl, a Bel-
ügyminisztériumtól,
hogy kerületünket is
kapcsolják be a Buda-
pesten mûködõ automa-
ta mérõhálózatba, és te-

lepítsenek egy állomást.
Ezzel hiteles képet tud-
nánk alkotni a városrész
levegõjének szennye-
zettségérõl. A mérõállo-
más hiányában az ön-
kormányzat saját költsé-
gére - szakértõ, akkredi-
tált cég bevonásával -
folyamatosan végeztet
levegõterheltségi mérést
a lakosok egészségének
védelme érdekében. A
mérések a kerület köz-
ponti helyén, a Flórián
téren folynak. A 24 órás
átlagkoncentrációk érté-
keit vizsgálva megálla-
pítható, hogy a mérés
ideje alatt egészségügyi
határérték túllépést a
nitrogén-dioxid, illetve
a szálló por (PM10)

komponensre egy-egy
esetben regisztráltak,
jellemzõen a délutáni
csúcsforgalom idején.
Az, hogy összességében
jónak mondható a kerü-
let levegõje, elsõsorban
a jó földrajzi fekvésnek
köszönhetõ, hiszen szá-
mos légfolyosó szeli át a
területet. Az eddigi
szakértõi jelentésekkel
kívánjuk alátámasztani
azon igényünket, misze-
rint nem elég a belvá-
rosban mért értékek
alapján képet alkotni a
légszennyezettségrõl,
szükséges lenne egy ál-
lomás telepítésére a III.
kerületben is - hangsú-
lyozta Szabó Magdolna.

Sz. Cs. 

Határértéken belül a légszennyezettség

Állandó mérõállomásra lenne szükség 

AGázgyár utcában az
aktuális fázis a

Gabion homlokfelületû
támfal kivitelezése. A
munkavégzés szükséges-
sé tette a Gázgyár utca fél-
pályás lezárását mintegy
120 méteres szakaszon. 

A Pók utcai illetve a
Gázgyár utcai támfalak-
ra azért van szükség,
mert a Duna híd-Szent-
endrei út között a vasúti
töltés magasabb lesz, a
támfalak a töltés meg-
tartására szolgálnak. A

Keled utcai támfal ki-
építésének indoka az,
hogy az Aquincum
megállóhely átkerül a
Szentendrei út nyugati
oldalára. 

Az új szegélybordás
lemezhíd összeköttetést
biztosít a Pók utca és a
Gázgyár utca között,
mivel a korábban ezt a
feladatot ellátó Nánási
úti átjáró megszûnik. A
Jégtörõ utcai rácsos
acélhíd szerepe, hogy

biztosítsa a jövõben
megépítendõ 110-es út

és a Szentendrei út közti
kapcsolatot. 

Új vízvezetéket fektetnek a Váradi utca-Vörösvári út sarkán

Jó ütemben halad 
a vasúti töltés építése

Az idõjárás függvényében zajlik a Szentendrei úti vasúti fe-
lüljáró és a vasúti rekonstrukció és más, kapcsolódó mû-
tárgyak építése, átépítése. A töltésépítési munkák is en-
nek függvényében zajlanak. (A Szentendrei úti felüljárón
történõ munkálatokról többször hírt adtunk.) Alábbiakban
a töltés többi szakaszának fejlesztésérõl olvashatnak. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A közlekedési, különös te-
kintettel a parkolási szabá-
lyok betartásának
ellenõrzése, a
közterületek jog-
szerû használata,
közremûködés a
kerületrészek biz-
tonságának erõsí-
tésében, a bûn-
megelõzés – töb-
bek közt ezek a
közterület-felügyelet fõ fel-
adatai. Dr. Böjtös Zoltánt,
Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyeletének igaz-
gatóját a múlt év tapaszta-
latai alapján összeállított
beszámolóról kérdeztük. 

A felügyelet alapte-
vékenységei nem

változtak a múlt évben.
A „hagyományos”, na-
ponta jelentkezõ felada-
tok mellett jelenlétükkel
nagyban hozzájárultak
az emberek biztonságér-
zetéhez. Például az is-
kolák körül, a vásárok
környékén és a rendez-

vényeken tartott ellenõr-
zéseikkel, az illegális

hulladék elhe-
lyezések meg-
akadályozásá-
val és meg-
szüntetésével, a
kereskedelmi
egységek körü-
li rend fenntar-
tásával. Leg-
több feladatot

azonban továbbra is a
szabálytalanul parkolók,
a KRESZ rendelkezéseit
figyelmen kívül hagyók
adtak. 

Erõsödõ bizalom 
Dr. Böjtös Zoltán a

felügyelet munkája kap-
csán elmondta: - Mind-
ezektõl függetlenül lé-
nyeges változás volt ta-
pasztalható a szabály-
sértõk viselkedésében.
Öt évvel ezelõtt még
gyakran érték atrocitá-
sok a felügyelõket. Ez a
jelenség folyamatosan
csökken, hiszen az em-

berek egyre inkább elfo-
gadják, hogy a „köztere-
sek” nem ellenük, ha-
nem a többség, a szabá-
lyokat betartók érdeké-
ben dolgoznak. A biza-
lom erõsödött, a lakosok
gyakran kérnek infor-
mációt közlekedési, par-
kolási lehetõségekrõl,
de még a hivatal ügyfél-
fogadási idejérõl is. Ta-
valy 4 ezer bejelentés
érkezett, személyes
ügyintézésre 3200-an
keresték fel az ügyfél-
szolgálatot. A közterü-
let-felügyelõi intézkedé-
sek alakulását a meg-
szokott gyakorlat szerint
elemeztük, értékeltük,
különös tekintettel a mi-
nõségi munkavégzésre.
Ezzel a módszerrel javí-
tani tudtuk a hatékony-
ságot és a közterületi je-
lenlétet - hangsúlyozta

az igazgató, majd hoz-
zátette: - Két esetben
tettek olyan panaszt
közterület-felügyelõ in-
tézkedése miatt, melyet
tovább küldtek a rendõr-
ségnek kivizsgálásra.
Két kártérítési igény ér-
kezett, gépkocsi elszál-
lítással kapcsolatban.
2013-ban korrupció mi-
att egy bejelentés érke-
zett, melynek vizsgálata
rendõrségi szakaszban
van. Az érintett felügye-
lõt azonnal elbocsátot-
tam - jelentette ki az
igazgató. 

- Nem söpörjük véka
alá, hogy a felügyelet-
hez jelentõs számban ér-
keztek beadványok. A
legtöbb kifogás a legna-
gyobb intézkedésszámot
kitevõ helyszíni bírsá-
golásokkal kapcsolatban
történt. Az esetek 75
százalékában méltá-
nyosságot kértek a sza-
bálysértõk. 

Árvíz 
és robbanás
Tûz és víz. Mindket-

tõbõl kijutott. A tavaly
júniusi rekordszintû du-
nai árvíz, majd az au-
gusztusban a Tímár ut-
cában történt robbanás
bõven adott pluszfelada-
tot a közterületeseknek.
Az áradás idején a fel-
ügyelet biztosította a he-

lyi árvízvédelmi vezeté-
si pont mûködtetését a
nap 24 órájában. A ta-
pasztalatok alapján el-
mondható, hogy jó szín-
vonalon képesek ellátni
a polgári védelmi fel-
adatok javarészét. 

A Tímár utcai robba-
nás során ismét lakos-
ságvédelmi intézkedé-
sekre volt szükség,
melyben szintén jelen-
tõs szerepet kaptak a
felügyelet munkatársai,
az utca lezárásoktól
kezdve a lakók átmeneti
elhelyezésén át a roncs-
csá vált gépkocsik el-
szállításáig. 

- Összességében el-
mondható, hogy a helyi
közterület-felügyelet a
múlt évben is eleget tett
az igazgatói utasítások-
ban meghatározott köte-
lezettségeinek és elvárá-
soknak. Az önkormány-
zat képviselõ-testülete is
elismerte, hogy a fel-
ügyelet szakmai tevé-
kenysége és gazdálko-
dása egyaránt megfelelt
a jogszabályokban fog-
laltaknak és a hivatal el-
várásainak. Továbbra is
fontosnak tartjuk, hogy
munkánk és intézmé-
nyünk tevékenysége is
megújulhasson, tovább
fejlõdhessen - zárta nyi-
latkozatát. 

Sz. Cs. 

Biztonságosabb mindennapok 

Egyre hatékonyabb a helyi közterület-felügyelet

Csatlakozhatnak 
a helyi polgárõrökhöz 

A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a nagyobb közbiztonságra vágyó
kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-
tõl 19 óráig ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ
utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az érdeklõ-
dõk megismerkedhetnek a polgárõri szolgálat
követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fo-
gadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-
áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási le-
hetõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a polgaror.
obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a www.pol-
garorobuda.hu címen érhetõ el.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Zöldoldal

A környezetvédelem ügye
napjainkban versenyfutás
az idõvel. Ebben a
megmérettetés-
ben az önkormány-
zat más kerületek-
hez, városokhoz
képest is az élme-
zõnyben jár. Mind-
ehhez elengedhe-
tetlen a lakosok,
civil szervezetek
aktív részvétele például a
takarítási akciókon. Tenni-
való azonban mindig akad
bõven. Szabó Magdolna
környezetvédelmi fõtanács-
adót a tavalyi év eredmé-
nyeit összegzõ környezetvé-
delmi cselekvési prog-
ramról kérdeztük.

Alegfontosabb célkitû-
zések közt a város-

rész értékes zöld közterü-
leteinek megõrzése, gon-
dozása és lehetõség szerin-
ti minõségi fejlesztése sze-
repel. Mindemellett a cse-
lekvési program alapján
végzik egyebek mellett a
faállomány karbantartását,
a fa- és növénytelepítést,
virágosítást, a III. kerület
kezelésében lévõ zöldterü-
letek gondozását. Utóbbira
a társasházi lakóközössé-
geket és civil szervezete-
ket pályázatokkal ösztö-
nözték. A múlt évben elsõ
alkalommal szervezett
„muskátli akciót” az ön-
kormányzat, melynek célja
elsõsorban az volt, hogy a

szociálisan rászorulók ked-
vezményesen juthassanak

hozzá muskátli
tövekhez, majd
azok kiültetésé-
vel hozzájárulja-
nak az esztéti-
kus, virágos vá-
roskép kialakítá-
sához. A levegõ-
tisztaság védel-
me érdekében,

szakértõ cég bevonásával
56 napon át tartó szintmé-
rést végeztettek. 

Zöldterületek
rekonstrukciója

- Az elmúlt évben szá-
mos zöldterület rekonst-
rukcióját végeztette el az
önkormányzat. Többek
közt a Kaszásdûlõ utca 5-
11. és a Szõlõ utcai Falu-
ház környezetében talál-
ható zöldterületek rend-
betételét. Ennek érdeké-
ben eltávolíttattuk a
szennyezet földet, helyé-
re tiszta, friss termõföld
került, és következhetett
az újrafüvesítés. A Falu-
ház elõtti területre cserjé-
ket is telepítettünk. A Ka-
szásdûlõ utcai sorház
elõtti töredezett, baleset-
veszélyes betonelemeket
elbontattuk, helyükre
rönkfa kerítés került. Év
végén megkezdõdtek a
Szentendrei út 2-16. szá-
mú szalagház elõtti zöld-
terület felújításának mun-
kálatai. A terület megtisz-

títását követõen virágok
és cserjék telepítésével,
füvesítéssel folytatódhat
a munka - mondta Szabó
Magdolna, aki hozzátet-
te: - E helyütt kell meg-
említenem, hogy tavaly
kiemelt figyelmet fordí-
tottunk a békásmegyeri
Gõtés-tóra és környezeté-
re. Ez a Fõvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában
van, azonban az állapota
évek óta gondot okoz. A
kis tavakat körülvevõ
park ennek ellenére is
igen népszerû, ezért az
önkormányzat évek óta
saját forrásaiból finanszí-
rozva gondoskodik rend-
betételérõl. Lefestettettük
a padokat és szemetese-
ket, felújíttattuk a kis pa-

godát, pótoltuk, rendbe
tettük a kapukat. Tovább-
ra is nagy gondot fordí-
tunk a terület rendben tar-
tására.  

Közösségi kertek
Mint arról már többször

is hírt adtunk, az önkor-
mányzat közösségi kertet
hozott létre Békásmegyer
Duna felõli oldalán, gon-
dos elõkészítõ munkát kö-
vetõen. Tette mindezt azzal
a céllal, hogy elõsegítse és
támogassa a közösségépí-
tés, a környezettudatos,
környezetkímélõ cselek-
vést és gondolkodást. Az
elképzelések szerint idén is
szeretnének létrehozni egy
újabb közösségi kertet,
mely ugyancsak a fenntart-
ható fejlõdés elvei alapján
mûködik majd, kizárólag
természetes anyagokat
használva. A tavaly létesí-
tett kert beváltotta a hozzá-
fûzött reményeket, nagy-
szerûen mûködik, színvo-
nalasan emeli a környezete
minõségét és valódi közös-
ségi színtérré vált.

Takarítsuk ki
Óbudát!

- A kerületben lévõ köz-
területek tisztán tartása
alapvetõen az FKF Zrt.,
valamint a parkfenntartás-
ra szerzõdött vállalkozás
feladata, ennek ellenére az
önkormányzat nagy fi-
gyelmet és jelentõs energi-

ákat fordít arra, hogy ezek
a területek, tulajdonostól
függetlenül minél tisztáb-
bak és gondozottabbak le-
gyenek. Kiemelt progra-
munkká vált a Takarítsuk
ki Óbudát! akciónk - hang-
súlyozta Szabó Magdolna.
- Harmadik alkalommal
tartottuk meg tavaly a köz-
területi „nagytakarítást”,
melyhez lakóközösségek,
utca-szomszédok, civil
szervezetek, iskolák, óvo-
dák, önkormányzati intéz-
mények is csatlakoztak. A
két hétig tartó akció során
az önkormányzat hulla-
dékgyûjtõ zsákokat, védõ-
kesztyûket, szükség szerint
konténereket, takarító esz-
közöket biztosított a részt-
vevõknek. Tavasszal és
õsszel elektronikai és
elektromos (E+E), vala-
mint veszélyes hulladék-
begyûjtést is tartunk. A la-
kosság igen aktívnak mu-
tatkozott. Az (E+E) be-
gyûjtés során 20, míg a
másik esetben 10,8 tonná-
nyi veszélyes hulladékot
adott le. 

A helyben történõ sze-
lektív hulladékgyûjtés az
FKF Zrt. hatáskörébe tar-
tozik. Ennek kapcsán a
fõtanácsadó elmondta: a
rendszer átalakulóban
van, és a „gyerekbetegsé-
gek” leküzdését követõ-
en remélhetõleg rövid
idõn belül zökkenõmen-
tessé válik. Sz. Cs

A lakosság is részt vesz a közterületek gondozásában

Közösen környezetünk védelméért

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Horváth László (Fidesz-KDNP)
a 6. számú választókerület
önkormányzati képviselõje.
Következetesen képviseli az
itt élõ lakók ügyeit, a legjob-
ban azonban a nyugdíjas ko-
rúak ismerhetik, és azok,
akik szociális ügyekben for-
dulnak az önkormányzathoz.

Képviselõi munkám
kezdetén konkrét he-

lyi problémákat kellett je-
leznem az önkormányzat
felé. Ilyen volt az egyik tár-
sasház jelentkezése a pa-
nelfelújítási pályázatra, az
iskola melletti park állapo-
ta - emlékezett vissza Hor-
váth László a képviselõi
ciklus elejére. Mint el-
mondta, a legtöbb és nehe-
zebb feladat elé az egész-
ségügyi, szociális és lakás-

gazdálkodási bi-
zottság elnöke-
ként állította a
munkája.

- Szociális
ügyekkel na-
gyon sokan ke-
restek, keresnek
meg. Ebben a
feladatkörben
azért különösen súlyos a
felelõsség, mert a legtöb-
ben krízishelyzetben kér-
nek segítséget. Gyakran
okoz válságot a házastárs
halála, a gyerek súlyos be-
tegsége. Rengetegen küz-
denek lakhatási problémá-
val, de olyanok is akadnak

jócskán, akik
nem tudják fizet-
ni a közüzemi dí-
jakat, adósság-
csapdába kerül-
tek. Minden ügy-
gyel foglalko-
zunk, minden
esetben megpró-
bálunk segíteni -

avatott be a képviselõ.
Az önkormányzat - mint

azt Horváth László el-
mondta - kiemelt feladatá-
nak tekinti az idõs-közös-
ségek szervezõdésének, a
nyugdíjasok ellátásának tá-
mogatását, a szépkorú em-
berek életkörülményeinek
javítását. Ezért nyerte el
két évvel ezelõtt a
Nyugdíjasbarát Önkor-
mányzat címet. Ebben a

munkában Horváth Lász-
lónak is szerepe van. 

- A kerületben hat bent-
lakásos nyugdíjasház mû-
ködik, amelyekbe a túlje-
lentkezés miatt nem köny-
nyû bekerülni. Viszont
ezekben a házakban is mû-
ködnek nyugdíjasklubok,
ahol nem csak közösségek
szervezõdnek, és amelyek
nem csak kiváló progra-
mokat kínálnak, de ked-
vezményes étkezési lehe-
tõséggel is várják az idõse-
ket. Ezt nagyon sokan
igénybe is veszik. Mivel a
nyugdíjasok képviseletét
feladatomnak tekintem, a
normál képviselõi fogadó-
óráim mellett a nyugdíjas-
klubokban is tartok ilyene-
ket - mesélte. Hozzátette: -

A klubok azért is fontosak,
mert ezekbõl szervezõdik
folyamatosan a nagyon si-
keres Nyugdíjas Akadé-
mia hallgatósága. A klu-
bokban szervezett progra-
mok pedig nem csak a szó-
rakozást szolgálják, segíte-
nek felkészülni a szélhá-
mosok felismerésére, ön-
védelmi tanácsot adnak, de
sokan innen tudnak jelent-
kezni uszodai foglalkozá-
sokra és más sportprogra-
mokra is.

A jövõt tekintve Hor-
váth László úgy véli, na-
gyon fontos az új csillag-
hegyi bölcsõde felépítése
és a békásmegyeri piac
környékére tervezett kö-
zösségi tér létrehozása.
Ugyanilyen fontosnak tart-
ja a nyugdíjasok ellátását
szolgáló infrastruktúra mû-
ködésének fenntartását, il-
letve a rendszer bõvítését,
fejlesztését. (kgy)

Egyéni választókerületek képviselõi 

Oda kell figyelni az idõsekre

Pro Óbuda-díj adományozása 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete az 59/2010. (XII. 17.)
rendeletével Pro Óbuda-dí-
jat alapított.
Az önkormányzat rendelete sze-
rint: a díj annak a magyar, vagy kül-
földi személynek, illetve szervezetnek adományozha-
tó, aki Óbuda-Békásmegyer fejlõdése, gyarapodása
és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre mél-
tó, kiemelkedõ tevékenységet végzett a gazdaság, a
tudomány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ,
vagy elhunyt személynek, illetve szervezetnek. A
képviselõ-testület háromnál több díjat is adomá-
nyozhat, ha a díjra javasolt személyek száma ötnél
több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál
több személynek is olyan kimagasló érdemei van-
nak, amely alapján méltó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indít-
ványt tehet: a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely
tagja; c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ
választópolgár; d) bármely, III. kerületi székhellyel
rendelkezõ civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az
úgynevezett Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, és
az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a
képviselõ-testület elé.
A Pro Óbuda-díj adományozásáról a képviselõ-tes-
tület 2014 márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek kö-
zött a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat,
éljenek a lehetõséggel, és legkésõbb 2014. március
1-jéig tegyék meg indítványukat a Pro Óbuda-díjra. Az
indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra,
hogy az tartalmazza az ajánlott személy, vagy szerve-
zet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt a „Javaslattevõ Testületnek” címez-
ve, zárt borítékban, a 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28.
számú címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfo-
gadási idõben - benyújtani, vagy postai úton meg-
küldeni. Bús Balázs

polgármester
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Évforduló

Huszadik születésnapját
ünnepli idén a „Braun-
haxler” Óbudai Német Ha-
gyományokat Ápoló Köz-
hasznú Egyesület és a Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat. A két szervezet
megalakulása óta egy-
mást segítve mûködik. Az
évforduló jó alkalom arra,
hogy visszatekintsünk az
elmúlt két évtizedre.

Gúnynév? Becenév?
A„braunhaxler” bar-

nalábút jelent – ezen a né-
ven emlegették azokat az
óbudai sváb szõlõsgazdá-
kat, akik a szõlõben fel-
tûrt nadrágszárral, mezít-
láb dolgoztak. Ma a büsz-
kén vállalt név már egy
civil szervezetet jelöl: a
német hagyományokat
ápoló kerületi „Braun-
haxler” Egyesületet.

Már a nyolcvanas 
években

- A német hagyomá-
nyok õrzése évtizedekre
nyúlik vissza - mondja
Neubrandt Istvánné, a Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke. - Óbudán
elõször 1981-ben rendezte
meg Tauner Tibor, egyesü-
letünk jelenlegi ügyvezetõ
elnöke a máig megtartott
Krumplibúcsút, amellyel
az 1838-as árvíz idejére
emlékezünk. Akkor az ala-
csonyabban fekvõ terüle-
tekrõl az emberek a he-
gyekre, a szõlõsgazdák-
hoz menekültek, itt sokáig
krumpli és libazsír volt az
eledelük. Egy ilyen Krum-
plibúcsún általa vetõdött
fel a lerombolt szobrok
restauráltatásának és az
egykori hagyományok fel-
elevenítésének gondolata,
így és ilyen céllal alakult
meg egyesületünk. 

Helytörténet
- Az egyik fõ cél a

Szentháromság szobor és a
Szent Flórián Fogadalmi
Oltár helyreállítása volt.
1996-ra sikerült a Kiscelli
Stációk helyreállítása is.
Az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatával való
eredményes együttmûkö-
dést mutatja, hogy a kerü-
let rendbe tetette a környe-
zõ utakat is. Támogatásuk-
nak köszönhetõen 2000-
ben és 2001-ben helyreál-
líttattuk a Szentlélek téren
a Szentháromság szobrot
és a Kurtz-keresztet Békás-
megyer-Ófaluban, és meg-
kezdõdött a Flórián téri Fo-
gadalmi Oltár helyreállítá-
sa - emlékezett vissza
Neubrandt Istvánné.

A mûemlékvédelem
mellett az egyesület hely-

történeti kutatások támo-
gatását és az eredmények
publikálását is támogatja,
együttmûködésben az
Óbudai Múzeummal.
Monográfiát és történelmi
kronológiát adtak ki
Békásmegyerrõl, az óbu-
dai vendéglátásról, a né-
met bevándorlásról, a tele-
pülés mûvészettörténeté-
rõl, és éveken keresztül
megjelent a Braunhaxler
nosztalgianaptár. Fontos
emellett az országosan is
jól ismert Braunhaxler
Dalkör.

Az egyesület nem csu-
pán a kerületi önkormány-
zattal, hanem a helyi né-
met közösség másik fon-
tos szervezetének számító
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal is jó kap-
csolatokat ápol. Ennek is
köszönhetõen tudnak az
óbudai és a békásmegyeri
németek évi több rendez-
vényt megszervezni.

- Az év elején emléke-
zünk meg a kerületbõl el-
hurcolt, és kitelepített né-
metekrõl, utána tartjuk a
hagyományos batyus
svábbált, majd a civil na-

pot. Egymást követi az
Óbuda Napja és az Óbu-
dai Búcsú, amelynek az
elsõ napja mindig nemze-
tiségi nap. Õsszel a Filo-
xéra kápolnában tartjuk a
búcsúmisét, majd követ-
kezik a német kultúra nap-
ja és a kerületi szavalóver-
seny, ez utóbbiak valójá-
ban német önkormányzati
támogatású rendezvé-
nyek, majd a Nemzetiségi
Adventi Est és a Krump-
libúcsú - sorolta Neu-
brandt Istvánné hozzáté-
ve: - Szinte minden ren-
dezvényünkön fellépnek
Óbuda-Békásmegyer né-
met nemzetiségi óvodásai
és iskolásai. Mindez sok-
kal kevésbé volna ered-
ményes, ha a kerületben
nem folyna komoly német
nemzetiségi oktatás. Ez
teszi lehetõvé, hogy az
óvott értékek a fiatalok-
hoz is eljussanak, akik re-
mélhetõleg szívesen adják
majd tovább. Egyesüle-
tünk munkájában, célki-
tûzéseink megvalósításá-
ban meghatározó szerepe
volt Neubrandt Istvánnak,
aki haláláig, 2004-ig volt
német önkormányzati
képviselõ és az egyesület
ügyvezetõ elnöke, és aki
munkásságának elismeré-
seként Óbuda-Békásme-
gyer díszpolgára lett.

A huszadik év
A huszadik évfordulót

az egyesület és a Német
Nemzetiségi Önkormány-
zat rendezvénysorozattal
ünnepli.

- Abékásmegyeri kitele-
pített civil áldozatokra
emlékezünk március 2-
án 11 órakor a Békásme-
gyeri Szent József Plébá-

niatemplomban. A szent-
mise után megkoszorúz-
zuk a templom falán elhe-
lyezett emléktáblájukat.
Március 8-án 18 órakor
a Vörösvári úti Szenthá-
romság Plébániatemp-
lomban lesz a jubileumi
programsorozatot meg-
nyitó szentmise, melyet az
Óbuda-békásmegyeri élõ
és meghalt németajkúa-
kért ajánlunk fel. 

A Nemzetgazdasági
Minisztérium és Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásá-
nak köszönhetõen végre
megvalósulhat a Külsõ-
Bécsi úti Jézus Szíve -
közismertebb nevén a Fi-
loxéra kápolna - felújítása. 

Itt szeretnénk megkö-
szönni Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának,
hogy az elmúlt 20 évben
támogatták egyesületün-
ket, reméljük, ez a jó kap-
csolat a következõ 20 év-
ben is segíteni fogja, hogy
céljainkat megvalósíthas-
suk - mondta az elnök
hozzátéve: - A március
21-én, az Óbudai Kultu-
rális Központban kezdõ-
dõ „Braunhaxler” jubileu-
mi kiállításon lesz az is-
kolások számára a Német
Nemzetiségi Önkor-
mányzat által kiírt hely-
történeti pályázat ered-
ményhirdetése. Erre az
eseményre jelenik meg
„Braunhaxlerek” címmel
egy kétnyelvû emlék-
könyv is, de minden to-
vábbi programunkról ol-
vashatnak az Óbuda Új-
ságban, és honlapunkon
(www.braunhaxler.hu) -
avatott be a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat
elnöke. k. gy.

Húszéves a „Braunhaxler” Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Németek Óbudán

A „Braunhaxler” Egyesület kezdeményezésére, az ön-
kormányzat támogatásával felújítják a Külsõ-Bécsi úti
Jézus Szíve kápolnát, melyben évente egyszer ma is tar-
tanak sváb misét

BATYUSBÁL. A Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a „Braunhaxler” Egyesület rendezésében február
22-én 19 órakor kezdõdik a hagyományos sváb
batyusbál a Békásmegyeri Közösségi Házban. (Asztal-
foglalás Tauner Tibornál, a 06-20-257-6393-as vagy a
368-6685-ös telefonszámon. Cím: Csobánka tér 5.) 
DALKÖRI FELVÉTEL. A „Braunhaxler” Dalkör so-
raiba vár magyarul és németül énekelni szeretõ höl-
gyeket és urakat. (Jelentkezés és érdeklõdés
Domaniczky Gabriella kórustitkárnál a 06-20-430-
3658-as telefonszámon.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az idén végzõs középiskolásokat várták az Óbudai Egye-
tem február 7-ei központi nyílt napjára, melyen a felsõ-
oktatási intézmény képzéseivel ismerkedtek a diákok

Bemutatkozik a Waldorf óvoda 
„Ez az utca budai.
Jól lehet itt játszani.”
Az Óbudai Waldorf Óvoda várja a 2014/2015. neve-
lési évre jelentkezõ gyermekek érdeklõdõ szüleit tá-
jékoztató estjeire. 2014. március 6. 18 óra - Waldorf-
óvodapedagógia és az óvónõk bemutatkozása. *
2014. március 20. 18 óra - Gyakori kérdések; „régi”
szülõk válaszai. (Cím: Harrer Pál utca 9-11., bejárat
a Laktanya utca felõl; tel.: 387-2530, www.owo.hu,
owovoda@gmail.com.)

Óvodapedagógusi állások
A Vackor Óvoda állást kínál 2 fõ részére. Az alkal-
mazás feltétele: óvodapedagógusi diploma. A fény-
képes önéletrajzokat és diploma másolatot a követ-
kezõ e-mail címen várják: arpad-o@kszki.obuda.hu.
(Intézményvezetõ: dr. Wéber Attiláné; telefon: 388-
6753. Cím: Árpád fejedelem útja 60.)

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak feb-
ruártól általános iskolásoknak szaktanárok, folya-
matos bekapcsolódási lehetõséggel a Thalész-
Körben, a Vörösvári úton. (A központi írásbelire bár-
ki elmehetett, a szóbelin a jókból a legjobbakat vá-
lasztja ki a középiskola.) Lehetõség van általános-
és középiskolások matematika-fizika-kémia, ma-
gyar-történelem korrepetálására. Érettségizõk felké-
szítését vállalják az elégséges szint elérésétõl az
emeltszintû érettségi vizsga sikeres letételéig. Bu-
kás-megelõzés bármilyen tantárgyból a tanév végé-
ig. A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-
3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek
által kért napokon és idõpontban. (Jelentkezés a 06-
20-946-2027-es telefonszámon. További tájékoztató
az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.) 

Elsõ Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

Jubileumi színes diplomák pedagógusoknak
Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási törvény 2005.
CXXXIX tv. 65.§ (3) bekezdés szerint óvónõképzõt, illetve tanítóképzõt végzett és
diplomáját 50 éve szerzett pedagógus arany, 60 éve szerzett pedagógus gyémánt,
65 éve szerzett pedagógus vas, illetve 70 éve szerzett pedagógus rubin díszokle-
velet kaphat, ha legalább 30 évet eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási osztályán nyújtható be. A kérelemhez
csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a diploma má-
solatát (a másolást és hitelesítést az osztályon elvégzik), valamint a 30 év pe-
dagógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a
munkakönyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek az osztályon). Maga-
sabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén csak az elõzõ jubileumi dip-
loma fénymásolatát szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2014. február 28-ig az oktatási osztályra behoz-
ni, illetve beküldeni szíveskedjenek (1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em.).
A kérelem tartalmazza a kérelmezõ lakcímét, (ha van) a telefonszámát, adó-
számát, taj-számát, valamint, hogy a kérelmezõ hány évet dolgozott pedagó-
gusként a kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik, elõreláthatólag május végén.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat, nem az önkormányzaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási osztályon adnak a 437-8548-as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

A Költségvetési Szer-
veket Kiszolgáló In-
tézmény (KSZKI) az
alábbi tanfolyamokat
indítja a hónap végén.
ECDL Start - Win-
dows 8, Office 2013
Számítógép-kezelés,
Internet, e-mail, szö-
vegszerkesztés, táb-
lázatkezelés. 84 tan-
óra, hétfõnként 8.30-
tól 11 óráig. Tandíj:
40.000 Ft+áfa. Terve-
zett kezdés: február
24.
ECDL Start - Win-
dows 8, Office 2013
Számítógép-kezelés,
Internet, e-mail, szövegszerkesztés,
táblázatkezelés.
84 tanóra, keddenként 14-tõl 16.30
óráig. Tandíj: 40.000 Ft+áfa. Tervezett
kezdés: február 25.
Elsõ lépések, avagy „Idõsebbek is
elkezdhetik”
Alaptanfolyam kezdõk részére. 6×3
tanóra, szerdánként 8.30-tól 11 óráig.
Tandíj: 8.000 Ft+áfa. Tervezett kez-
dés: február 26.
ECDL Start vizsgaelõkészítõ
Intenzív, a 4 modulvizsgára felkészítõ
konzultációs tanfolyam. Szerda dél-

utánonként.Tandíj: 16.000 Ft+áfa.Ter-
vezett kezdés: február 26.
Multimédia csomag
Képszerkesztés, prezentáció készí-
tés, on-line weblapszerkesztés.
45 tanóra, csütörtökönként 8.30-tól 11
óráig. Tandíj: 30.000 Ft+áfa. Tervezett
kezdés: február 27.
A tanfolyamok helyszíne: KSZKI, 1033
Folyamõr utca 22. Jelentkezés: 437-
4070, illetve ecdlvkp@kszki.obuda.hu
Részletfizetési kedvezményt biztosí-
tanak. (További információ: www.
kszkioktat.hu)

Számítástechnikai tanfolyamok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Hírösszefoglaló: a rákbe-
tegségek hathatósabb
megelõzése érdekében
2014-ben számos szûrõ-
program indul, és az onko-
lógiai ellátóhelyek fej-
lesztése is folytatódik.

A rák ellenes küzde-
lem világnapja al-

kalmából tartott sajtótá-
jékoztatón Szócska Mik-
lós egészségügyért fele-
lõs államtitkár elmond-
ta: április 10-tõl emlõ-
szûrési akciót hirdetnek,
évi 600 ezer behívót
postáznak, a hátrányos
helyzetû térségekbe szû-
rõkamion megy majd,
és meghosszabbítják a
szûrõállomások nyitva
tartási idejét is. Hozzá-

tette, a méhnyakrák ki-
alakulásában jelentõs
szerepet játszó humán
papillomavírus (HPV)
elleni vakcina õsztõl
lesz hozzáférhetõ a fia-
tal lányok számára, a
közbeszerzési tendert
már kiírták.

Ezek mellett - emelte
ki az államtitkár - pro-
vokatív elemektõl sem
mentes felvilágosító
kampányt indítanak.
Mindezt azért, hogy tu-
datosítsák: a betegség
idõbeni felfedezése
nagyban javítja az élet-
esélyeket. Szócska Mik-
lós úgy fogalmazott,
olyan betegségrõl be-
szélünk, amelynek 30
százaléka gyógyítható,

30 százaléka megelõz-
hetõ, 30 százaléka kró-
nikussá tehetõ. A meg-
elõzõ szûrésekkel, a te-
rápiák fejlõdésével to-
vább javítható a gyó-
gyulási esély. 

Az ellátórendszerrõl
szólva beszámolt arról,
hogy 2010-ben országo-
san 71 onkológiai és su-
gárterápiás osztály látta
el a betegeket összesen
1880 ágyon, azonban
újraszervezéssel 2013-
ra nõtt az ellátóhelyek
száma. Jelenleg 75 osz-
tályon 1954 ágy áll ren-
delkezésre. Az ország-
ban harminc kórházban
van onkológiai fekvõbe-
teg-ellátás, és ott 209
ezer beteget kezeltek

valamilyen daganatos
betegséggel.

A számsort folytatva
elmondta, a gyógyítás
éves szinten 35,5 milli-
árd forintot jelent, járó-
beteg-ellátásban pedig a
több mint 810 ezer beteg
kezelése 1,1 milliárd fo-
rint kiadás az E-alapnak.
Az onkológiai ellátóhe-
lyek mintegy 20 milliárd
forintos fejlesztése to-
vábbra is napirenden
van. A finanszírozást
325 millió forinttal eme-
lik ebben az évben, kü-
lön tumordiagnosztikára
pedig 800 millió forint
jut - mondta az államtit-
kár. Megemlítette azt is,
hogy finanszírozási kor-
lát nélkül végezhetõ a

gyerekek leukémiai ellá-
tása az egyes intézmé-
nyekben.

Kásler Miklós, az Or-
szágos Onkológiai Inté-
zet fõigazgatója is a
megelõzésre hívta fel a
figyelmet. Hangsúlyoz-
ta: az egészséges élet-
mód, a káros anyagok
kiszûrése a mindennapi
életbõl jelentõsen visz-
szavetheti a daganatok
kialakulását.

- Nem fog a csoda-
gyógyszer megszületni,
de a terápia folyamato-
san fejlõdik - fogalma-
zott, hozzátéve, nincs a
világban olyan terápiás
forma, amely Magyar-
országon ne lenne fellel-
hetõ.

A rákbetegség idõbeni felfedezése nagyban javítja az életesélyeket 

Több országos szûrõprogram indul idén 

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából a hungarikum-
nak számító Védõnõi Szol-
gálat is bemutatkozott a
Kolosy téri Civil Házban. 

A védõnõ tevékenysé-
ge középpontjában

az általa gondozott csalá-
dok egészségvédelme, a
betegségek kialakulásának
megelõzése, valamint az
egészségfejlesztés áll. A
közel 100 éves múltra
visszatekintõ Magyar Vé-
dõnõi Szolgálat tavaly ve-
hette át a Magyar Örökség
Díjat a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián, így ne-
vét az egészségügy terüle-
tén oly neves orvosok mel-
lett, mint Szent-Györgyi
Albert, Haynal Imre, Batt-
hyány-Strattmann László,
Korányi Sándor, ma már
az Aranykönyv õrzi. 

Az óbudai védõnõi szol-
gálat munkatársai a ren-
dezvényen a fiatalkorúak-
kal, mint leendõ szülõkkel
ismertették meg a védõ-
nõk prevenciós tevékeny-
ségét. Az eseményt nagy
érdeklõdés elõzte meg a
kerület középfokú oktatási
intézményeiben; összesen

közel 100 óbudai 16-18
éves tanuló jelentkezett a
programra.  

A diákokat Schadek-
Bíró Éva, a Védõnõi Szol-
gálat intézményvezetõje
köszöntötte. A díszvendég
Csordás Ágnes, a Magyar

Védõnõk Egyesületének
(MAVE) elnöke volt, aki
elhozta magával a Ma-
gyar Örökség Díjhoz járó
oklevelet, melyet a Ma-
gyar Védõnõi Szolgálat
nevében 2013-ban vett át.
A megtisztelõ kitüntetés-

rõl, és a védõnõi munka
kihívásairól is beszélget-
hettek a MAVE elnökével
a résztvevõk.

Pályaorientáció 
A rendezvény egyik ki-

emelt célja volt pályaori-
entációként bemutatni a
tanulóknak a mai magas
szintû védõnõképzést. A
diákok a Semmelweis
Egyetem Egészségtudo-
mányi Karának oktatójá-
tól és végzõs védõnõ
hallgatójától ismerhették
meg, hogyan épül fel az
alap- és a mesterképzés,
milyen lehetõségeket kí-
nál a szakma a jövõ védõ-
nõi számára. 

Az egyórás foglalkozá-
sokon a szakemberek se-

gítségével a fiatalok a gya-
korlatban is kipróbálhatták
a csecsemõgondozás né-
hány mozzanatát, mint
például a csecsemõ öltöz-
tetését, pelenkázását és bé-
biétel készítését. A kiscso-
portos beszélgetéseken
családtervezési és fogam-
zásgátlási ismereteket sze-
reztek a fiatalok. Lehetõ-
ségük nyílt a tanulóknak a
védõnõk által végzett szû-
réseken, vérnyomásméré-
sen, látás és színlátás, va-
lamint mozgásszervi vizs-
gálaton is részt venni. 

Az itt szerzett tudásról a
középiskolások játékos to-
tóban adhattak számot,
melyet remélhetõleg maj-
dani családjuk számára is
hasznosítani fognak.

Magyar Örökség Díjas a MAVE  

A Védõnõi Szolgálat, mint hungarikum

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete február végén a következõ idõpontokban és
helyszíneken szervez véradást. Február 19-én 10-
tõl 16 óráig: az Óbudai Egyetemen (Bécsi út 96/b.).
* Február 26-án 11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Idén folytatódik a Szent Mar-
git Rendelõintézet egészség-
ügyi ismeretterjesztõ elõ-
adás-sorozata a kerületi ál-
talános és középiskolákban. 

Januárban és február-
ban az Elsõ Óbudai

Általános Iskolában tar-

tottak órákat a rendelõin-
tézet szakemberei: dr. Ri-
gó Eszter és dr. Marián
Éva neurológusok a szen-
vedélybetegségekrõl, il-
letve az evészavarokról
beszéltek a diákoknak a
7. és 8. évfolyamokon.
Benyó Fruzsina orvos-

tanhallgató az elsõsegély-
nyújtás elméletét és gya-
korlatát mutatta be az
ötödikes és nyolcadikos
osztályoknak.

Az elõadás-sorozat
más kerületi iskolákban
folytatódik a következõ
hónapokban.

Egészségügyi elõadás-sorozat 

Dr. Rigó Eszter neurológus fõorvos tart elõadást az Elsõ Óbudai Általános Iskolában a
szenvedélybetegségekrõl

Mi a taping?
Egy magas

minõségû, rugal-
mas, öntapadós
anyag alkalmazá-
sa. A rugalmas sza-
lagok nem korlá-
tozzák a pácienst a
szabad mozgás-
ban, sportolás,
munka, zuhanyzás
esetén is hatékony
marad a nap 24
órájában, akár 5
napig is. A taping-
technika a gyógy-
torna és a fizikote-
rápiás kezelések
hatását erõsítve is
jól alkalmazható.

Ajánljuk: az izommû-
ködés és keringési zava-
rok javítására; fájdalom-
csillapításra; ízületi funk-
ciók támogatására.

Az elasztikus szalagok
használata meglehetõsen
széles alkalmazási terü-
lettel bíró kezelési for-
ma. A taping-kezelés az
Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár által nem
finanszírozott, térítéskö-
teles eljárás. A szalagok

sem minõségükben, sem
tulajdonságaikban nem
különböznek egymástól.

(Helyszínek, bejelentke-
zés, bõvebb információ:
Szent Margit Rendelõinté-
zet Vörösvári úti szakren-
delõ; Vörösvári út 88-96.,
II. emelet 207., gyógytor-
na terem. Tel.: 388-
9180/118 mellék. * Szent
Margit Rendelõintézet
Csobánka téri szakrende-
lõ; Csobánka tér 6. Tel.:
454-7500/246 mellék.)

Funkcionális elasztikus taping
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Hirdetés – Felhívás

Az ASR Gázgyár folyamatosan várja
utánpótláskorú focisták jelentkezését
Csodálatos pályán és környezetben, kulturált körülmények
között, télen tornateremben, serdülõknek és ifjúságiaknak
mûfüvön, heti két illetve három edzéssel. Az edzések helyszí-
ne az ASR Gázgyár sporttelep (Sújtás utca 2-4.), az aquin-
cumi romok és a Duna között. Télen mûfû, illetve tornaterem
a környéken. (Net: www.asrgazgyar.fw.hu; E-mail: asr.gazgyar@
gmail.com) Jelentkezés: 1993-2000-es születésûek: Borbély
László (06-30-536-8988); 2001-2002-es születésûek: Reisz Atti-
la (06-30-387-9579); 2003-as és késõbbi születésû gyerekek:
Szél Sándor (06-20-474-2017).

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben is elindítot-
ták matematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5.
osztályosoknak. A szakkörre azokat az ötödikeseket várják, akik
szeretik a matematikát, és játékos formában tovább szeretnék
fejleszteni tudásukat. Az így megszerzett tudással és tapaszta-
lattal a különbözõ versenyeken még nagyobb eséllyel érhetnek
el jó eredményt. A foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól
15.30 óráig Számadó László tartja az Árpád Gimnáziumban
(Nagyszombat utca 19.) A szakkör munkájába évközben is be
lehet kapcsolódni.
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Közel 1700 kismama válasz-
totta az elmúlt évben a
Szent Margit Kórház szülé-
szetét. Ez a magas szám jel-
zi, hogy a megújult szülé-
szet-nõgyógyászati osztály
az elmúlt évek minden meg-
próbáltatása ellenére élvezi
a páciensek ragaszkodását.

ASzent Margit Kór-
ház orvosai és páci-

ensei között hosszú évti-
zedek alatt kialakult bi-
zalmat az öt éven át tartó
méltatlan helyzet sem
tudta aláásni. Az akkor
több mint 110 éves intéz-
ményt fenntartója, a fõvá-
ros 2007-ben vonta össze
több más észak-budai
kórházzal, amely 2012
óta állami tulajdonba ke-
rült. A Szent Margit Kór-
ház tavaly január 1-tõl új-
ra önálló egységként mû-
ködik.

- Nem volt könnyû idõ-
szak, a szülészet - nõ-
gyógyászatot egy idõre be

is zárták, de miután kide-
rült, hogy nélkülünk el-
képzelhetetlen a régió el-
látása, újra dolgozhattunk
- mondta dr. Pálffy Imre
szülész-nõgyógyász fõor-
vos.

Pilisjászfalutól 
Visegrádig

Valóban nehezen volna
elképzelhetõ a fekvõbeteg-
ellátás a Szent Margit Kór-
ház nélkül, hiszen ellátási
területe nem csak az észak-
budai régióra korlátozódik.

- Az északi agglomerá-
ció ellátása is a miénk,
gyakorlatilag Pilisjász-
falutól Visegrádig mi fele-
lünk a betegekért - árulta el
dr. Tûzkõ Nándor osztály-
vezetõ fõorvos hozzátéve:
- Mintegy 220 ezer ember
él az ellátási területünkön.
Az önálló intézménnyé vá-
lás az ellátás minõségét ja-
vítja, és garanciát jelent,
hogy kórházunk a várható
fejlesztéseknek köszönhe-

tõen megfeleljen korunk
elvárásainak.

A korszerû szemlélettel
irányított kórház szülé-
szeti és nõgyógyászati
osztályának fejlesztése a
Pilishegyi János Alapít-
vány anyagi támogatása
nélkül elképzelhetetlen.

- Az alapítványnak kö-
szönhetõen nem kellett
állami pénzekért sorba
állnunk. Saját pénzbõl
végeztük el az osztály fel-
újítását, korszerû eszkö-
zöket vásároltunk. Kidol-
goztunk egy olyan mo-
dellt, amellyel mindezt
hatékonyan tudjuk üze-
meltetni - magyarázta dr.
Tûzkõ Nándor. 

Egy új, 
modern osztály

- Az osztályunkon
olyan feltételek adottak,

amelyek megfelelnek a
XXI. századi elvárások-
nak. A nõgyógyászati el-
látás például 25 ágyon
zajlik. Többek között
egyágyas, légkondicio-
nált, posztoperatív kór-
termekben, új zuhany- és
fürdõ blokkokkal - sorol-
ta az osztályvezetõ fõor-
vos. Aki azonban végig-
nézi az újrafestett folyo-
sókat, kórtermeket, az
újonnan vásárolt eszkö-
zökkel berendezett szü-
lõszobát, az ultrahangos
vizsgálót, a mosdókat, a
nõvérpultokat, láthatja,
hogy a felújítás minden-
re kiterjedõ volt, aminek
eredményeképpen való-
ban minden igénynek
megfelelõ, modern kór-
házi osztály jött létre. 

- Mindez csak széles-
körû szakmai összefo-

gással jöhetett létre. A
kollégák végig kitartot-
tak, még azokban az
idõkben is, amikor úgy
tûnt, hogy véglegesen
megszûnik a gyógyítás a
Szent Margit Kórház jó
hírû osztályán. Kisma-
máink, betegeink bizal-
ma, megbecsülése akkor
és most is nélkülözhe-
tetlen. Ennek is köszön-
hetõ, hogy önálló intéz-
ménnyé válva nem kel-
lett mindent a nulláról
kezdenünk - fogalma-
zott dr. Tûzkõ Nándor. -
Fontos, hogy a pácien-
sek tudják: egy megúju-
ló kórház, megújult szü-
lészet-nõgyógyászata a
gyógyításban is hagyo-
mányaihoz méltón végzi
a munkáját a „Margit-
ban”.

(keg)

Egy éve lett újra önálló a Szent Margit Kórház

Megújuló osztályok, régi szakértelem

1%1%1%
A Szent Margit Kórház Szülészetét támogató Pilishegyi
János Alapítvány szívesen fogadja az ön adójának 1
százalékát is. Az alapítvány adószáma: 18097254-1-41.
Számlaszám: 10102103-40824000-00000002.
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Kultúra – Hitélet

Merész vállalkozás, másfelõl ma-
gától értetõdõ szükségszerûség
Mozart mûveit játszani, újra és új-
ra csodálatunk fókuszába állítani
ezt a egyszeri tüneményt, a befe-
jezetlenségében is hatalmas élet-
mûvet. 

K evés alkotómûvészrõl
mondható el, hogy nép-

szerûsége több mint kétszáz
éven keresztül töretlen maradt,
sõt egyre erõsödött, míg egye-
nesen egyfajta kultusszá nõtte
ki magát a XX. század közepé-
re. Az Óbudai Danubia Zene-
kar háromrészes sorozatával a
klasszikus zene megunhatatlan
„szupersztárját”, Mozartot igyek-
szik, igyekezett új megvilágí-
tásba helyezni a Budapest
Music Center vadonatúj kon-
certtermében. 

Az Óbudai Danubia Zenekar
sorozatának záróeseménye az
Embert állítja középpontba,
kínjaival és szenvedélyeivel,
szerelmével és csalódásával
együtt megértve, és szeretve õt
– úgy, ahogyan Mozart mûvei-
bõl kirajzolódik, mint Isten ele-
ven, esendõ képmása. A mozar-

ti univerzum sötétebb színei-
ben pompáznak a basszusra
íródott, ritkán hallható koncert-
áriák, illetve Mozart egyik fõ-
mûvének, az  Idomeneo-nak
részletei. 

A sorozat záró koncertje való-
di zenei kuriózumokat tartogat
az érdeklõdõknek. Ez az est a
Mozart életmûvében is központi
helyet betöltõ emberi hangról
szól majd, méghozzá az elmúlt
évtizedek egyik legígéretesebb
hazai hangjának, Cser Kriszti-
ánnak a közremûködésével. A
szinte soha el nem hangzó, basz-
szusra írt koncertáriák mellett a
kulcsmûnek számító Idomeneo
címû operából hangzanak majd
el részletek a hangversenyen,
ahol Mozart érett mûvészetének
legkülönlegesebb terméseivel
találkozhat majd, aki jegyet vált
a február 23-ai 19 órakor kez-
dõdõ estre. A koncerten Eck-
hardt Gábor kalauzolja a Gyer-
mek, Isten és Ember zenei vilá-
gában a hallgatóságot, érdekes
és értõ kommentárjaival segítve
a Mozart-jelenség mélyebb
megértését mind a rutinos, mind
a kezdõ rajongók számára. A so-

rozat megálmodója és karmeste-
re az Óbudai Danubia Zenekar
frissen kinevezett mûvészeti ve-

zetõje, Hámori Máté. (Cím: Bu-
dapest Music Center, IX. Mátyás
utca 8.)

Gyermek, Isten és Ember 

Mozart mûvek a Danubia Zenekar tolmácsolásában 

Keleti Éva színházi fotómûvész kiállítása a Kaszásdûlõi Kulturális Köz-
pontban (3K) látható. A Prima Primissima-díjas, kiváló mûvész képei a
hazai színháztörténet közelmúltjának kiemelkedõ elõadásait, nagysze-
rû mûvészegyéniségek különleges pillanatait örökíti meg. (Megtekint-
hetõ ingyenesen március 8-ig, hétköznapokon 10-tõl 18 óráig. Cím:
Pethe Ferenc tér 2.)

Színházi emberek és pillanatok

A z Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „A Biblia

világa” címmel folytatódik a
bibliai elõadássorozat (Jób
könyve tanításai az emberi
szenvedés kérdésérõl). Az ér-
deklõdõket keddenként várják
az ÓKK-ba. „A kikéretés.
Mennyire kitartó az ember a
próbában?” címmel február 18-
án; „Csapás csapás után, zuha-

nás a mélybe” címmel február
29-én; „Jób barátainak látogatá-
sa” címmel március 4-én; „Jób
kitartása szinte elhordozhatat-
lan fájdalmai ellenére” címmel
március 11-én hallhatnak elõ-
adást. Elõadók: Kecskeméti Já-
nos, Holló Péter, Filep György,
Stramszki István. (Kezdés: 18
órakor. Belépõjegy: 150 forint.
Cím: San Marco utca 81.)

Bibliai kérdések 

1 % 1 % 1 %
A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlot-
ták az elmúlt évben az alapítvány javára. A befolyt összeget a
nyugdíjasok és hittanosok támogatására, valamint a közösségi
ház fenntartási költségeire fordították. (Adószám: 19023250-1-
41. Bankszámlaszám: 11703006-20047885.)

Bohém klub
Februárban is Bohém klub a Kultea színpadán, a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A törzsvendégeket és az
új érdeklõdõket egyaránt várják a Bohém Ragtime Jazz Band kon-
certjére február 27-én 20 órára. (Belépõ: 2000 Ft/teljes árú, illetve
1500 Ft/kedvezményes /diák/; 4 alkalmas bérlet az egész évadra
6000 Ft/fõ, mely átruházható, 4 alkalmas kedvezményes bérlet di-
ákoknak 4000 Ft/fõ, mely átruházható. Cím: Korona tér 1.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Esztergályos Cecília Jászai Mari-díjas, érdemes és ki-
váló mûvész volt a vendég február 5-én a Kiskorona idõ-
sek klubjában, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény kulturális sorozatában

Krúdy Kör
Stancsics Erzsébet Krúdy-emlékplakettel kitüntetett
író-költõ életútját bemutató esetet rendezett február
13-án a Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjában.

Könyvben Óbuda hétköznapjairól
Zenker Katalin íróval, újságíróval, Csillaghegy polgá-
rával beszélgetett Gyimesi László író, költõ az Irodal-
mi Csillagdélután elnevezésû sorozatban, február
12-én a Csillaghegyi Közösségi Házban. Az alkotó
mûveiben jelentõs szerepet kap Óbuda hétköznapja-
inak, jelenének és félmúltjának ábrázolása.
• Zenker Katalin képzõmûvészeti kiállítása is ezen a
napon nyílt meg. Megtekinthetõ ingyenesen február
19-ig, nyitva tartási idõben. (Cím: Mátyás király út
11-15.)

Orgonaest
Horváth Márton Levente zeneszerzõ-orgonamû-
vész ingyenes orgonaestjét február 24-én 19 órától
rendezik a békásmegyeri Megbékélés Házában. A
hangversenyen Bach mûvek, egy Mendelssohn
szerzemény és az orgonamûvész „Soproni verzet-
tók” címû darabja hangzik el. (Cím: Újmegyeri tér, a
Hadrianus utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-es
busz végállomásánál.) 

A nélkülözhetetlen kultúra
Elõzetes: a fenti címmel mutatja be új könyvét dr.
Maróti Andor március 10-én 17 órai kezdettel az
Óbudai Társaskör kamaratermében. A mû az em-
beri élet és a kultúra összefüggéseirõl szól. A témá-
hoz kapcsolódó beszélgetést dr. Striker Sándor, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Andragógiai és
Mûvelõdéselméleti Tanszékének vezetõje irányítja.
Házigazda Gyimesi László író, hajdani népmûvelõ.
Zenei meglepetéssel a Kammerton együttes szol-
gál. (A kötet a helyszínen megvásárolható. Cím:
Kiskorona utca 7.) 

Reklámtáblák
Az állandó kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum kereskedelmi gyûjteményé-
nek eddig kevésbé ismert zománctárgyait, tábláit
mutatja be a dohányzás, az ital, az élelmiszer, a ve-
gyes iparcikk, a biztosítás és a feliratos táblák téma-
körébõl. (Cím: Korona tér 1.)

A csillaghegyi postahivatal a hatvanas évek közepén. Az épület korábban az elöljáró-
ság, majd vendéglõ volt 

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kul-
túrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet ki-
fejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturá-
lis életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak.” A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoport-
ról a képviselõ-testület - rövid indoklást is tartalmazó - minõsített több-
séggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghir-
detett és beérkezett javaslatok alapján - a kulturális, civil és nemzeti-
ségi bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg.Díjazás-
ban évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet. Az Óbu-
da Kultúrájáért Díjjal: Seres János szobrászmûvész: „OSZLOPOK” cí-
mû kisplasztikája; díszoklevél és bruttó 600.000 forint összegû pénz-
jutalom jár. A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton,
május 4-én adják át. A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással
együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A
javaslatokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok és
Kulturális Csoportjának címezve (1033 Budapest, Fõ tér 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj
adományozására” megjelöléssel 2014. március 10-ig postai úton kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisztikai referenstõl kérhetõ. Tel.: 437-
8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu).

A Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház Ma-

gyar Kultúra Hete ren-
dezvénysorozatán mu-
tatták be „Az aranyszõ-
rû bárány” címû mese-
feldolgozást. Az Óbuda
Kultúrájáért-díjas Kin-
csõ Néptáncegyüttes
Székelyföld legszebb
táncaival felejthetetlen
dramatikus játékot vará-
zsolt a színpadra a nagy-
számú gyermekközön-
ségnek, de a felnõttek
számára is felhõtlen ki-
kapcsolódást nyújtott. A
mûsor székelyföldi tán-
cok tanításával folytató-
dott, a zenét Horváth
Balázs zenekara szol-
gáltatta, Juhász Dénes
furulyázott. Az elõadást
az együttes mûvészeti
vezetõje, Galát Péter
rendezte.

Székelyföld táncai 

FOTÓ: MAJNIK ZSOLT
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� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás.
Ingyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,
403-9357, 06 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525

� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Kertészeti munkákat vállalok: gyümölcs-
fák és szõlõ metszése, lemosó permetezés,
ásás, fakivágás, bozótirtás, faültetés, stb. Tel.:
06(30)602-6925
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, -ablakc-
sere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991

� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok. Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3448; 06(30)948-6249.
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, télen is. Ha rossz a tetõje, ránk van
szüksége! Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-
4660
� Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés… bármi más!
www.999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� www.nivosfestes.hu Szobafestést, mázo-
lást, tapétázást és teljes körû lakásfelújítást
vállalunk. Tel.: 06(30)466-5324; 06(30)473-
1225
� www.villanymester.hu Villanyszerelés: a
kapcsolócserétõl a teljes hálózat-felújításig!
Tel.: 06(20)217-5117 
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Izomletapadások, nyaki- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõk-
ben vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán
gyógymasszõrtõl Tel.: 06(20)595-3057

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Arctorna Óbudán. Természetes fiatalító

megoldás. Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját.
Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctornaobudan.hu
�A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Német-angol nyelvtanítás tanárnõnél a Ró-
mai lakótelepen, minden korosztálynak. Tel.:
06(20)285-0713
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Kiadó lakást keresek, minimum 1 éves
idõtartamra! 2 hó kaucióval. E-mail: ingat-

lan.lakas@gmail.com Tel.: 06(70)521-0342
� Csillaghegyi buszmegállóban, forgalmas
helyen, 30 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.:
06(30)407-2508
� Garázs kiadó a Pók utcai lakótelepen a
Légió utcában, 18 nm nagy bejárati kapuval,
villannyal. Tel.: 06(20)968-3685
� Teremgarázsban beállóhely hosszútávra
kiadó a Kiscelli és Tímár u. között, a Dévai
téren. Tel.: 06(70)511-1129

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Valaki pénzt adna felesleges dolgaidért.
Bérelj árusítóhelyet, hozd be cuccaidat, az ér-
tékesítést elvégezzük helyetted! Nincs jutalék!
Garmada Bolhapiac Áruház. XIII. Hun utca
4/b. Tel.: 06(30)751-3626, www.garmada.net
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
�Gábor Eszmeralda becsüs, mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron, készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-364-7534, 06(30)382-7020
� Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb
áron! Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt.
51-53. Tel.: 316-3651, http://www.louisgale-
ria.hu, e-mail: lakatos@mconet.hu Kérem
jöjjön el hozzánk!
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Számítógépes oktatás! 3×3 órában megta-
nítom könnyedén használni a számítógépet.
Fix. 20.000 Ft, cégeknek is számlával. Nagy
Gábor. Tel.: 06(30)213-8232
� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Idõsotthoni elhelyezést kínálunk Buda-
pesten és környékén, számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítás-
sal. Tel.: 06(30)330-7784

� Flórián üzletközpont elsõ emeletén lévõ
pavilon (volt dohánybolt) bérleti joggal
együtt eladó. Kiárusítás miatt cigarettatárcák,
pipagyújtók, zippo gyújtók stb. 50%-kal ol-
csóbban kaphatók. Tel.: 06(20)384-9391

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu

Állás

Üzlet

Idõsgondozás

Egyéb

�Windows telepítés, számítógép-javítás,
vírusmentesítés, lassú gépek felgyorsítása.
Nagy Gábor Pál. Tel.: 06(30)213-8232

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
utca mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

Kiadó

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Ráncke-
zelés, hegkezelés (pattanás, bárányhimlõ
okozta) is. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

�Arcjoga Arctorna Óbudán! Egyedülál-
ló állkapocslazító, arcfiatalító módszer az
óbudai Arcjóga Arctorna Stúdióban. Koós
Viki. Tel.: 06(70)772-9041, admin@arcjo-
ga.hu; www.arcjoga.hu

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával gallyaprítás, zöldhulladék el-
szállítás. Tel.: 06(30)907-5948; www.
greenarbor.hu

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és
monitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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� Kanadai cég otthoni munkavégzéssel
reklámfeladatok ellátására keres munkatár-
sakat. Idõpont-egyeztetés: 06(20)936-5701

� Óbudán, Szentendrei úton 1 szobás fel-
újított lakás eladó. Érd.: 06(30)442-3493
� Zápor utcában tulajdonostól eladó egy 4

szobás, 2 erkélyes, világos konyhás, 80 nm-
es panellakás. Hegyre panorámás. Ára: 14
millió Ft. Tel.: 388-1430

�Társat keresek, hatvanas, független, meg-
tért, gyakorló keresztény urat, gépkocsival.
Tel.: 368-4375

TárskeresõIngatlan

A Mozaik Múzeumtúra Magyaror-
szág eddigi legnagyobb, 300 hazai
múzeum és kiállítóhely részvételé-
vel megvalósuló múzeumnépszerû-
sítõ kampánya február 1-jén indult. 

A kiválasztott múzeumok kö-
zött helyet kapott az Óbudai

Múzeum-Goldberger Textilipari
Gyûjteménye is. A Goldberger
Textilipari Gyûjtemény 2013
szeptemberében nyitotta meg ka-
puit egy új állandó kiállítással,
amely az egykor méltán világhírû-
vé vált gyárnak és a Goldberger
családnak ál-
lít emléket
Az interaktív,
e g y s z e r r e
több korosz-
tálynak is él-
ményt nyújtó
kiállítás várja
azokat a gye-

rekeket, felnõtteket és családokat,
iskolai osztályokat, akik ellátogat-
nak a múzeumba. A Mozaik Mú-
zeumtúra az Örökség Kultúrpoli-
tikai Intézet által koordinált, 130
millió forintos NKA-támogatással
megvalósuló program, amelynek
célja, hogy felhívja a figyelmet a
hazai múzeumok és kiállítóhelyek
sokszínû kulturális kínálatára. A
programban a múzeumokat be-
mutató kiadvány, valamint mobil
applikáció is készült, a gyerekek
számára pedig egy matricagyûjtõ
játék teszi különleges élménnyé a
múzeumlátogatást.  

A programról további informá-
ció a www.mozaikmuzeumtura.hu
oldalon olvasható. A Goldberger
Textilipari Gyûjtemény pedig vár-
ja a játékhoz és a matricagyûjtés-
hez kedvet érzõ látogatókat. (To-
vábbi információ: www.textil-
muzeum.hu)

Mozaik Múzeumtúra Óbudán is 
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Civil szervezetek

Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A NÉPZENEOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 19702676-2-41
AQUINCUM BARÁTI KÖR 19023384-2-41
AQUINCUM-MOCSÁROS EGYESÜLET 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT!” 19009557-2-43
Társadalmi Alapítvány
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
BRAUNHAXLER Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 18065475-1-41
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásmûvészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány 18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány 18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
CSILLAGHEGYI MOZGÁS ÉS SZABADIDÕ SE                18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
DERÛS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY 18129621-1-41 
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Pokemberek.hu) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
ELVESZETT ÁLLATOK ALAPÍTVÁNY 18113633-1-41
ERDÕALJA Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkészõ Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13
GANKAKU SPORTEGYESÜLET 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület 18086924-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER'S GYM SPORTEGYESÜLET 18085143-1-41
GYERMEKEINKÉRT’91 ALAPÍTVÁNY 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
HEGEDÛS ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41

„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club 18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„KASTÉLY ÓVODA” ALAPÍTVÁNY 18090941-1-41
KASZÁSOK  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szûz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezõs Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 18121977-1-41 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Mountainboard Egyesület 18127818-1-41
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, 18125342-1-41
Nevelési, Módszertani Továbbképzõ Központ
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány 18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
MOSOLYGÓ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Mûvészettel-Tudománnyal-Hittel a Közösségért 18281167-1-41
Közhasznú Egyesület
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítõik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Mûvészeti Munkáját Támogató Egyesület 18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Pais Dezsõ DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
PRO AQUINCO ALAPÍTVÁNY 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41
„Reménysugár az Idõsekért” Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel
azonban nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek!  Köszönjük meg civil
szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

NE LEGYEN MIND1!
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Civil szervezetek – Felhívás

Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezsõ Ált. Isk.) 18130535-1-41
TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 18108141-2-41
és Kulturális Sportegyesület
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
VACKOR ÓVODÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY 18081572-1-41
VASAS CENTENÁRIUM  ALAPÍTVÁNY 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

A hagyományokhoz híven jótékonysági koncertet rendezett a Gyógyító
Jószándék Alapítvány az izombeteg gyermekek javára február 2-án az
Óbudai Társaskörben. A bevételbõl a rászorulók hétköznapjait teszik
könnyebbé, nyári táborozásaikat támogatják

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 
adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010-ben helyi elismerést alapított civil szervezetek részére, me-
lyet a képviselõ-testület döntése alapján Balázs Lajos Óbudai Ci-
vil Díj néven adnak át 2013-tól.

Ki kaphatja a díjat?
Az a Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata területén bejegyzett civil szervezet, amely a kerület pol-
gárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló színvonalon,
az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevõk általános elégedett-
sége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ lakos vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét, székhely-
ének címét, a szervezet jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve
székhelyének címét
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A
díjazott szervezetrõl a képviselõ-testület dönt a kulturális, civil és
nemzetiségi bizottság javaslatának figyelembevételével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év májusában - a Civil és
Nemzetiségi Napon - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2014. március 28-ig várják a
következõ címre: Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Cso-
port; 1033 Budapest, Fõ tér 3.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt
Radnai Írisz ad a 437-8921-es telefonszámon vagy a
radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Néprajz – Recept

Legényfogó ételek
Bálint-naphoz nem kapcsolódnak hagyományos
fogások, úgy, mint ahogy más ünnepekhez. De
mivel ez a leendõ és a már szerelmesek napja, az
ilyenkor feltálalt menü nem szólhat másról, mint
arról, hogyan hódítsuk meg álmaink lovagját?
(Nem baj, ha régóta párban élünk, egy finom va-
csorával újra meghódíthatjuk õt. Napjainkban az
is gyakori, hogy a férfiak szívesen fõzõcskéznek,
õk szívük hölgyének kedveskedhetnek valami
különlegességgel.) Egy dolog fontos még ilyen-
kor, a tálalás. Ha romantikus hangulatban szeret-
nénk elkölteni a fogásokat, nem hiányozhat a
gyertyafény, a virág, és olyan díszítés, ami illik a
nap lényegéhez, a szerelemhez. Néhány ötletet
kínálunk az ünnepi menü összeállításához.

Tárkonyos almás csirkeleves
Hozzávalók: 20 dkg csirkeaprólék, 1 nagy
savanykás alma, fél citrom leve, 1 mokkás-
kanál reszelt citromhéj, 1 dl tejföl, 1 evõka-
nál finomliszt, 1 evõkanál olaj, 1 teáskanál
szárított tárkony, 1 késhegynyi õrölt fehér
bors, ízlés szerint só, csipetnyi cukor.
Elkészítés: a csirkeaprólékot megmossuk,
kis darabokra vágjuk. A májat félretesszük,

azt a fõzés befejezése elõtt tesszük a le-
vesbe. Egy fazékban felforrósítjuk az olajat,
kissé megpirítjuk rajta a húsdarabokat. Ez-
után ráöntünk egy liter vizet és megsózzuk.
Belekeverjük a reszelt citromhéjat és az
õrölt fehér borsot, majd lefedjük, és puhára
fõzzük. Közben az almát megmossuk,
magját, magházát eltávolítjuk, a héját rajta
hagyjuk, és vékony szeletekre vágjuk. Be-
letesszük a levesbe, citromlével pikánsra
ízesítjük, majd egy csipet cukorral fûsze-
rezzük. A májat csíkokra vágjuk és bele-
tesszük a levesbe. Kicsit forralunk rajta,
majd behabarjuk a lisztel simára kevert tej-
föllel. Végül a tárkonyt is hozzáadjuk, és
kevergetve ismét felforraljuk.

Sertésborda márványsajttal
Hozzávalók: 8
szelet csontos
karaj, 5 dkg
zsír, 10 dkg
márványsajt, 2
zsemle, 1 cso-
kor petrezse-
lyem, 1 evõka-
nál zsemle-
morzsa.
Elkészítés: a
hússzeleteket sózzuk, lisztbe mártjuk, evõ-
kanálnyi forró zsírban mindkét oldalukat pi-
rosra sütjük. A zsemléket beáztatjuk, majd
kicsavarjuk, beletesszük a reszelt sajtot és
az aprított petrezselymet, zsemlemorzsát,
belekeverjük a borsot. A masszát a hús te-
tejére halmozzuk, sütõben 10-15 perc alatt

megpirítjuk. Burgonyapürével, salátával tá-
laljuk.

Szerelmeslevél

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 20 dkg
margarin, 6 tojássárgája, 10 dkg cukor, 1 cit-
rom leve. Töltelékhez: 6 tojásfehérje, 30 dkg
darált dió, 1 citrom reszelt héja, 25 dkg por-
cukor. Tetejére: 2 csomag vaníliás cukor.
Elkészítés: a citromot megmossuk, szá-
razra töröljük, a héját lereszeljük. A marga-
rint elmorzsoljuk a liszttel, hozzáadunk 5
tojássárgáját, cukrot, citromlevet és tésztát
gyúrunk belõle. Diónyi golyókat készítünk,
pihenni hagyjuk. Addig a tojásfehérjét ke-
mény habbá verjük, hozzákeverjük a darált
diót, a porcukrot. A tésztagolyókat vékony
téglalap formára  kinyújtjuk, közepükbe te-
szünk a diós töltelékbõl. Majd a tésztát
hosszában és keresztben is egymásra
hajtjuk. Tetejét megkenjük a megmaradt to-
jássárgájával, elõmelegített sütõben köze-
pes hõmérsékleten 15 perc alatt megsüt-
jük. Vaníliás cukorral meghintve tálaljuk.

Az évszázadok során a farsang idõszakában
egyes napok köré számos legenda szövõdött,
amelyek közül a néphagyomány sokat a mai
napig megõrzött. 

Szent Balázs, a gyógyító 
Az egyik a február 3-ára esõ Balázs-

nap, amikor gyertyát és almát szenteltek
elsõsorban a gyermekek torokfájásának el-
mulasztására. Az ünnep Szent Balázs püs-
pök nevéhez fûzõdik, aki egyszer meg-
mentett egy fiút, akinek halszálka akadt
meg a torkán. Hálából a gyermek anyja
ételt és gyertyát adományozott a püspök-
nek. Így lett ez a nap a torokfájósoké, Ba-
lázst pedig úgy tisztelték, mint a torokbe-
tegségek gyógyítóját. 

Ezen a napon történt az úgynevezett Ba-
lázs-áldás is. A templomban a pap két ösz-
szekötött égõ gyertyát tartott a hívõk nya-
kához, és arra kérte az Urat, hogy Szent
Balázs püspök közbenjárására óvja meg az
áldáskérõt a torokbajtól. Szokás volt e na-
pon az almaszentelés, aminek héját aztán a
tûzbe vetették, hogy a füstjétõl meggyógy-
uljanak a torokfájósok. Ezen kívül Balázs-
napját egészség- és termésvarázslás, go-
noszûzõ és idõjárásjósló napnak is tartot-
ták. A szõlõsgazdák a földjük négy sarká-
ban megmetszettek egy-egy tõkét, abban a

hitben, Balázs megvédi a szõlõt, és elûzi a
madarakat, hogy ne tegyenek kárt a ter-
mésben. 

Szent Bálint, a mártír 
A másik nevezetes nap február 14-e,

Szent Bálint, vagy Valentin-napja. Ez az
ünnep is az ókorból ered.  Rómában ekkor
rendeztek ünnepségeket a legenda szerinti
városalapító ikerpárról, Romolusról és
Remusról. A keresztény szokás Szent Bá-
lintra, a III. században élt és mártírhalált
halt, késõbb a jegyesek és fiatal házasok
védõszentjévé váló papra emlékezik. 

Bálintot keresztény volta miatt kivégez-
ték, de elõtte a hite erejével visszaadta bör-
tönõre vak lányának a látását. Búcsúüzene-
tet küldött a lánynak halála elõtt, amit úgy írt
alá: „A te Bálintod.” Ez a Bálint-napi üze-
netküldés egyik leggyakoribb magyarázata. 

Ajándék a páromnak 
Világszerte ünnep, elsõsorban az angol-

szász országokban terjedt el és vált nép-
szerûvé. Töretlenül tartja magát az a szo-
kás, hogy ezen a napon a szerelmesek, a
párok ajándékokkal kedveskedjenek egy-
másnak, vagy üzeneteket küldjenek. A lé-
nyeg, hogy az örömé, az egymás felé for-
dulásé, a figyelmességé legyen a fõszerep. 

Hazánkban a ‘90-es években éledt fel ez
az ünnep, de különbözõ szerelmi praktikák
már korábban is szokásban voltak ezen a
napon. Például, a lánynak olyan almát kel-
lett enni, aminek kilenc magja volt, és ha
ezt betette a kiválasztott fiú zsebébe, akkor
biztos, hogy az belészeretett. Ha kilenc
kútból húzott vízzel megitatták a kiszemelt
legényt vagy a leányt, akkor mindig szeret-
ni fogja azt, akitõl inni kapott. Szokás volt
az is, hogy cicát „uszítottak” a lányos ház-
hoz vendégségbe érkezõ legényre, mert ha
a macska a fiú lábához dörgölõdzött, akkor
innen választott magának feleséget. A hie-
delem szerint örökké tartott azok szerelme,
akik egymás hajszálait belesütötték a tész-
tába és megették. Azok a lányok, akik Bá-
lint-napján, éjfél elõtt kimentek a temetõ-
be, megláthatták leendõ férjüket, mert a
szellemek megmutatták nekik. 

Az idõjárásra vonatkozó jóslatok is kap-
csolódtak e naphoz. Ha ekkor hideg, szá-
raz idõ van, jó lesz az évi termés, ha a ma-
darak csiripelése messzire elhallatszik, jó
idõ lesz. Madarakat is etettek ilyenkor,
egyes vidékeken magokat szórtak szét a
házuk elõtt, és úgy gondolták, ha sok ma-
dár csipegeti fel, hamarosan megjön a ta-
vasz is. 

A középkorban a szerelmesek védõ-
szentje napjává nyilvánította az egyház
február 14-ét, amit a liturgiából ugyan ki-
töröltek késõbb, a dátum máig megmaradt
a szerelmesek napjának. 

A szerelmesek napja
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Rejtvényünkben
Thomas Jeffer-
son, volt ameri-
kai elnök gondo-
latát olvashatja
a vízszintes 5. és
a függõleges 24.
sorokban.
VÍZSZINTES: 1.
Sumák szöveg
fordítva. 5. A
megfejtendõ fõ-
sor (zárt betûk:
R. S. Á). 14. Föld-
történeti korszak.
15. Alant. 16.
Díszfa. 17. Azo-
nos mássalhang-
zók. 18. Vajon
Jankó? 19. Név-
elõs csonthéjas
ékezet nélkül. 20.
Vajon fakad? 23.
Jégmezei emlõs
nagyobbik része.
24. Kettõzve édes-
ség. 26. Dunántúli
volt nagyipari
helység. 28. Bel-
ga, svéd és máltai
autók jele. 29. Le-
vesben van. 30.
Tárgyas névelõ. 32. Csekély értékû aranyutánzat
névelõvel. 34. Római hadvezér volt. 37. Ócska
autó. 39. Komoran. 41. Patakban van! 42. Muta-
tó szócska. 43. L-lel az elején: nagyon ostoba. 45.
Fordított férfinév. 47. Kambodzsai, portugál és
olasz autók jele. 48. Kegyelettel teszi. 50. Nem
kedves asszony elnevezése. 52. Végtelenül lepne!
53. Indulj. 55. Vagy angolul. 56. Európai fõvá-
rost. 58. … és lélekben. 60. Kerti virág. 
FÜGGÕLEGES: 1. Uránium, hidrogén és pro-
taktínium vegyjele. 2. Romániai folyó. 3. …
Delon, francia színész. 4. Japán hangszer. 5.
Tintafoltokban van! 6. Kellene. 7. Oxigén és nit-
rogén. 8. Szólt. 9. Régiesen juttat. 10. Idegen Já-
nos fordítva. 11. Egyik autóversenyzés megfor-
dítva. 12. Ritka nõi név. 13. Fûszernövény. 17.

Neon és nátrium vegyjele. 21. Indonéz autók
nemzetközi jele. 22. Netán kaszál? fordítva. 24.
A fõsor második része (zárt betûk: S. E. U.
D.). 25. Szikla. 27. Tõle lefelé. 30. Pasolini ne-
vében van! 31. Éktelen nagyeszû. 33. Mag betûi
keverve. 35. Lazán imádj. 36. Hajmosó szer. 38.
Mózes felesége volt. 40. Nikkel és irídium
vegyjele. 44. Kutat. 46. Tinó egynemû betûi. 47.
Ken …, a Száll a kakukk fészkére írója. 49. Ó.
D. T. É. 51. Esztendõm. 52. Norvég, belga és li-
banoni autók jele fordítva. 54. J. B. G. 57. Pará-
nyi rész! 59. Földönkívüli. 60. Õsi keleti játék.

Ipacs László
A január 31-én megjelent, „Farsangi jó étvá-
gyat” címû rejtvényünk megfejtése: „Burgo-
nyagánica sonkával; Farsangi szalagos fánk.”

Bevált jóslat

Pihenés Balatonszabadi-Sóstón
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a Balaton partjától mindössze 800 méterre fekvõ üdülõ
parkjában, Balatonszabadi-Sóstón mintegy 400 férõhellyel várja a pihenésre, aktív kikapcsolódásra vá-
gyókat. A természet-közeli környezet számos programlehetõséget kínál, a kirándulástól a horgászatig.
A parkban található sportpályáinkon (foci-, kosár-, strandröplabda pálya, kültéri fitneszpark) gyerekek és felnõt-
tek egyaránt hódolhatnak sport iránti szenvedélyüknek, a kirándulni vágyók kerékpárt is bérelhetnek. A vendé-
gek rendelkezésére áll továbbá a hatalmas udvar, játszótér, zárt parkoló, kijelölt tûzrakó hely. Ideális munkahe-
lyi tréningekhez, elõadásokhoz, csoportfoglalkozásokhoz, rossz idõ esetén három zárt foglalkoztató helyiséget
és egy fedett teraszt tudunk biztosítani az ide érkezõknek. Parkunk ideális helyet kínál ifjúsági táborok, edzõtá-
borok, csapatépítõ tréningek megrendezésére, illetve üdülõknek, családoknak. Háromemeletes motelünk 90 fõ
befogadására alkalmas. A földszinten és az I. emeleten 18 szobát használhatnak a vendégek, 2+2 ággyal. A II.
emeleten 9 szoba van, 2 ágyas férõhelyekkel. Mindhárom emeleten egy közös konyha található.
A motel épülete felújított, így az idei nyáron már megszépülve várják itt a kedves vendégeket (saját fürdõszoba, tv,
hûtõszekrény, terasz). Árak Motel: elõszezon (2014. 04. 25.-2014. 06. 15.) 2 ágyas szoba: 6.000 Ft; 2 + 2 ágyas szo-
ba: 8.000 Ft. * Fõszezon (2014. 06. 16.-2014. 08. 24.) 2 ágyas szoba: 10.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 12.000 Ft. * Utó-
szezon (2014. 08. 25.-2014. 09. 28.) 2 ágyas szoba: 6.000 Ft; 2 + 2 ágyas szoba: 8.000 Ft. Sátorhely: 1.800 Ft/fõ/éj.
Kõház: 2.200 Ft/fõ/éj. Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fõ/éj 18. életév fölött. A szálláshely OTP SZÉP kártya elfogadóhely.
(Foglalni és érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet. Üzemeltetõ: Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2.Telefonszám: 06/1-388-9770. E-mail cím: kovacs.borbala@obudasport.hu)

Foglald le már most a nyári szállásod!
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Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Párbe- elõzetes egyeztetés alapján 
széd Magyarországért) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Februártól új helyen, a
Kórház utca 6-12.-ben mû-
ködik a NAV III. kerületi
kirendeltsége. A Kaszás-
dûlõ utcai ügyfélszolgála-
ton utoljára január 30-án
fogadtak ügyfeleket.

Ú j helyen folytatja
mûködését február

3-tól az Észak-budapesti
Adóigazgatóság III. kerü-
leti ügyfélszolgálata; az
adózók a Kórház utca 6-
12. szám alatti irodaház
földszintjén kialakított új,
tágasabb és magasabb
színvonalú kirendeltségen
intézhetik ügyeiket, válto-
zatlan nyitva tartás mellett.

A NAV törekvése, hogy
az ügyfelek fogadásához
mind az adózóknak, mind
az ügyintézõknek kulturált
körülményeket biztosít-
son, ezért februártól a je-
lenleginél tágasabb, a mai

kor követelményeinek
megfelelõ kirendeltség áll
az adózók rendelkezésére. 

Az új helyen mûködõ
ügyfélszolgálat több tö-

megközlekedési esz-
közzel is megközelíthe-
tõ, így például a 34-es,
a 86-os, a 106-os bu-
szokkal.

(A félfogadás aktuális
rendjérõl, a központi
ügyfélszolgálatok és ki-
rendeltségek elérhetõsé-
gérõl, valamint az ügy-
félszolgálatokon intézhe-
tõ ügyek körérõl a

http://nav.gov.hu/nav/ugy
felszolg/regiok/kozep_
magyarorszag/kozep-
magyarorszag/ugyfel-
szolgalatok elérési útvo-
nalon található bõvebb
tájékoztatás.)

A Kórház utcában a helyi NAV-kirendeltség

Óvodapedagógusi állás 
Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Százszorszép Óvodája (Budapest, 1032 Re-
ménység utca 6.) az alábbi álláshirdetést teszi közzé.
1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére, határozott
idõre, azonnali munkakezdéssel, 2015. június 25-ig.
A munkavégzés helye: a Százszorszép Óvoda telep-
helye, 1032 Bp., Gelléri Andor Endre utca 6. Pályáza-
ti feltétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat
benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fény-
képpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai
végzettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi
alkalmasság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytáb-
la szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
február 28. Az elbírálás határideje: 2014. március 1. A
pályázat benyújtható e-mail-en: remeny-o@kszki.
obuda.hu; személyesen, postai úton, a Százszorszép
Óvoda 1032 Bp., Reménység utca 6. címre, minden
esetben elérhetõség megjelölésével.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben
Sorozatunkban olyan edzõ-
ket, vezetõket, szervezõket
szólaltatunk meg, akik
csendben, különösebb rek-
lám nélkül végzik munkáju-
kat. Helyettük tetteik be-
szélnek. Olyan közösséget
irányítanak, akik a sportban
találják meg vágyaik betel-
jesülését. Ez lehet kiemel-
kedõ versenyeredmény,
vagy egyszerûen csak az
egészségükért, a jó közér-
zetért sportolnak.

Ábrahám István vízi-
labda utánpótlás ed-

zõ, Oázis SE.
- Hogyan ismerkedett

meg a sportággal?
- Alíg voltam négy-öt-

éves, amikor édesanyám
levitt a Csasziba, hogy a
medencében leugrálhas-
sam felesleges energiái-
mat. Itt derült ki, hogy jól
mozgok a vízben.  Óvo-
dásként ámulva néztem a
köpenyben vonuló vízilab-
dásokat, látványuk olyany-
nyira hatott rám, hogy el-
határoztam, én is pólós le-
szek. A vágyakozást tettek
követték, hatéves korom-
ban a KSI szakosztályában
elkezdtem az edzéseket.

- Miért éppen Óbudán
folytatja tevékenységét?

- Ez egyrészt szerencse,
hiszen a vízilabdához na-
gyobb tér kell és egy

olyan uszodát kerestünk,
ahol délután van arra lehe-
tõség, hogy több sávot,
vagy akár az egész me-
dencét használhassuk.
Óbudán egyébként arány-
lag kevés az uszoda, vi-
szont nagyon sok a gye-
rek. Éppen ezért szeren-
csések vagyunk, hogy a
Fõvárosi Vízmûvek segít-
séget nyújtott abban, hogy
a békásmegyeri sportte-
lepükön tarthatunk min-
den nap edzéseket, ahol
évrõl évre egyre többen
keresnek fel minket. Fon-
tos megemlítenem, hogy
az egyesületünk nagyon
sok támogatást kap a III.
kerületi önkormányzattól,
mellyel az évek során egy
igazán jó kapcsolatot sike-
rült kiépítenünk. 

- Milyen értékek men-
tén, szellemiségben mû-

ködteti az egyesüle-
tet?

- Nagyon fontos,
hogy ne csak figyeljük
és segítsük a tehetsé-
ges gyerekeket az él-
sportolóvá válás folya-
matában, hanem min-
denkivel megszerettes-
sük a testmozgást és a
rendszerességet. Cé-
lunk, hogy minden
hozzánk járó gyerek
jól ússzon, tanulja a ví-
zilabdázást és közben

jó társaságban töltsön el
néhány órát. Ez azért is
fontos, mert manapság
egyre több gyerek ragad
iskola után a tévé és a szá-
mítógép elõtt és él tunya,
ellustult életet, ami káro-
san hat a késõbbi évekre.

- Mi motiválja ennyi idõ
után?

- Egész életem a vízi-
labdázásról szól és ez an-
nak köszönhetõ, hogy
csodás edzõim voltak és
életre szóló barátságokat
kötöttem olyan fiatalok-
kal, akiket az uszodában
ismertem meg. Húsz éve
vagyok edzõ és még ma is
jókedvûen érkezem a me-
dence partjára, hogy átad-
jam az évek alatt felhal-
mozott tudást és olyan
életfelfogást alakítsak ki
tanítványaimban, amely
gyerek-majd kamaszko-

romban olyan fontos volt
számomra. Bár, már ki-
öregedtem az élsportból,
de azért mai napig rend-
szeresen vízilabdázom,
sõt az Oázis felnõtt csapa-
tával bajnokságokban is
szerepelünk.

- Milyen korosztályok-
kal foglalkozik?

- A klubunkba kisisko-
lás kortól várjuk a gyere-
keket, de mostanában a
legtöbbet 12-16 éves lá-
nyokkal és fiúkkal foglal-
kozunk, akik napi két-há-
rom órás edzésekkel ké-
szülnek az idei tavaszi
bajnoki szezonra. 

- Mikor érdemes elkez-
deni a vízilabdázást, mi-
kor és hol tart edzéseket?

- Kisiskolás kortól érde-
mes elkezdeni, ekkor még
nem kizáró ok a hiányos
úszástudás. Felkészült,
gyakorlott úszóedzõkkel
dolgozom együtt, akik rö-
vid idõ alatt megtanítják a
gyerekeket a helyes úszó-
technikára és innen már
csak egy ugrás, hogy az
edzéseikbe beépüljön a
labdatechnika.  Óbudán a
Vízmûvek uszodájában
tartunk edzéseket. A Mar-
gitszigeten már a nagyob-
bak szállnak vízbe, de
Bicskén is jelen vagyunk.
Olyan edzõk a társaim,
akik fiatalkorom megha-
tározó személyiségei vol-
tak és bízom benne, hogy
évtizedes tapasztalatuk is
segít abban, hogy közösen
olyan élsportolókat, vagy
csak hobbi szinten játszó
fiatalokat neveljünk, akik

életük késõbbi szakaszai-
ban is megõrzik sport
iránti szeretetüket.

- A sport mellett mi kap-
csolja ki szabad idejében?

- Van három gyerekem,
akikkel sokat bolondozok.
A feleségemmel figyelünk
arra, hogy a nagycsalád
mellett ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy ne-
künk is jár a szórakozás.
Nagyon sok barátunk van,
akikkel gyakorta találko-
zunk, persze többekkel
hétköznap is együtt
edzünk az Oázis felnõtt
csapatában. Állatokat is
tartok, a csacsikra, tyúkok-
ra, és a kutyára ugyanúgy
idõt kell szakítanom, de ez
nem teher, ez a vidéki élet
velejárója, ami igazán al-
kalmas a kikapcsolódásra.

- Kik segítik, támogat-
ják munkáját?

- Elsõsorban a csalá-
domnak és a barátaimnak
kell megköszönnöm, hogy
türelemmel viselik állan-
dó elfoglaltságaimat a
bajnoki szezon alatt, vagy
amikor a klub jövõje ér-
dekében a TAO-pályáza-
ton névlegesen elnyert
pénzeket gyûjtöm össze a
különbözõ cégektõl. Fon-
tos, hogy egész életem-
ben törekedtem arra,
hogy olyan emberek ve-
gyenek körül, olyanokkal
dolgozhassak, akiket sze-
retek és tisztelek. Ebbõl a
szempontból nagyon sze-
rencsésnek mondhatom
magam.  

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A z Óbudai Tenisz
Klub Valentin-napi

akciójában, 20% kedvez-
ményt biztosítunk,
ha legalább egyikõ-
tök sport öltözékén
található piros szín,
illetve 40% kedvez-
ményt biztosítunk,
akinek öltözékén szív
motívum látható! Az
akció nyitva tartási
idõben, 2014. február
14-16-ig tart, alkalmi

pályabérlés esetén. Az ak-
ció más kedvezménnyel
nem vonható össze!

Ausztriai sítúrák a Rokonnal
Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2014-ben is szervez egynapos ausztriai, buszos sítúrákat.
Idõpontok, helyszínek: február 23.: Hirschenkogel • március 2.: Stuhleck.
(Részletek: tel.: 250-3038, www. rokonsport.hu)

Teniszezz SZÍNesben 
vagy SZÍVesben!
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Dankó Tamás diplomás
közgazdász és jó kosárlab-
dázó szeretne lenni. A
húszéves, 197 centiméter
magas játékos többre vá-
gyik a középszerûségnél,
eltökélt szándéka, hogy a
tanulásban és a sportban
is kihozza a benne rejlõ
maximális tudást. Célja
elérése érdekében nem
hátrál meg a legnehezebb
feladatok elõtt sem. Ilyen
életszemlélettel a Kaszá-
sok fiataljai számára hite-
les példakép lehet.

- Mikor döntötte el,
hogy kosárlabdázó lesz,
miért erre a sportágra
esett a választása?

- Különbözõ sportága-
kat már egészen kicsi ko-
romban kipróbáltam, ko-
sárlabdázni az általános
iskola negyedik osztályá-
ban kezdtem. Ez az izgal-
mas játék azonnal meg-
tetszett, kétség sem fért
hozzá, hogy a többi spor-
tot abbahagyva ezzel sze-
retnék foglalkozni hosz-
szabb távon is. Napközis
tanárom, Percs Kriszta
javaslatára hamarosan a
BLF KK egyesülethez
kerültem, innen indult
pályafutásom.

Irány Óbuda!
- Milyen egyesülete-

ken át vezetett az útja je-
lenlegi állomáshelyére?

- A BLF KK után az
NBI/A csoportos Alba-
comp egyesületénél

kaptam lehetõséget ki-
próbálni magam a leg-
magasabb osztályban,
ahol kicsivel több, mint
egy évet töltöttem. Saj-
nos a fõváros és Székes-
fehérvár közötti ingázás
veszélyeztette profi ko-
sárlabda pályafutáso-
mat, ezért haza kellett
költöznöm Pestre, így
lettem az Óbudai Kaszá-
sok játékosa.

- Észlelt valami új-
donságot a Kaszások
akadémiai képzésében?

- Eddigi tapasztalataim
alapján határozottan állít-
hatom, hogy a fiatalok
képzése elsõ osztályú az
egyesületnél, és követen-
dõ példát mutat minden

magyarorszá-
gi egyesület
számára. A
Kaszásoknál
nagyon jó ke-
zekben van
az utánpótlás
játékosok fel-
készítése.

- Egyete-
mi hallgató-
ként a sport
mellett a ta-
nulás terhe
is nyomja a
vállát. Nem
okoz nagy
nehézséget a
ké t f ron tos
helytállás?

- Jelenleg a második
évemet töltöm a Buda-
pest Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem
gazdaságtudományi ka-
rán, nemzetközi gazdál-
kodást tanulok. Mivel
nem köti le teljes idõ-
met és energiámat a ta-
nulás, kiélhetem a ko-
sárlabdázás iránti szen-
vedélyemet, de ebben a
párhuzamban egyelõre
a tanulást tartom fonto-
sabbnak. Februárban
szeretném elkezdeni a
jogi képzést is, de még
nem világos számomra,
hogy milyen hatással
lesz a kosárlabdapályán
mutatott teljesítmé-
nyemre.

Felnéznek rá 
a kicsik

- Az ország legna-
gyobb létszámú utánpót-
lás-nevelõ egyesületé-
ben a gyerekek példaké-
pe lehet. Bár még fiatal,
ennek ellenére tud majd
nekik tanácsokat adni? 

- Még fiatalnak szá-
mítok, de azt hiszem,
koromhoz képest sokat
látott és tanult játékos
vagyok, s ezt a tudást
szeretném a lehetõ leg-
nagyobb mértkében át-
adni a fiatalabbak szá-
mára mind gyakorlati,
mind elméleti síkon.
Persze itt nem csak a
konkrét kosárlabda tu-
dásról, hanem leginkább
a sport és a tanulás vala-
mint a magánélet egyez-
tetésérõl van szó.

- Évek múlva dönteni
kell, a sport vagy a köz-
gazdász munka élvez el-
sõséget az életében?

- Sportból manapság
csak a kivételes tudással
és mentalitással rendel-
kezõ sportolók tudnak
megélni. Mivel tisztá-
ban vagyok a képessé-
geimmel, elsõsorban a
jövõmre, a pályán kívüli
sikerekre koncentrálok,
próbálok felépíteni egy
biztonságos életutat. Ez
persze nem jelenti, hogy
felhagyok a kosárlabdá-

val. Évek múlva eldõl,
mire leszek képes a pá-
lyán, ha megtorpan a
fejlõdésem, a kosárlab-
dát már csak hobbiként
folytatom és inkább a
munkára koncentrálok.

- Minden sportoló sze-
retne válogatott lenni.
Eljátszott már azzal a
gondolattal, hogy címe-
res mezben pattogtatja a
labdát?

- Utánpótlás váloga-
tottként játszottam már
címeres mezben. 18
éves koromban a 8. he-
lyezett csapat tagja vol-
tam a Bulgáriában ren-
dezett U18-as Eb-n, ez
a szereplés örök emlé-
keket hagyott bennem.
A felnõtt válogatottság
már komolyabb dolog,
idáig eljutni csak na-
gyon kevés sportolónak
adatik meg. Legtöbbjük
idõsebb nálam és stabil
A-csoportos játékos,
így számomra ez a le-
hetõség egyelõre csak
vágyakozás  marad.
Természetesen, ha játé-
kos pályafutásom ked-
vezõen alakulna és
meghívást kapnék a
legjobbak közé, nagy
megtiszteltetésnek ven-
ném és habozás nélkül
elfogadnám.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Diploma és címeres mez

A sikerrel járó kezdemé-
nyezéseket folytatni kell!
Ennek szellemében tartják
évente az Óbudai Kézilab-
da Sport Iskola (ÓKSI) által
rendezett Telizsák Kupát,
melynek tizennyolcadik
eseménye is élményekben
gazdag játékperceket szer-
zett a résztvevõ csapatok
kézilabda palántáinak.

A mostani tornán sze-
rényebb mezõny

mérte össze tudását a
Kerék utcai tornaterem-
ben. Az élvonalbeli szak-
osztályok mini csapatai a
zsúfolt program miatt
ezúttal lemondták a
meghívást, ezért csak a

fõvárosi és a közelben
mûködõ szakosztályok
vettek részt a tornán. 

Az ÓKSI otthonául
szolgáló Kerék utcai
tornateremben futósza-
lagon követték egymást
a mérkõzések. A pályán
a kilencéves lányok és
fiúk vizsgáztak a két-
három év alatt elsajátí-
tott kézilabda „tan-
anyagból”. A képzelet-
beli bizonyítványba ez-
úttal is jó jegyek kerül-
tek, valamennyi játékos
igyekezett tudása legja-
vát nyújtani, mintegy
bizonyítva, hogy látható
eredményei vannak a
hétköznapokon végzett

szorgalmas edzéseknek.
A torna alatt sok ügyes
játékos hívta fel magára
a figyelmet, köztük vol-
tak természetesen a ha-
zaiak tehetséges aprósá-
gai is. 

A lányoknál Tajthy La-
ura végig kiemelkedõen
játszott, õt választották a
csapat legjobbjának,
mellette Kovács Lilla ér-
demelte ki a torna gólki-
rálya címet. A fiúknál
Matthaeisz Dávid és
Siklós-Szondy Bence ré-
szesült hasonló díjban. 

A körmérkõzéses le-
bonyolítás jóvoltából
minden csapat több
mérkõzést játszott. A ki-

egyenlített tudású me-
zõny vetélkedésébõl vé-
gül az ÓKSI lányok és a
Kassa DSE fiúk kerül-
tek ki gyõztesen, õk egy

kis lépéssel a többi csa-
pat elõtt tartanak a fejlõ-
désben.

Kép és szöveg: 
lovas

A Telizsák Kupa végeredménye. Lányok: 1. ÓKSI;
2. FTC; 3. Postás SE. Fiúk: 1. Kassa DSE; 2. ÓKSI;
3. Farkasvár DSE Szentendre.

Kézilabda Telizsák Kupa
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Információk – Hirdetés

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-
bik irodában. Elõzetes bejelentkezés
szükséges a 06(30)871-3439-es
számon, ahol külön idõpont-egyez-
tetésére is mód van.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh
Lajos országgyûlési képvi-
selõ fogadóórát tart. Az ér-
deklõdõk a +36-20-770-
6593-as telefonszámon
vagy a lajos.olah@parla-
ment.hu e-mail címen je-
lentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb március 4-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Min-
den hónap negyedik keddjén (legközelebb február 25-én) 17-tõl 19 órá-
ig dr. Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti
Fidesz irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csü-
törtökén (legközelebb február 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a
Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd in-
gyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb már-
cius 13-án) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelent-
kezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában,
a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17.
szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb február 20-án) in-
gyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr.Kelen Botond, a Mókus
utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan csütörtökén 15-tõl 17 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szükséges a 368-9464-es tele-
fonszámon.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám
alatti irodájában minden hónap második szerdáján (legközelebb március
12-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as
telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szerveze-
te ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második
keddjén (legközelebb március 11-én) 17-tõl 19 óráig a Hímzõ
utca 1. szám alatti Fidesz irodában.

Több száz ember vett részt azon a rezsicsökkentésrõl szóló fórumon,
melyet Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ
tartott február 6-án a Mozaik7 Rendezvényközpontban. Az esemény
vendége Németh Szilárd országgyûlési képviselõ, a Fidesz rezsicsök-
kentésért felelõs munkacsoportjának vezetõje volt 

Télbúcsúztató gyalogtúra
Az Összefogás Óbudáért Egyesület télbúcsúztató gyalogtúrát szer-
vez február 15-én. Útvonal:Pilisszentiván-Ördögtorony-Csabai-gomba-
Piliscsaba, 10 kilométeres, könnyû túra.Szintemelkedés: 150 méter.Ta-
lálkozó: 9.30 órakor, Flórián tér, Volánbusz mh. Érkezés: 16.39/17.49
órakor, Flórián tér. (A túrára az info@osszefogasobudaert.hu e-mail cí-
men, vagy a +36-30-350-8359-es telefonszámon jelentkezhetnek.)

Folytatódott a rezsicsökkentõ fórum

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hahota
- Hova, hova ilyen késõ
éjjel? - kérdezi Feri, ami-
kor meglátja részeg ba-
rátját az utcán kószálni.
- Lakást keresek.
- De hát neked van la-
kásod!
- Igen, csak nem tudom
hol!

*  *  *
Két rendõr horgászik.
Megszólal az egyik:
- Te, nincs még egy
úszód?
- Miért?
- Mert az enyém elmerült.

*  *  *
Az újdonsült férj tapin-
tatosan megkérdezi a
feleségétõl:
- Mondd, kicsi szívem,
miért csak térdig vasa-
lod ki a nadrágomat?
- Éppen most akartam
szólni egyetlenem, hogy
meg kellene toldanod a
vasalózsinórt.

*  *  *
- Az én foglalkozásom
olyan, hogy sohasem
lehet tudni biztosan, mit
hoz a holnap.
- Mit dolgozik?
- Meteorológus vagyok.

*  *  *
- Mi az, ami holtában is
percenként négyet-ötöt
fordul?
- ?
- Grillcsirke.

*  *  *
- Mama, a nõvérkém is
horgászni ment?
- Miért kérdezed ezt,
Benõke?
- Azért, mert azt mond-
ta, hogy ma fog magá-
nak valakit.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A VIDÁM SZÍNPAD Óbudán 
az EuroCenterben

Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vidám
Színpad februári elõadásai. Meglepetés elõadás
február 15-én 19 órakor. * Az õrület határán február
21-én 19 órai kezdettel. * Operettgála február 22-én
16 órai kezdettel. * Mátyás-napi forgatag (interaktív
gyerekmûsor) február 24-én 14 órától. * Õsbemu-
tató: Forró hétvége február 28-án 19 órai kezdettel.
Jegyvásárlás a helyszínen és az Interticket hálóza-
tán keresztül. (Információ: 06-70-3705-441,
pénztár: 06-70-370-5442. Nyitva tartás: szerdától
vasárnapig, 13-tõl 20 óráig. Cím: EuroCenter, Bécsi
út 154.)

Brazil hangulat, brazil ízek – ez állt a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeum február 8-ai farsangi
rendezvényének középpontjában. A résztvevõk megkós-
tolhattak a közelgõ labdarúgó-világbajnokság kapcsán a
látogatók által készített foci ihletésû süteményeket is

Farsang lévén jó hangulatú mulatságokat rendeztek a
kerületi idõsklubokban

Márciusig nyitva a jégpálya a Fõ téren
Legyen szó egy családi együttlétrõl szombat délelõtt,
egy néhány órás kikapcsolódásról a barátokkal dél-
után, vagy akár egy romantikus esti korizásról, az in-
gyenes óbudai jégpálya mindenki számára remek
választás. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tá-
mogatásával fiatal és idõs, gyermek és felnõtt, kezdõ
és profi a tél egyik legnépszerûbb sportjának márci-
us 2-ig hódolhat. A jégpálya változatlanul, minden
nap 8-tól 22 óráig tart nyitva. A korcsolyakölcsönzõ,
öltözõ és büfé sátor továbbra is mûködik.

Bélyeggel köszöntik a Szeretetszolgálatot
Bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta abból az alkalomból,

hogy 25 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A bélyegen

megjelenített pajzs a 900 éves máltai szellemiség hordozója,

a világ négy tája felé sugárzó szeretet szimbóluma. A 300 fo-

rint névértékû bélyeget Kara György tervezte; 500 ezer pél-

dányban készült.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Heltai Jenõ tér
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Tisztelt Választópolgárok!
Akorábbi választásokhoz képest az új
választási joganyag jelentõs változáso-
kat vezetett be. Az új szabályok megis-
merését - a választási elõkészületek ak-
tuális kérdéseirõl szóló - tájékoztató-
val kívánjuk elõsegíteni.
Az országgyûlési képviselõk választásá-
ról szóló, 2011. évi CCIII. törvény 2. szá-
mú melléklete határozza meg az országgyûlési egyé-
ni választókerületek sorszámát, székhelyét és terüle-
ti beosztását.
Kerületünk területének egy része a 04. számú or-
szággyûlési egyéni választókerülethez tartozik,
melynek székhelye a II. kerület, másik része a 10.
számú országgyûlési egyéni választókerület, székhe-
lye a III. kerület. 
AIII. kerületben lakóhellyel rendelkezõ választópol-
gár a 04. számú országgyûlési egyéni választókerü-
letben az 1-30. számú, a 10. számú országgyûlési
egyéni választókerületben a 31-112. számú szavazó-
körökben élhetnek választójogukkal.
Az országgyûlési egyéni választókerületek határai-
nak változása miatt módosult a - korábban kialakított
-szavazókörök területi beosztása, valamint a szavazó-
körök címe. A módosításokra tekintettel kérjük, sza-
vazási szándékuk elõtt gyõzõdjenek meg arról, hogy
a lakcímük szerinti szavazókör címe változott-e.

A települési szintû lakóhellyel rendel-
kezõ választópolgárok a 042. számú
szavazókörben (Harrer Pál utca 7. Ál-
talános Iskola) élhetnek választójo-
gukkal.
A 2014. február 7-ig szavazóköri név-
jegyzékbe vett választópolgárokat a
Nemzeti Választási Iroda értesítõ meg-
küldésével tájékoztatja névjegyzékbe

vételükrõl. Az értesítõ megküldésének határideje:
2014. február 17. 
Azokat a választópolgárokat, akik 2014. február 7-ét
követõen létesítenek lakóhelyet a kerületben, a Bu-
dapest Fõváros 03. Kerületi Helyi Választási Iroda
fogja tájékoztatni - értesítõ megküldésével - a név-
jegyzékbe vételükrõl.
A települési szintû lakóhellyel rendelkezõ választó-
polgárok a Budapest Fõváros 03. Kerületi Helyi Vá-
lasztási Irodában (Laktanya utca 2.) vehetik át az ér-
tesítõt.
Az a választópolgár, aki - annak ellenére, hogy sze-
repel a szavazóköri névjegyzékben - nem kapta meg
az értesítõt, vagy azt elveszítette, új értesítõt igényel-
het a Helyi Választási Irodától.
A központi névjegyzékkel kapcsolatban a nemzetisé-
gi választópolgárként történõ nyilvántartásba-vétel,
fogyatékossággal élõ választópolgár segítése, sze-
mélyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem

benyújtható személyesen a lakóhely vagy tartózko-
dási hely szerint illetékes helyi választási irodához,
levélben (postacím: Budapest Fõváros 03. Kerületi
Helyi Választási Iroda 1033 Budapest, Fõ tér 3.),
ügyfélkapus regisztráció esetén ügyfélkapun
www.magyarország.hu keresztül vagy a választások
hivatalos honlapján www.valasztas.hu is a lakóhely
szerinti helyi választási irodához.
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkezõ választó-
polgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt vala-
mely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén, és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi
névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségé-
nek a megnevezése, továbbá, hogy az országgyûlési
választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván
szavazni.
A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és
az országgyûlési választásra is kiterjedõ hatály mel-
lett a választópolgárnak arról is nyilatkoznia kell,
hogy az adott nemzetiséghez tartozik.
Az országgyûlési képviselõk választására kiterjedõ
nemzetiségi nyilatkozatot a magyarországi lakcím-
mel rendelkezõ magyar állampolgár nyújthat be! E
nyilatkozat alapján a választópolgár - amennyiben a
Nemzeti Választási Iroda az adott nemzetiség orszá-
gos nemzetiségi önkormányzata által állított listát
nyilvántartásba vette - pártlistás szavazólap helyett

FOLYTATÁS A 37. OLDALON

Országgyûlési képviselõk választása 2014. április 6.

A társasházak képviselõi tar-
tottak fórumot február 5-én a
Békásmegyeri Közösségi
Házban. A közös munkát az
önkormányzat szakemberei
segítették információkkal.

Atájékozódásban és a
tapasztalatcserében

segíti a társasházi képvi-
selõket az a fórum, ame-
lyet az önkormányzat
rendszeresen szervez szá-
mukra. A február 5-ei ta-
lálkozó témája a kerületi
közterületek állapota, il-
letve jó néhány ehhez
kapcsolódó kérdés volt. 

Pályázatok
Virág Benedek, a Város-

fejlesztõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõje azt az öt pá-
lyázatot ismertette, ame-
lyen a társasházak, lakás-
szövetkezetek a fejleszté-
sekhez szükséges forrá-
sokhoz juthatnak. Az álta-
lános felújítási, illetve az
életveszély-elhárításra ki-
írt pályázat segítségével a
közösségek az épületek ál-
lagmegóvásához szüksé-
ges forrásokhoz juthatnak.
Évente összesen 4 millió

forintért pályázhatnak az
érdekeltek lépcsõházi ka-
merarendszer kiépítésére,
a zöldfelületek fejlesztésé-
re kiírt pályázattal pedig a
házak környékét tehetik
rendbe a lakók. A vagyon-
kezelõ tavaly indított fej-
lesztési pályázatának
újabb kiírásáról ez ered-
mények értékelése után
dönt az önkormányzat.

Pálinkás András, a vá-
rosüzemeltetési fõosztály
vezetõje több olyan ügy-
ben nyújtott tájékoztatást,
ami a kerületben élõket ér-
dekli. Bemutatott két fej-

lesztési projektet, amely
során a Békásmegyer I. és
a II. lakótelepen is újabb
forgalomtechnikai megol-
dásokat vezetnek be a biz-
tonságosabb közlekedés
érdekében. Ezek közül ki-
emelkedik az Ürömi út és
a Dózsa György utca ke-
resztezõdésében hamaro-
san üzembe helyezendõ
közlekedési lámpa, ame-
lyet összehangolnak a
HÉV indítólámpájával.
Így elkerülhetõ lesz az au-
tók hosszas, fölösleges
veszteglése. A lakossági
észrevételek, igények fi-

gyelembevételével alakíta-
nak ki több új gyalogátke-
lõ helyet a kerületi közuta-
kon. Pálinkás András el-
mondta továbbá, a kerület-
ben élõk folyamatosan jel-
zik, hogy javítani kellene a
közvilágítás minõségét.
Mint fogalmazott, ezen
dolgoznak is, ám nagyon
jelentõs felhalmozódott le-
maradást kell behozni, ami
- tekintettel arra, hogy egy
oszlop üzembe helyezése
nagyjából 1 millió forint,
és összesen évi 30-40 mil-
lió forint áll rendelkezésre
- lassan halad.

Munka 
a közterületeken

Dr. Böjtös Zoltán, a ke-
rületi közterület-felügyelet
igazgatója a közterület-fel-
ügyelõk munkájáról tartott
rövid elõadást. Elmondta,
a munkatársak a lakótele-
peken igyekeznek a legto-
leránsabb módon fellépni,
de két olyan eset van, ami-
kor azonnal büntetnek: ha
valaki a zöldfelületet ron-
gálja, vagy a parkolással
akadályozza például a tûz-
oltók munkáját. Az igaz-

gató felhívta a figyelmet, a
közterület-felügyelõk a
reggeli órákban az iskolák,
óvodák környéki zebrák-
nál a gyalogosok biztonsá-
gos átkelését is segítik.
Nyáron a Dunán hajózva
ügyelnek a pihenõk biz-
tonságára, továbbá õk lát-
ják el önkormányzati in-
gatlanok védelmét az ille-
gális foglalókkal szemben.
Gyakorta tartanak ellenõr-
zést kisboltok környékén
is, mivel a kerületben tilos
közterületen az alkoholfo-
gyasztás, és a lakók is
gyakran panaszkodnak a
zaj, valamint az eldobált
csikkek, sörösdobozok
miatt. 

A fórumon részt vett
Menczer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõ és Puskás Péter
alpolgármester. A feltett
kérdésekre a meghívott
szakemberekkel együtt az
alpolgármester válaszolt.
A legtöbb kérdezõt a zöld-
felületek állagának meg-
óvása, forgalomtechnikai
megoldások és a közbiz-
tonság fokozása érdekelte.

K. Gy.

Társasházi képviselõk tanácskoztak

Pályázatok, felújítások, a közterületek rendje 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Bús Balázs polgármester
kezdeményezésére a kerüle-
ti pártok között megállapo-
dás született a tisztességes
kampány érdekében.

Alegutóbbi testületi
ülésen Óbuda-Bé-

kásmegyer Képviselõ-tes-
tülete egyhangúlag elfo-
gadta  Bús Balázs polgár-
mester határozati javasla-
tát, amelyben felkéri a
pártokat, hogy a 2014. évi
választásokat megelõzõ
kampányidõszakban a vá-
lasztási plakátok elhelye-
zésére kizárólag a  kerü-
letben kihelyezésre kerülõ
plakáttartó eszközöket
használják.

A most aláírt nyilatko-
zat ezen elfogadott határo-
zat alapján született,
melyben a február 11-én
megjelent kerületi pártok
képviselõi aláírásukkal
szentesítették csatlakozási
szándékukat, hogy az álta-
luk képviselt pártok, illet-
ve azok III. kerületi szer-
vezetei a 2014. április 6.
napjára kitûzött ország-
gyûlési képviselõk válasz-

tását megelõzõ kampány
idõszakban:

• választási plakátot a
kerület közigazgatási terü-
letén a vonatkozó jogsza-
bályokban meghatározott
helyszíneken túl az önkor-
mányzat által kihelyezett
plakáthordozó felületen
helyeznek el, a jogsza-
bályokban meghatározott,
tilalommal érintett közte-
rületeken és építménye-
ken nem helyeznek el vá-
lasztási plakátot;

• elfogadják, hogy az

önkormányzat a jelöltek
részére ingyenesen, sorso-
lás útján biztosítja a pla-
káthordozó felületet;

• más párt, független je-
lölt plakátjait nem rongál-
ják meg és nem ragasztják
felül;

• elfogadják, hogy az
Óbuda Újságban 2014
február közepétõl 1/4 ol-
dal ingyenes hirdetési fe-
lületet vehetnek igénybe,
mely nyilvántartásba vé-
telét követõen a jelöltet il-
leti meg. Amennyiben a

jelölõ szervezet mindkét
országos egyéni választó-
kerületben állít jelöltet, a
hirdetési felület összevon-
ható.

• elfogadják, hogy az
önkormányzat által bizto-
sított plakáthordozó felü-
letek a jelöltek nyilvántar-
tásba vételére nyitva álló
határidõ eltelte után kerül-
nek kihelyezésre.

Az együttmûködési nyi-
latkozatot a Fidesz képvi-
seletében Puskás Péter; a
KDNP képviseletében

Horváth László; a Magyar
Liberális Párt képviseleté-
ben Búza László; a Párbe-
széd Magyarországért Párt
képviseletében Béres And-
rás; az MSZP képviseleté-
ben Czeglédy Gergõ; a De-
mokratikus Koalíció kép-
viseletében Hazai András;
a Szociáldemokraták Ma-
gyar Polgári Pártja képvi-
seletében Poznik György;
az Együtt - a Korszakvál-
tók Pártja képviseletében
Pataki Márton; a Jobbik
Magyarországért Mozga-
lom képviseletében Sza-
nyó Miklós írta alá.

Az aláíráson megje-
lent pártok bíznak abban,
hogy a Lehet Más a Politi-
ka és a Negyedik Köztár-
saság pártok képviselõi,
akik nem tudtak eljönni az
aláírásra, ugyanúgy be-
tartják a megállapodás
pontjait annak érdekében,
hogy a kampány kiegyen-
súlyozott maradhasson, és
természetesen ezen párt
elõtt a késõbbiek során is
nyitva a lehetõség, hogy
csatlakozzanak a nyilat-
kozattételhez.

Óbudai együttmûködés a pártok között

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

az adott nemzetiség szavazólapjára adhatja le szava-
zatát. 
Az értesítõ, valamint a szavazóköri névjegyzék is
tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megje-
lölését, ha a választópolgár legkésõbb 2014. március
21-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az or-
szággyûlési képviselõk választásának névjegyzékére
is kiterjedõ hatállyal szerepel nemzetiségi választó-
polgárként a központi névjegyzékben.
A választási eljárás alapelvei között új elemként je-
lent meg a fogyatékossággal élõ választópolgárok
joggyakorlásának elõsegítése. Ezen alapelv érvé-
nyesítése érdekében a választási eljárásról szóló,
2013. évi XXXVI. törvény a fogyatékossággal élõ
választópolgár részére lehetõvé teszi - választójogá-
nak gyakorlásához szükséges - speciális segítség igé-
nyelését. Az érintett választópolgárok Braille-írással
készített értesítõt, szavazósablon biztosítását, válasz-
tójog gyakorlásával kapcsolatos könnyített formá-
ban megírt tájékoztatót, akadálymentes szavazókör-
be történõ felvételt igényelhetnek, amennyiben a la-
kóhely szerinti szavazókör nem akadálymentes. 
Akadálymentes szavazókörök az alábbi intézmé-
nyekben mûködnek:
04. országgyûlési egyéni választókerület terüle-
tén: Bécsi út 96/B. Óbudai Egyetem, Dózsa György
utca 40. Általános Iskola.
10. országgyûlési egyéni választókerület terüle-
tén: Meggyfa utca 14. Óvoda, Szentendrei út 9. Al-
ternatív Közgazdasági Gimnázium, Gázgyári lakó-
telepi Óvoda, Királyok útja 178/E. Általános Iskola,

Zipernowsky Károly utca 4. Szakiskola, Bárczi Géza
utca 2. Általános Iskola.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatban
1. átjelentkezés iránti kérelem 2014. április 4-én
16.00 óráig;
2. mozgóurna iránti kérelem a Budapest Fõváros 03.
Kerületi Helyi Választási Irodához 2014. április 4-én
16.00 óráig, a lakóhely szerinti szavazókör Szava-
zatszámláló Bizottsághoz 2014. április 6-án 15.00
óráig;
3. külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem
2014. március 29-én 16.00 óráig
nyújtható be a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmeknél meghatározott módokon úgy, hogy a
kérelemnek a megadott határidõig be kell érkeznie a
helyi választási irodához.
Azok a választópolgárok, akik a választás napján
Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktõl
eltérõ helyen kívánnak szavazni kérhetik a tartózko-
dási hely szerinti névjegyzékbe vételüket az átjelent-
kezés iránti kérelemben. Felhívjuk a választópolgár-
ok figyelmét, hogy a tartózkodási helyen történõ sza-
vazáskor a tartózkodási hely szerinti jegyzõ által ki-
jelölt szavazókörben a lakóhely szerinti jelöltekre le-
het szavazni!
A kerületben az átjelentkezõ választópolgárok szá-
mára kijelölt szavazókör száma: 042., helyszíne: III.
Harrer Pál utca 7. Általános Iskola.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegy-
zékben szereplõ, mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gá-
tolt választópolgár vagy meghatalmazottja nyújthat

be. Ez utóbbi esetben a kérelemhez a meghatalma-
zást is csatolni szükséges. A kérelem benyújtásának
megkönnyítése érdekében a helyi választási iroda
kérelem formanyomtatványt készített, amely letölt-
hetõ a www.obuda.hu honlapról.
Azoknak a választópolgároknak, akik elõreláthatóan
a szavazás napján kórházban lesznek és élni kíván-
nak választójogukkal, elõször a lakóhely szerinti He-
lyi Választási Irodához kell az átjelentkezési kérel-
müket benyújtaniuk, majd azt követõen igényelhetik
a mozgóurna kivitelét attól a választási irodától, ahol
a kórház mûködik. 
Ugyan így kell eljárnia annak a választópolgárnak,
aki kerületen belül tartózkodik ugyan a választás
napján, de lakóhelyétõl eltérõ címre igényli a mozgó-
urna kivitelét. 
Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt
nyert, és arról nem kérte a törlését legkésõbb 2014.
április 4-én 16.00 óráig, nem szavazhat a lakóhelye
szerinti szavazókörben!
Azok a magyarországi lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgárok, akik a szavazás napján elõre látha-
tóan külföldön tartózkodnak, és választójogukkal ott
kívánnak élni, külképviseleti névjegyzékbe történõ
felvételüket kérhetik.
Kérjük, a külképviseleti névjegyzékbe vételi kére-
lem benyújtása elõtt - a Nemzeti Választási Iroda
honlapján www.valasztas.hu - gyõzõdjenek meg ar-
ról, hogy Magyarország mely nagykövetségén, illet-
ve fõkonzulátusán mûködnek külképviseleti válasz-
tási irodák. A Budapest Fõváros 03. Kerületi 
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